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O papel das Áreas Protegidas na gestão dos recursos 
naturais
Alfredo Simão da Silva. Presidente do Instituto da Biodiversidade e Áreas Protegidas (Guiné-Bissau).

O governo da Guiné-Bissau criou várias zonas de conserva-
ção ao longo da zona costeira. Está em perspectiva a criação 
de outras áreas protegidas na parte continental. A rede nacio-
nal de áreas protegidas, que cobre todos os sítios de conser-
vação oficialmente designadas, compreende parques nacio-
nais marinhos, parques naturais costeiros, área marinha pro-
tegida comunitária e uma Reserva da Biosfera. Globalmente, 
as áreas protegidas cobrem 12,2% do território nacional e es-
te valor eleva-se a 33,3% se tivermos em conta a Reserva da Biosfera do Ar-
quipélago Bolama Bijagós - RBABB. Esta rede nacional de áreas protegidas 
constitui actualmente uma das componentes chaves da rede regional de áre-
as marinhas protegidas da África ocidental RAMPAO.

A rede de áreas protegidas está distribuída de maneira equilibrada e tem 
em conta as diferentes unidades biogeográficas representativas dos ecossis-
temas naturais e da diversidade biológica da Guiné-Bissau (meio marinho e 
terrestre, zonas húmidas e mangais). Esta rede estabelece as zonas de pro-
tecção ou de gestão particular que permitiram a conservação da biodiversida-
de, tudo favorecendo a reprodução das espécies exploradas comercialmente 
para o exterior das áreas protegidas. A gestão desses sítios no contesto guine-
ense, torna-se difícil, são áreas protegidas da população e para a população. 
No interior destas áreas a população local vive e utiliza os recursos naturais 
para a sua sobrevivência e muitas vezes de forma conflituosa

Neste contexto, as áreas protegidas na Guiné-Bissau tomam em considera-
ção os imperativos reais da conservação e o de desenvolvimento, valorizando 
ao mesmo tempo o modo tradicional de acesso aos recursos naturais vigen-
tes nas comunidades que vivem dessas áreas.

Na base destas constatações, as áreas protegidas, no intuito de promover 
a defesa do ambiente, concentram as suas actividades na resolução de pro-
blemas imediatos da população local na base de valorização dos recursos na-
turais e da biodiversidade. Independentemente de sensibilizar as comunida-
des a preservar o ambiente e os seus recursos, as áreas protegidas tem ca-
pitalizado as praticas e o conceito tradicional da utilização sustentada dos 
recursos naturais, reconciliando as iniciativas de desenvolvimento com a va-
lorização das potencialidades locais, humanas, económicas e culturais. l
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Hoje observa-se uma crescente degradação dos recursos da bio-
diversidade no mundo em geral  e na África ocidental em particular, 
devido essencialmente à exploração abusiva e a destruição do ecos-
sistemas críticos. A Guiné-Bissau não constitui uma excepção; no en-
tanto, esse pais joga um papel na a preservação de espécies de alto 
valor ecológico e patrimonial ao nível nacional, sub-regional e global. 
Com efeito, a diversidade dos seus ecossistemas, os quais se encon-

tram de modo geral num estado ainda relativamente bem preserva-
do, é um factor que contribui de forma considerável para a sobrevivência de um 
grande numero de espécies consideradas como ameaçadas e/ou patrimoniais. 

O património natural da Guiné-Bissau representa um contributo importante pa-
ra a manutenção da biodiversidade ao nível sub-regional e mundial. Na zona cos-
teira, a ilha de Poilão é com mais de 7.000 posturas anuais, o sítio mais importan-
te de postura da tartaruga verde em toda o Atlântico Oeste, o que lhe valeu de 
ser declarado “Don à Terra”. Por seu lado, a ilha de Orango alberga a única popu-
lação de hipopótamos em toda a costa ocidental africana, que vive principalmen-
te na água salgada. Segundo alguns autores, a maior parte dos hipopótamos da 
África ocidental encontra-se na Guiné-Bissau, na Guiné e na Gambia. Com cerca 
de 1.000.000 de limícolas por ano, o arquipélago dos Bijagós é considerado o se-
gundo sitio mais importante para as aves migratórias, depois do Banc d’Arguin na 
Mauritânia; o arquipélago também alberga várias colónias de aves aquáticas tais 
como as esternas e algumas espécies ameaçadas como o papagaio cinzento. O 
arquipélago dos Bijagós é considerado o ultimo santuário do peixe serra, uma es-
pécie ameaçada de extinção e emblemática para  a sub-região. 

A Guiné-Bissau possui uma das mais extensas áreas de mangrove na cos-
ta atlântica da África, que cobre cerca de 8% do território nacional e consti-
tui um habitat de alta importância para a reprodução, a alimentação, a nutri-
ção e o crescimento dum grande No de espécies, incluindo as espécies com 
alto valor comercial em toda a sub-região como os camarões. Nota-se ainda 
a ocorrência de populações ainda abundantes de manatim; a Guiné Bissau já 
foi considerada no passado como um dos últimos santuários do manatim. Ex-
tensas áreas de floresta (dois terços do território nacional) e de savanas na 
parte terrestre albergam de forma permanente ou sazonal numerosas espé-
cies emblemáticas e ameaçadas como o elefante, o búfalo e diferentes espé-
cies de antílopes. A zona que engloba a Guiné-Bissau, a Gambia e o sul do Se-
negal é considerada um dos três sítios mais importantes para os primatas na 

Importância dos valores naturais da Guiné-Bissau no 
contexto da África Ocidental
Charlotte Karibuhoye. Coordenadora do programa de Áreas Marinhas Protegidas da FIBA.
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África ocidental; com 11 espécies de primatas conhecidas nesse pais, grande 
parte das espécies de primatas endémicas nessa zona ocorrem na Guiné-Bis-
sau, entre as quais espécies ameaçadas como o chimpanzé e os colobos. Du-
as outras áreas protegidas são por criar na zona terrestre, o que irá contribuir 
de forma considerável para o melhoramento do estatuto de conservação da 
biodiversidade nos ecossistemas florestais e das savanas.

Bem geridas, as áreas protegidas representam instrumentos eficazes para 
a manutenção de ecossistemas sãos indispensáveis à conservação dos recur-
sos da biodiversidade. Se se quiser preservar e gerir o património natural da 
Guiné-Bissau de forma durável, será necessário reforçar ainda mais o estatuto 
de protecção e a conexão entre as áreas protegidas e assegurar uma gestão 
concertada e eficaz desses espaços e dos seus recursos, com o envolvimento 
activo das comunidades locais e dos outros actores concernentes. Este manu-
al é uma contribuição nesse sentido. l
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Introdução

A Guiné-Bissau é um pequeno país com 36 125 km2, ten-
do uma população estimada em cerca de 1 400 000 habitan-
tes e um património natural e cultural de enorme importân-
cia à escala mundial. A Guiné-Bissau está na confluência de 
dois biomas: as Florestas e as Savanas, e por esta razão apre-
senta uma elevada biodiversidade, sendo mesmo notável pa-
ra a sua dimensão. 

O índice de desenvolvimento do País está entre os mais 
baixos, com 2/3 da população vivendo abaixo do limiar de 
pobreza e com menos de 2 dólares por dia e uma esperança 
média de vida à nascença de 43 anos, sendo, portanto, um 
dos países mais pobres do mundo.

Na área do ambiente e da gestão sustentável dos recur-
sos naturais, as carências a nível dos recursos humanos são 
especialmente relevantes quer em termos quantitativos quer 
qualitativos.

Com o objectivo de inverter esta realidade, o IBAP promo-
veu uma acção de formação para capacitação e reciclagem 
dos quadros técnicos das Áreas Protegidas da Guiné-Bissau. 
Assim, entre 20 de Outubro e 1 de Novembro de 2007, foram 
realizadas no Parque Natural das Lagoas de Cufada duas ses-
sões formativas, que envolveram, respectivamente, 17 guar-
das das Áreas Protegidas e 9 quadros superiores.

A importância desta acção é extremamente elevada face, 
por um lado, à riqueza de recursos naturais ainda presente na 
Guiné-Bissau e, por outro, ao ritmo acelerado de destruição a 
que estes recursos estão sujeitos actualmente. 

Este documento foi compilado com base nas notas toma-
das durante as sessões teóricas, não sendo portanto um ma-
nual completo sobre o tema. Os comentários asinados que 
surgem ao longo do texto, foram proferidos pelos formandos 
durante as aulas.  l
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Gestão dos recursos biológicos 
na Guiné-Bissau 
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Espécies e habitats

Biodiversidade: o que é? e porquê conservar?

Para além das espécies de animais e plantas, a biodiversidade engloba outras componen-
tes, designadamente a variabilidade intra-especifica e os ecossistemas, que consistem num 
conjunto de espécies e nas relações entre elas e com o ambiente.

A biodiversidade tende a crescer dos pólos para os trópicos, sendo a Guiné-Bissau um país 
com uma elevada biodiversidade.

Apesar da importância da biodiversidade, inclusivamente para a qualidade de vida das po-
pulações humanas, está a desaparecer a um ritmo assustador, havendo quem estime que se 
extinguem oito espécies por hora a nível mundial. As consequências desta perda de biodiver-
sidade para o equilíbrio dos ecossistemas e mesmo para a nossa espécie podem ser impor-
tantes; algumas destas espécies poderiam, por exemplo, ter permitido produzir medicamen-
tos importantes. 

As razões para preservar a biodiversidade são de diversa ordem, sendo de salientar:

1. Razões patrimoniais. A biodiversidade faz parte do nosso património e por isso deve ser 
preservada.

2. Subsistência. A base da alimentação humana é a própria biodiversidade, domesticada 
ou não, e por isso a sua preservação é imprescindível para garantir a subsistência futura das 
populações humanas.

3. Banco de genes. A biodiversidade natural está na origem de todas as espécies de plan-
tas e animais que a espécie humana domesticou. Muitas outras espécies selvagens têm po-
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tencial para vir a ser domesticadas no futuro, beneficiando em muito o Homem. É também 
às espécies selvagens que vamos buscar genes que permitem melhorar os nossos animais e 
plantas domesticados.

4. Fonte de medicamentos. Mais de metade dos medicamentos que consumimos têm ori-
gem em plantas ou animais. A baba de certos caracóis, por exemplo, tem excelentes proprie-
dades para regenerar tecidos como a pele. Muitos destes medicamentos modernos retirados 
da natureza foram durante muito tempo utilizados na medicina tradicional. Há certamente 
muitos medicamentos ainda escondidos na Biodiversidade.

5. Fonte de tecnologia. Inúmeras tecnologias foram inspiradas em sistemas biológicos, de 
que é exemplo o radar, inspirado no sistema de ecolocalização existente nos morcegos. Es-
te sistema semelhante ao radar permite que se movimentem à noite evitando os obstácu-
los e continua a ser bem mais sofisticado que o que utilizamos. Há também, por exemplo, 
muito a aprender nas teias de aranha, formadas com material mais resistente do que o aço, 
elástico e que não enferruja. Este material é certamente muito mais avançado do que as fi-
bras que utilizamos.

6. Serviços dos ecossistemas. Os ecossistemas prestam permanentemente diversos servi-
ços ao Homem, que assumem uma enorme importância económica, em muitos casos difí-
cil de quantificar. A vegetação, contribui com vários serviços de grande escala, como a puri-
ficação do ar e da água, a protecção do solo contra a erosão e o seques-
tro de carbono.

7. Económicas. É enorme a relevância económica global das pescas e 
agricultura que se baseiam exclusivamente nos recursos naturais, para 
além  de outras actividades mais locais, como o ecoturismo e a caça. 

Como conservar? Conservação in situ versus ex situ

A conservação in situ é a conservação das espécies nos seus habitats, 
enquanto que a conservação ex situ é feita em laboratórios, ou nos jardins 
zoológicos e botânicos.

A conservação ex situ tem grandes limitações e é muito dispendiosa pe-
lo que deve ser encarada como último recurso. Normalmente, este tipo de 
conservação é implementado apenas para espécies carismáticas, como o gorila ou o panda, 
ou para espécies de interesse económico conhecido.

A forma mais eficaz e menos dispendiosa de fazer conservação é in situ e as áreas protegi-
das assumem um papel importantíssimo nesta estratégia de conservação. O custo da conser-
vação ex situ dos milhares de espécies de plantas e animais protegidos na reserva da Cufada, 
por exemplo, seria tremendo.

Um problema que 
temos é a falta 
de informação da 
população e por isso 
há um longo trabalho 
de sensibilização a 
fazer, para que daqui 
por 20 anos as coisas 
estejam diferentes.

Tomé Mereck
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A pressão da população humana sobre os ecossistemas tem aumentado de forma dramá-
tica nas últimas décadas. Para além de haver cada vez mais pessoas e de cada uma consumir 
cada vez mais recursos, o Homem inventou o dinheiro, que permite acumular riqueza, o que 
implicou uma alteração na relação do Homem com os recursos naturais. Por exemplo, antes 
da existência de dinheiro, o proprietário duma mata, cortava uma árvore quando precisava de 
construir uma canoa. Cortar mais árvores não lhe traria quaisquer benefícios e a manutenção 
da mata era a melhor forma de garantir que teria madeira no futuro. Actualmente, o mesmo 
proprietário poderá vender a mata para fazer muito mais dinheiro do que necessita a curto 
prazo, o que até lhe permite comprar um barco a motor. No entanto, a longo prazo, esta deci-
são levará a que os seus filhos não tenham a mata da qual extrair madeira e rendimentos… 

Obstáculos à conservação

Uma das dificuldades em implementar um programa de conservação é a existência de di-
ferentes formas de encarar os valores naturais.

Vejamos algumas das perspectivas que deverão ser tidas em conta 
quando se elabora qualquer plano ou programa de conservação.

- Mundial e local: a perspectiva das ONGs e outras instituições interna-
cionais é em geral dar prioridade à protecção da biodiversidade mais im-
portante a nível global. Já os conservacionistas nacionais e locais tendem a 
pretender a preservação de tudo o que são valores nacionais, mesmo que 
a nível internacional sejam pouco relevantes. 

- Urbano e rural: para quem vive na cidade a conservação acontece à 
distância, é uma coisa de que se ouve falar na televisão. Mas para quem 
vive no meio rural, a conservação pode ter uma influência directa no seu 
modo de vida e nos seus rendimentos. O urbano vê a conservação do leão 
apenas como património natural importante, enquanto que o rural vê a 

conservação do leão que lhe come as vacas.

- Ricos e pobres: para quem é pobre o principal objectivo de vida é respon-
der às suas necessidades imediatas, e esta realidade nem sempre é compre-
endida por quem planeia a conservação da natureza, o que se traduz no insu-
cesso de muitos programas ou planos de conservação. 

Para alcançar o sucesso na implementação de um programa de conserva-
ção, é fundamental considerar estes diferentes pontos de vista na fase de pla-
near esse programa. É também fundamental que as populações locais conhe-
çam a importância dos valores ambientais existentes na sua região, pois sem 
isso será sempre difícil conservá-los. 

Existem outros factores que poderão inviabilizar a própria definição de um plano de con-
servação, designadamente razões técnicas e financeiras. 

Por vezes não sabemos mesmo o que fazer para travar a extinção de uma espécie. Um 
exemplo disso é o que se passa nas ilhas do Pacífico com um pequeno morcego insectívoro 
que tem as suas populações em declínio acentuado. Para tentar inverter esta situação, vários 
especialistas têm tentado perceber quais são os factores que ameaçam a espécie, mas até à 
data ainda não se conhecem as verdadeiras razões que estão na origem desta situação. Sen-
do as causas dos problemas desconhecidas torna-se bastante mais difícil inverter situações 

Nas Ilhas Bijagós 
estão a morrer 
imensas raias e não 
se sabe porquê.

Tomé Mereck

O aumento da 
temperatura e o facto 
da pluviosidade estar 
a diminuir, com o 
consequente aumento 
de salinidade, pode 
ser a explicação para 
o desaparecimento de 
algumas espécies.

Maurício Insumbo
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desfavoráveis. Assim, no estuário do Rio Tejo, em Portugal, a utilização de 
uma tinta tóxica para pintar o casco dos barcos fez com que as ostras de-
saparecessem do estuário. Identificada a causa, foi proibido uso desse tipo 
de tinta e actualmente as ostras estão a voltar a aparecer no estuário. Si-
tuações aparentemente inofensivas, como esta simples aplicação de tintas 
contendo químicos tóxicos, poderão estar na origem de consequências de-
sastrosas a nível ambiental.

Por outro lado, quando as instituições de conservação estão demasia-
do dependentes da disponibilização de recursos financeiros externos, os 
grandes objectivos estratégicos podem ficar para segundo plano, uma vez 
que a atenção passa a estar focada na necessidade de existirem projectos 
que assegurem o pagamento dos seus recursos humanos. Enquanto as instituições não tive-
rem recursos financeiros próprios, corre-se o risco de perder a noção das prioridades conser-
vacionistas.

No presente e provavelmente a médio prazo, a manutenção das instituições com base em 
financiamento de projectos é na Guiné-Bissau um mal necessário, pois o Estado não irá certa-
mente dispor de recursos financeiros suficientes para manter o sector da conservação. Assim, 
é extremamente importante definir os objectivos estratégicos para cada área protegida e em 
cada uma delas procurar manter projectos dirigidos para esses mesmos objectivos. 

Valores naturais da Guiné-Bissau na perspectiva internacional

A Guiné-Bissau está na confluência de dois biomas: as florestas guineenses, que se distri-
buem desde os Camarões e têm limite Norte na Guiné-Bissau, e as savanas, que na África 
Ocidental ocupam a faixa entre as florestas e o deserto do Sara. Desta posição geográfica de 
transição resulta a uma elevada concentração de valores naturais, que se pode considerar no-
tável atendendo à dimensão do País.  

A zona do Boé, por exemplo, apresenta uma alternância de zonas sem vegetação, nos to-

O Banco Mundial criou 
uma nova instituição 
para gerir os fundos 
que existem para a 
conservação na Guiné-
Bissau, exactamente 
para garantir a sua 
utilização eficiente. 

Honório Fernandes
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pos, e com vegetação, nas encostas e nos vales. Nas zonas de topo formam-se latrites, resul-
tantes da mistura de argilas e pedras expostas ao calor pela ausência de vegetação, originando 
uma cimentação do solo. Estas plataformas são boas fontes de bauxite, um minério de elevado 
valor comercial, que tem na Guiné-Bissau as suas mais importantes reservas mundiais.

O litoral, por seu lado, apresenta uma importância muito relevante em termos de biodiversi-
dade. A Guiné-Bissau é um país bastante plano, com quase todo o território ao nível do mar, e 
por isso muito influenciado pelo nível das águas do mar. Parte significativa do território esteve 
coberto pelo mar até há poucos milhares de anos e algumas regiões estão agora de novo a de-
saparecer, devido ao aumento do nível do mar. Este é um problema grave que irá afectar seria-
mente as populações que vivem nas áreas costeiras mais baixas. 

Os recursos naturais da Guiné-Bissau estão ainda relativamente bem conservados, sobretu-
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do se comparados com os de outros países vizinhos, existindo um conjunto de espécies e de 
habitats com interesse internacional, que deverão ser preservados.

A nível dos habitats são de destacar os seguintes valores:

- Florestas húmidas ou sub-húmidas da Guiné-Bissau: apesar de pouco extensas são flores-
tas preciosas ao constituirem um bloco florestal relativamente isolado das 
restantes áreas de floresta guineense, mais para sul. Supondo que as al-
terações climáticas recentes poderão resultar num clima distinto, mais se-
co, torna-se previsível que as condições climáticas nas regiões costeiras da 
Guiné-Conacri sejam menos apropriadas para o desenvolvimento de flo-
restas sub-húmidas que as que prevalecem no sul da Guiné-Bissau. Nes-
te contexto, a conservação das florestas húmidas e sub-húmidas do sul da 
Guiné-Bissau tomam uma importância acrescida à escala regional, pois ca-
so sejam destruídas irão regenerar, muito provavelmente, com características diferentes das 
actuais.

 - Tarrafes: também designados por mangais, os tarrafes da Guiné-Bissau são talvez os 
mais importantes da África Ocidental, apresentando uma grande extensão devido ao facto do 
território ser muito plano e ter uma vasta zona entre-marés. Os tarrafes têm uma enorme im-
portância como zonas de criação de numerosas espécies de peixe e de marisco e são muito 
relevantes na protecção da costa. 

- Zonas entre-marés: quando a maré baixa descobre enormes os bancos de areia que re-
cebem os nutrientes dos rios guineenses. A sua riqueza favorece a existência uma produtivi-
dade biológica muito relevante e geram recursos alimentares muito abundantes para peixes, 
aves e pessoas. Na África Ocidental talvez só exista uma outra zona interdital com semelhan-
te importância - o Banco de Arguin, na Mauritânia. 

Para além destes habitats, que podem ser consideradas as “jóias da coroa” da Guiné-Bis-
sau, destaquem-se também as savanas do interior, exemplares na região do Boé.

No que se refere à fauna, ocorrem na Guiné-Bissau diversas espécies com populações de 
importância internacional, das quais se referem alguns exemplos em seguida.

- Hipopótamo Hippopotamus amphibius: a espécie existente na Guiné-Bissau utiliza fre-
quentemente áreas marinhas, um comportamento muito invulgar a nível mundial. Devido 
aos danos que provoca nos campos agrícolas e aos acidentes ocasionais que resultam em fe-

Os Bijagós dizem que 
comer Manatim dá má 
sorte.

Tomé Mereck
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rimentos e, por vezes, na morte de pessoas, 
esta espécie está numa situação de conflito 
com as populações humanas, agravado pelo 
crescente aumento do número de tabancas. 
Importa salientar que é uma espécie de gran-
de potencial turístico (IBAP 2007). 

- Tartarugas marinhas: na Guiné-Bissau 
existe a maior população de tartarugas-ma-
rinhas da África Ocidental. Nas praias do Ar-
quipélago dos Bijagós, desovam regularmen-
te quatro espécies de tartarugas-marinhas, 
todas elas globalmente ameaçadas. Na pe-
quena Ilha de Poilão, em particular, encontra-
se o terceiro maior local de desova da Tarta-

ruga-verde Chelonia mydas de todo o Oceano Atlântico. Há diversas outras 
espécies de tartarugas, mas cujas populações são muito mal conhecidas 
(IBAP 2007).

- Manatim Trichechus senegalensis: as melhores populações da África 
Ocidental encontram-se na Guiné-Bissau, localizadas principalmente nas 
Ilhas de Urok mas também noutras ilhas dos Bijagós e no litoral do conti-
nente. É uma espécie globalmente muito ameaçada, mas que parece be-
neficiar de algum respeito pelas comunidades locais devido a razões cul-
turais. 

- Macaco-fidalgo-vermelho ou Fatango Piliocolobus badius teminckii: esta é uma espécie 
globalmente ameaçada, embora relativamente comum em algumas regiões da Guiné-Bissau, 
o que atribui um elevado grau de importância à conservação das suas populações locais. Tal 
como todos os primatas estritamente florestais da África Ocidental, esta espécie encontra-se 
ameaçada pela caça e pela desflorestação. Nas áreas onde ainda abunda, este é um macaco 
fácil de observar e de valorizar enquanto recurso eco-turístico. Na Guiné-Bissau, é provável 
que esteja em decréscimo acelerado, tal como muitos outros primatas (IBAP 2007).

- Crocodilo-preto Osteolaemus tetraspis: é o mais pequeno dos crocodilos, sendo as suas 
populações muito mal conhecidas. Apesar de lhe ter sido atribuído um estatuto de Vulnerável 
pela UICN, alguns autores julgam que a espécie não estará tão ameaçada como aparenta. Na 
Guiné-Bissau poderá ainda ser frequente, surgindo associado a zonas húmidas temporárias 
(charcos, ribeiros e pântanos) em habitats predominantemente florestados. Espécie difícil de 
observar e com algum carisma (IBAP 2007).

- Chimpanzé Pan troglodytes verus: é uma espécie importante em termos ecológicos pe-
lo papel que desempenha na dispersão de sementes. O Chimpanzé alimenta-se de frutos e 
transporta as suas sementes para outros locais onde são expelidas com as fezes. A espécie 
revela na Guiné-Bissau hábitos culturais únicos, pois é o único local conhecido onde prefere a 
palmeira para fazer os seus ninhos. A subespécie da África Ocidental é a mais ameaçada das 
três existentes, tendo já desaparecido de alguns países como o Burkina Faso e o Benim. As 
principais ameaças a que a espécie está sujeita são a venda de crias para tráfico ilegal, a per-
da de habitat e o, consequente, isolamento das sub-populações. Em 1998 a população exis-
tente no país foi estimada em 500 indivíduos, distribuída por três regiões: Cantanhez, Buba e 
Boé. São animais que poderão tomar uma importância sócio-económica relevante devido  ao 

Em 2007 foram 
contadas 19 000 
tartarugas-verdes na 
Ilha de Poilão.

Castro Barbosa
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Nos últimos inquéritos 
realizados foram 
identificados quatro 
casais de leões.

Cristina Silva

seu potencial eco-turístico. 

- Elefante Loxodonta africana: é o maior animal terrestre da actualidade. Apesar de ter 
existido em abundância em toda a Guiné-Bissau no passado, hoje sobrevive apenas uma di-
minuta população, cuja conservação poderá mesmo não ser viável. A eventual conservação 
do Elefante no país está dependente da criação de uma grande área protegida transfrontei-
riça com a Guiné-Conacri, já que os animais migram regularmente entre os dois países (IBAP 
2007). 

- Mabeco Lycaon pictus: tem vindo a desaparecer, mesmo em grandes áreas protegidas 
da África Oriental e Austral com um elevado grau de protecção. Apesar de ter tido uma dis-
tribuição alargada até há apenas alguns anos, pensa-se actualmente que 
a sua ocorrência na Guiné-Bissau poderá estar limitada a alguns sectores 
do Boé.

- Leão Panthera leo: na África Ocidental é uma espécie cada vez mais 
rara e com fracas perspectivas de conservação. A possibilidade de conser-
var esta espécie em áreas protegidas com populações humanas residentes 
parece ser diminuta; a criação de uma extensa área protegida selvagem, 
com a presença de grandes ungulados, seria eventualmente a única for-
ma de garantir a conservação deste animal nas zonas onde ocorre, na re-
gião do Boé (IBAP 2007). 

Critérios para classificar a importância dos valores naturais

É habitual utilizar-se um conjunto de critérios para classificar a importância dos valores na-
turais, específicos para habitats e para espécies.

No que se refere aos habitats, fazem parte deste conjunto os seguintes critérios:

- Raridade. O facto de um determinado habitat ser raro, isto é, por cobrir uma área reduzi-
da a nível mundial, mesmo sendo comum localmente, confere-lhe uma importância superior 
relativamente a um habitat existente em extensas áreas. Os tarrafes são um bom exemplo  
de um habitat importante devido a este critério.

- Produtividade biológica. O impacto positivo da preserva-
ção de habitats com uma elevada produtividade biológica vai 
muito para além da sua própria conservação, uma vez que es-
taremos simultaneamente a conservar inúmeras outras espé-
cies. É o caso dos bancos de sedimentos da zona entre-marés, 
onde ocorrem grandes números de aves migratórias, devido à 
enorme quantidade de alimento neles existente.

- Estado de conservação. Naturalmente que uma floresta 
bem conservada tem maior importância conservacionista do 
que uma floresta fragmentada e degradada. 

- Importância do habitat para espécies ameaçadas. Há cer-
tos biótopos que independentemente da sua importância in-
trínseca têm grande valor porque deles dependem determi-
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nadas espécies ameaçadas de animais ou plantas. É o caso das florestas sub-húmidas do sul 
da Guiné, que além da sua própria relevância, assume uma importância acrescida pelo facto 
de delas dependerem o Chimpanzé e o Fatango. 

- Valor biogeográfico. Certas áreas são únicas e importantes por incluírem espécies, habi-
tats ou ecossistemas geograficamente isolados.

- Valor social e estético. Além de motivações ecológicas, o Homem protege os habitats 
pressionado pelos valores da sociedade, à qual não são indiferentes os aspectos estéticos. 
Apesar deste critério ser muito subjectivo, torna-se influente na medida em que é fundamen-
tal que as populações humanas estejam motivadas, se envolvam e participem nos progra-
mas de conservação.

No que se refere às espécies, os critérios tidos em consideração são, em geral, os seguintes:

- Raridade. São consideradas muito importantes para a conservação as espécies com efec-
tivos populacionais reduzidos.

- Distribuição restrita. Há espécies que podem ser abundantes localmente, mas o facto de ocor-
rerem em áreas muito restritas confere-lhes uma importância para a conservação significativa.

- Importância da espécie no funcionamento de um ecossistema - espécies-chave. O facto 
de uma espécie desempenhar um papel fundamental no funcionamento de um ecossistema, 
confere-lhe um elevado grau de importância. É o caso das espécies animais com papel im-
portante na dispersão de sementes.

- Com elevado risco de extinção. Uma espécie que se encontre num processo de declínio 
acentuado, próximo da extinção, é naturalmente uma prioridade de conservação.

- Carisma. Espécies carismáticas, que atraem a simpatia do público são em geral mais facil-
mente conservadas. Há quem considere que os conservacionistas deveriam evitar entrar com 
este critério na definição de prioridades de conservação, colocando todas as espécies em pé 
de igualdade. Outros consideram importante ter em conta o carisma das espécies, uma vez 
que o apoio da sociedade é um aspecto importante na eficácia dos projectos de conservação. 
É interessante referir que o gradiente de interesse da sociedade na conservação das espécies 
tende a seguir de forma aproximada a ordem de proximidade das espécies ao Homem: pri-
matas, grandes mamíferos, aves, répteis/ anfíbios e só depois os invertebrados. Um exem-

plo de uma espécie carismática e que acolhe 
o apoio da sociedade em programas de con-
servação é o chimpanzé.

- Espécies “chapéu de chuva”. Espécies 
cuja conservação resulta em vantagens pa-
ra muitas outras. Graças a este efeito mul-
tiplicador, é natural que seja dada especial 
atenção a estas espécies. É o caso do chim-
panzé: a sua conservação implica necessaria-
mente a protecção das florestas, que por sua 
vez beneficiam uma enorme diversidade de 
outras espécies.   
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Principais problemas ambientais e suas consequências

A Guiné-Bissau tem ainda uma população com um nível educacional reduzido e a sua 
maior riqueza no presente são os recursos naturais, já que o País tem pouca indústria e servi-
ços. Até à data, os recursos naturais da Guiné-Bissau têm sido suficientes para sustentar a po-
pulação nacional e graças a isso os guineenses em geral não passam fome. No entanto, se a 
gestão dos recursos naturais não for feita de forma sustentável, os alimentos vão começar a 
escassear e a segurança alimentar das populações poderá estar ameaçada. 

Os principais factores que ameaçam a manutenção a longo prazo dos recursos naturais da 
Guiné-Bissau incluem:

Sobre-exploração

A sobre-exploração consiste na utilização abusiva de um determinado recurso, causando a 
sua progressiva degradação ou desaparecimento. Um exemplo histórico de sobre-exploração 
foi a caça às grandes baleias, que levou a uma enorme degradação das suas populações e à 
quase extinção de algumas espécies. Uma moratória internacional à caça destes animais tem 
permitido a recuperação das populações e em muitas regiões do Mun-
do onde em tempos se caçaram baleias, como nos Açores ou na Madei-
ra, existe agora uma produtiva indústria de observação destes animais. 
Estas actividades turísticas são certamente uma forma mais sustentável 
de explorar as frágeis populações de grandes baleias. A caça, a pesca e a 
extracção de madeira das florestas, são actividades que frequentemente 
sobre-exploram os recursos em que se baseiam, comprometendo a sua 
utilização a longo prazo.

Destruição dos habitats

Na Guiné-Bissau assiste-se actualmente a um problema grave de des-
truição das florestas, com consequências muito prejudiciais para a biodi-
versidade e para a sustentabilidade da exploração dos recursos naturais 
do País. É frequente fazerem-se cortes rasos de áreas florestais, para a 
prática da agricultura itinerante, que só é compatível com a manutenção 
deste tipo de florestas quando a densidade populacional é reduzida e, como tal, a área afec-
tada relativamente pequena.

Mesmo que não sejam feitos cortes integrais nas florestas, quando a extracção de árvores 
é suficientemente intensiva para as abrir, permitindo uma maior entrada de luz, a estrutura e 
composição específica da vegetação tende a alterar-se. Nestas circunstâncias, as espécies de 
árvores “climáxicas” vão sendo progressivamente substituídas por espécies mais generalis-
tas, que normalmente vivem nas zonas periféricas e que não têm tanto valor conservacionis-

Nas Bijagós existe 
ainda uma agricultura 
itinerante, em que as 
populações cortam 
a floresta para fazer 
agricultura durante um 
ano. Passados alguns 
anos, a floresta  começa 
a crescer novamente, 
mas já não é aquela 
floresta primária de 
qualidade.

Tomé Mereck
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ta. Na extracção com objectivos comerciais os cortes são em geral selectivos, sendo cortadas 
as espécies com maior valor comercial e as árvores maiores, que levam também a uma de-
gradação progressiva da floresta. Nestes casos, é particularmente grave a potencial falta de 
árvores produtoras de sementes de algumas espécies.

Fragmentação dos habitats

A fragmentação dos habitats leva ao isolamento das populações de animais e plantas. É 
um problema muito grave, sobretudo para as espécies de maiores dimensões, nomeadamen-
te os grandes mamíferos e aves. Como estas espécies tendem a ocorrer em baixas densida-
des, as pequenas manchas de habitat apropriado a que ficam limitadas pelo processo de frag-
mentação podem ser insuficientes para manter populações viáveis. Quando os habitats evi-
denciam uma fragmentação excessiva a solução passa por criar corredores de ligação entre 
manchas de habitat de boa qualidade.

Com o aumento da fragmentação dos habitats, os animais de grande por-
te são os primeiros a desaparecer. Uma vez que alguns deles têm um papel 
chave na estruturação dos ecossistemas (por exemplo, através da dissemi-
nação de sementes) o seu desaparecimento pode levar a uma alteração pro-
funda do habitat em causa.

No caso das florestas mais evoluídas a fragmentação também aumenta 
a orla, ou seja, a fronteira entre zonas de vegetação densa e zonas abertas, 
o que facilita que as espécies generalistas penetrem na floresta. Para além 
disso, as grandes árvores nas orlas tendem a cair em maior número, dado 
terem perdido a vegetação de apoio e ficarem mais expostas aos ventos for-
tes. Finalmente, a maior quantidade de orla tende a aumentar igualmente a 
entrada de luz, levando a um maior desenvolvimento do sub-bosque, o po-
de não ser bem tolerado por algumas espécies florestais.

Actualmente, o problema da fragmentação está a afectar seriamente as florestas de Can-
tanhez, verificando-se já um isolamento de algumas matas que poderá comprometer a ocor-
rência de algumas espécies de mamíferos e de aves.

Caça

A caça é problema complexo, devido ao facto de existir um elevado número de armas na 
Guiné-Bissau. Para o minimizar uma estratégia que tem sido usada em vários países para re-
solver este problema é tornar esta actividade exclusiva dos residentes de cada região. Dessa 
forma, as populações locais tornam-se por vezes nos primeiros vigilantes, colaborando activa-
mente na implementação de uma gestão sustentável da caça. É também essencial coexisti-
rem zonas de interdição à caça e zonas para a prática cinegética, para que possam haver áre-
as de refúgio e reprodução das espécies exploradas.

O comércio interno de carne de animais selvagens também tem contribuído largamente 
para o fomento da caça ilegal e, consequentemente, para o aumento do abate de animais 
protegidos. Por outro lado, a diminuição do poder das autoridades locais e das tradições têm 
também contribuído de forma decisiva para a desregulação  desta actividade e a consequen-
te diminuição da fauna. Uma espécie que tem sofrido um decréscimo acentuado devido à ca-
ça excessiva é o Macaco-cão.

Nas Bijagós, as matas 
de elevada qualidade 
são protegidas pelas 
populações, pois 
são usadas para a 
realização de práticas 
culturais.

Honório Fernandes
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Pesca 

A pesca comercial é também uma forte ameaça às espécies de peixes, 
que pode comprometer os stocks de algumas das espécies importantes 
para a subsistência da população guineense. No entanto, quando feita de 
forma regrada, sustentável, pode constituir uma importante fonte de ren-
dimentos para as populações locais, a curto, médio e longo prazo.

Poluição

Na Guiné-Bissau, este problema não se faz sentir de forma agravada, face às característi-
cas incipientes da indústria existente. Só pontualmente se verificam alguns problemas de po-
luição das águas, resultantes por exemplo da transformação da castanha de caju. Regista-se 
também um aumento de lixo de plástico em grande parte do território e, especialmente, no 
litoral, onde poderá provocar a morte de diversos animais marinhos, nomeadamente tartaru-
gas (que confundem os sacos plásticos com algumas espécies de que se alimentam).

Espécies exóticas 

Depois da destruição dos habitats, esta é globalmente uma das maiores ameaças à biodi-
versidade. Actualmente, há regiões que têm mais espécies de vertebrados exóticas do que 
espécies indígenas. A introdução de espécies exóticas é um problema porque elas podem 
transmitir doenças às espécies autóctones, competem por recursos e são predadoras das es-
pécies autóctones. 

Alterações climáticas

Embora os efeitos das alterações do clima, ainda não se façam sentir de 
forma muito significativa na maior parte do Planeta, prevê-se que venha a 
ser um grande problema para a biodiversidade e para as populações huma-
nas na Guiné-Bissau.

Na África Ocidental parece haver uma diminuição da pluviosidade, que 
abrangem igualmente a Guiné-Bissau. Com o agravamento da situação, o 
Sahel vai provavelmente continuar a progredir para sul. Estando a Guiné-Bis-
sau numa zona de transição para a região do Sahel, poderá ser um dos paí-
ses a afectar proximamente. Por outro lado, o aumento do nível médio das 
águas do mar vai afectar de forma significativa o país, uma vez que a maior 
parte do território se encontra a uma cota de elevada vulnerabilidade.

Já desapareceram 
algumas ilhas das 
Bijagós devido ao 
aumento do nível das 
águas do mar. 

António Silva

O aumento do 
nível da água vai 
trazer problemas 
na alimentação da 
população guineense, 
pois a agricultura é 
feita nas zonas mais 
baixas, para aproveitar 
a humidade aí 
existente.

Maurício Insumbo



28 Gestão de Áreas Protegidas da Guiné-Bissau

Há uma grande dificuldade em 
quantificar os serviços que os ecossistemas 
prestam à comunidade. Muitos deles não 
são comercializáveis e o benefício que 
proporcionam não é sequer verificável 
fisicamente. No entanto, os ecossistemas 
prestam diversos e importantes serviços à 
espécie humana, garantindo-lhe subsistência 
e qualidade de vida.

- Subsistência: há muitas sociedades 
que dependem quase exclusivamente dos 
ecossistemas naturais e semi-naturais para 
garantir a sua alimentação, a construção de 
casas, barcos, etc.. Um estudo realizado em 
21 países tropicais demonstrou que países são 

produzidos 490 biliões de toneladas de mel, o 
que ilustra o tremendo valor da produção dos 
ecossistemas.

- Protecção contra a erosão e laterização: 
estes processos de degradação do solo podem 
ser atenuados ou evitados pela presença 
de vegetação, que fixa e protege o solo 
permitindo que este se mantenha produtivo.

- Sequestro de carbono: a vegetação 
acumula carbono, o que contribui de forma 
significativa para diminuir o efeito de estufa 
provocado pelo aumento da emissão de CO2 

Serviços prestados à comunidade pelos ecossistemas

O protocolo de Quioto pretende 
reduzir a emissão de dióxido de 
carbono (CO2) a nível mundial e 
para tal, prevê o estabelecimento 
de quotas para a sua produção 
em cada país. Os países que 
ultrapassem a quota estabelecida, 
poderão ter de comprar o direito 
de emissão de CO2 a outros países 
que não a atinjam. Esta ideia é 
fundamentada no princípio do 
poluidor-pagador, que sugere que 
os poluidores paguem os prejuízos 
da poluição que produzem. 
Pretende-se assim que as 
indústrias mais poluentes paguem 
por poluir, levando-as à instalação 
de sistemas de produção menos 
poluentes.
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para a atmosfera. Estudos científicos recentes comprovam que o efeito de estufa está a 
provocar alterações climáticas significativas em muitas partes do Planeta, tanto ao nível da 
temperatura como da pluviosidade.

- Regulação dos rios e reabastecimento dos lençóis freáticos: a existência de vegetação 
facilita a infiltração de água e, consequentemente, o reabastecimento dos lençóis freáticos. 
Por sua vez, são estes que alimentam as fontes onde as populações humanas vão buscar a 
água de que necessitam. A vegetação contribui ainda para a regulação do caudal dos rios, 
função muito importante tanto para manter a disponibilidade da água como para prevenir  
consequências drásticas relacionadas com as cheias. 

- Polinização: os insectos têm um papel muito importante na polinização das plantas, 
assegurando o transporte de pólen indispensável à sua reprodução. A título de exemplo é de 
referir que nos Estados Unidos da América, o papel das abelhas na polinização de apenas oito 
espécies de plantas, entre as  muitas com valor comercial, foi 
avaliado em três biliões de dólares.

- Turismo: entre outros factores, a manutenção de condi-
ções ambientais de qualidade são fundamentais para atrair 
turistas. A Guiné-Bissau, pela diversidade biológica que con-
serva, de importância regional, nacional e internacional, apre-
senta um enorme potencial ecoturístico, um sector actual-
mente em expansão e com potencial para gerar um elevado 
volume de receitas.

- Desenvolvimento sustentável: se os recursos naturais fo-
rem bem geridos, podem permitir a existência de um desenvolvimento sustentável, que con-
cilia a qualidade de vida do Homem com a preservação dos recursos naturais e da biodiver-
sidade, em particular.  
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Papel das áreas protegidas no desenvolvimento sustentável 

O facto de um determinado local possuir o estatuto legal de área protegida poderá facultar 
algumas vantagens competitivas relativamente a outras áreas que não protegidas.

Uma das vantagens das áreas protegidas é a sua maior capacidade de atrair financiamen-
to para projectos de desenvolvimento e/ou conservação. Em geral, torna-se mais fácil captar 
financiamentos para desenvolver projectos de gestão de recursos naturais numa área prote-
gida do que numa área sem qualquer estatuto de conservação. Esta situação poderá acarre-
tar também o inconveniente de atrair mais pessoas para dentro das áreas protegidas, o que 
se traduz num aumento da pressão sobre os seus recursos naturais.

A conciliação da conservação com a exploração dos recursos, a fim de promover o desen-
volvimento económico e social é extremamente importante. Presentemente, há uma corren-
te de reflexão sobre a verdadeira eficácia de projectos que visam simultaneamente a con-
servação e o desenvolvimento quando implementados dentro de áreas protegidas, uma vez 
que há inúmeros casos de insucesso de projectos deste tipo. Globalmente parece ser mais 
apropriado concentrar os esforços de desenvolvimento na região de influência da área pro-
tegida mas não no seu interior. Pretende-se assim maximizar os ganhos de desenvolvimen-
to decorrentes da área protegida, sem aumentar a sua população residente e/ou a sobre-ex-
ploração de recursos. 

Uma vantagem potencialmente importante no estabelecimento de uma área protegida é a 
criação de emprego. A contratação de pessoas das comunidades locais para a implementação 
de acções nas áreas protegidas, pode levar à dinamização de pequenas economias locais.

Uma área protegida tem ainda uma capacidade maior para atrair turistas que as zonas não 
classificadas. Actualmente, a Guiné-Bissau não atrai muitos turistas devido a vários factores 
estruturais. São exemplos, a falta de cuidados de saúde, os escassos meios de comunicação, 
a instabilidade politica e a ausência de uma estratégia de marketing. No entanto, o seu po-
tencial como destino turístico é enorme, não só devido aos diversos valores naturais que ain-
da existem, mas também pela simpatia das suas populações. O estabelecimento das áreas 
protegidas pode contribuir positivamente para a atracção de turistas, mas será fundamental 
ultrapassar os restantes obstáculos.

O turismo é uma actividade económica compatível com a conservação da natureza, mas 
está também associado a diversas limitações como meio de desenvolvimento. Uma maior 
proporção do rendimento fica nas populações locais quando são elas a desenvolver os pro-
jectos de turismo. Porém, esta estratégia apresenta alguns problemas de base, porque as po-
pulações locais não conseguem avaliar as expectativas dos turistas e não têm as noções de 
marketing necessárias, factor essencial no contexto do turismo actual. Obteem-se melhores 
resultados quando as actividades são organizadas por operadores especializados, mas em al-
guns casos a proporção das receitas que fica no local é menor. No entanto, em ambos os ce-
nários, os projectos que reúnam elevados valores naturais, um bom acolhimento e um marke-
ting eficiente podem ter resultados muito vantajosos para todos os envolvidos.

Por fim, a existência de uma rede de áreas protegidas pode contribuir para a criação de um 
sentimento de auto-confiança colectiva. É importante que as populações se orgulhem do seu 
património, cultural e natural, e uma boa rede de áreas protegidas poderá contribuir para is-
so; tarefa certamente ao alcance da Guiné-Bissau.
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Conflitos com populações

Quando se estabelece uma área protegida é frequente que surjam conflitos com as popu-
lações locais que habitam o interior dos territórios classificados. Os principais factores que es-
tão na base destes problemas tendem a ser, por um lado a limitação de acesso a recursos e, 
por outro, os prejuízos causados pela fauna.

Quando existem populações residentes no interior das áreas protegias, estas dificilmen-
te aceitam limitações na exploração dos recursos, devido ao sentimento de posse que lhes é 
inerente. No entanto, esta limitação é por vezes indispensável, de modo a garantir que os re-
cursos não se esgotem a médio/longo prazo, ou seja, para que sejam geridos de forma sus-
tentável. Um exemplo desta situação acontece actualmente com a caça na Guiné-Bissau, res-
ponsável pela redução dramática dos efectivos de muitas espécies da fauna. Se queremos 
que as populações humanas dentro ou fora das áreas protegidas tirem o máximo proveito da 
caça, os recursos cinegéticos têm que ser geridos de forma equilibrada; e, para tal, as popu-
lações da fauna silvestre têm de poder atingir quantidades que permitam a extracção de um  
número de indivíduos que não coloque em causa a viabilidade da sua população. 

Por outro lado, os prejuízos causados pela fauna é outro problema que importa minimizar. 
É muito importante que as pessoas sintam que as áreas protegidas se preocupam com esta 
questão e que tomam medidas para diminuir as suas consequências. 

Normalmente, é preferível evitar os prejuízos a entrar em sistemas de compensação de 
prejuízos. Quando tal não é possível poderá então recorrer-se ao pagamento de compensa-
ções aos prejudicados. Esta medida poderá contudo trazer outro tipo de problema: as pessoas 
deixam de proteger os seus bens por terem a garantia de que serão compensadas. Para além 
disso, surgem conflitos na avaliação dos estragos, havendo uma tendência por parte dos lesa-
dos em sobreavaliar ou falsear os prejuízos. Uma forma de minimizar estes problemas é fazer 
o pagamento das compensações depender da demonstração de que foram tomadas medidas 
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para evitar os estragos por parte do proprietário, protegendo os seus bens.
A implementação de um sistema de gestão participativa pode ser uma forma eficaz de mi-

nimizar os conflitos entre áreas protegidas e populações humanas a médio/longo prazo. Des-
ta forma, as populações locais passam a conhecer os problemas e as dificuldades de resolu-
ção associadas. Esta situação, apesar de desejável, também enfrenta dificuldades por ser fre-
quentemente difícil alcançar consensos.

A sensibilização das populações é portanto uma peça fundamental na minimização dos 
conflitos entre as pessoas e a conservação da natureza. O facto de algumas etnias guineen-
ses, que assumem algumas espécies como animais sagrados, respeitarem esses animais e 
consequentemente tolerarem os estragos por eles provocados, é precisamente prova disso. 
Quando os valores patrimoniais das áreas protegidas são reconhecidos como relevantes pelas 
populações a tendência para tolerar os seus inconvenientes é maior.

É finalmente de recordar que o número de conflitos e a complexidade nas áreas protegi-
das tende a ser proporcional ao número de residentes destas. Consequentemente, aquando 
da definição dos limites das áreas protegidas é desejável excluir, tanto quando possível, áre-
as muito povoadas. 

Importância das redes internacionais de áreas protegidas 

Em várias partes do planeta têm sido criadas redes internacionais de áreas protegidas. Em 
alguns casos esse tipo de redes é fundamental para proteger animais migradores, que efec-
tuam grandes movimentos transfronteiriços. É exemplo deste tipo de redes a Rede de Áreas 
Protegidas Marinhas da África Ocidental (RAMPAO) que revela vantagens para a concretiza-
ção de alguns objectivos de conservação da natureza. Para além das vantagens directas para 
a conservação, este tipo de redes pode trazer mais valias importantes a nível da cooperação 
na gestão. Os países parceiros beneficiam assim da troca de experiências e de conhecimento, 
sendo também mais fácil a obtenção de financiamentos para projectos internacionais. 

Um caso particular de redes internacionais é o dos parques transfronteiriços em que as áre-
as classificadas formam um todo contíguo, distribuído por diferentes países. Esse tipo de par-
ques é especialmente importante por permitir classificar valores comuns e áreas em extenção 
suficiente para proteger populações viáveis de grandes animais. Existem já em África alguns 
parques transfronteiriços de grande valor, como o recentemente instituído “Grande Limpopo” 
que junta parques de Moçambique, África do Sul e Zimbabué. Na Guiné-Bissau está em cur-
so o projecto AGIR que visa o estabelecimento de uma área protegida transfronteiriça entre a 
Guiné-Bissau, o Senegal e a Guiné-Conacri.

Ordenamento e a gestão integrada do território – obrigação ou opção?

Apesar da tremenda importância das áreas protegidas na política de conservação de qual-
quer país, é hoje inquestionável que nem toda a biodiversidade pode ser preservada apenas 
nessas áreas. Há assim a consciência de que nos processos de planeamento e gestão de to-
do o território é fundamental incluir uma preocupação abrangente para protecção da biodi-
versidade. Para além do benefício directo dessa conservação, ela é também importante para 
a manutenção de conectividade entre áreas protegidas.



Avaliação
 da eficácia da gestão
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Avaliar a eficácia da gestão 

A implementação de qualquer plano deverá ser permanentemente monitorizada e avalia-
da, com vista a saber em cada momento se os objectivos pré-estabelecidos estão a ser alcan-
çados. Apenas desta forma será possível ajustar a gestão de uma área protegida às necessi-
dades reais e, consequentemente, assegurar que a gestão está a ser eficaz.  

A avaliação da eficácia da gestão pode ser efectuada a dois níveis: através do sucesso dos 
resultados de conservação e verificando a implementação de medidas de gestão. 

Por exemplo, fazendo um censo verificamos que a população de uma determinada espé-
cie animal existente num Parque duplicou no último ano, o que nos permite concluir que as 
medidas de gestão dirigidas para aquela espécie estão a ser eficazes. 

Um segundo exemplo de avaliação, agora utilizando a implementação quantificada de me-
didas de gestão. Um plano de gestão define a necessidade de patrulhar uma área seis dias por 
mês; se chegarmos ao fim do mês e a patrulha tiver sido efectuada apenas duas vezes, con-
cluímos que essa medida não está a ser devidamente aplicada. Consequentemente, a ges-
tão da área protegida não está a seguir o planeamento e provavelmente não está a ser efi-
caz. Poderemos, desta forma, corrigir atempadamente a situação e no mês seguinte retomar 
o número de patrulhas pré-estabelecido.

Existem três grandes vantagens de avaliar a eficácia da gestão, são elas:

1. Obriga-nos a reflectir sobre a eficácia do trabalho que estamos a desenvolver no senti-
do da realização dos objectivos da área protegida. É de facto fácil os dirigentes de uma área 
protegida, absorvidos pelas necessidades urgentes da gestão diária, colocarem em segundo 
plano os objectivos fulcrais da sua área protegida.

2. Permite fazer uma gestão adaptativa, ou seja, uma gestão que se vai adaptando à reali-
dade, a qual se vai alterando ao longo do tempo. Avaliar a eficácia de forma sistemática per-
mite detectar atempadamente as necessidades de alteração dos planos e procedimentos de 
gestão, de acordo com os acontecimentos.

3. Demonstram uma grande maturidade na gestão, aumentando a confiança dos parceiros 
e preparando-nos para uma eventual avaliação externa.

Quando é feita internamente, a avaliação da eficácia de gestão tira partido do envolvimen-
to de técnicos que conhecem bem a área protegida e os seus problemas. Apesar das vanta-
gens óbvias desta situação, ela peca em geral por depender de pessoas envolvidas na ges-
tão da área que podem, mesmo que inconscientemente, ser menos objectivas na avaliação. 
Nesta situação, o processo de avaliação da eficácia da gestão é pouco produtivo. Por esta ra-
zão, há quem defenda que as avaliações devem ser realizadas por avaliadores externos, in-
dependentes, com formação especializada na avaliação da gestão. Esta segunda alternativa 
tem, naturalmente, a desvantagem de envolver técnicos que conhecem mal a realidade da 
área protegida. Uma forma de tirar partido das vantagens de ambas as situações é constituir 
equipas mistas de avaliação, que incluem avaliadores internos, conhecedores da área, e ex-
ternos.
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A avaliação da eficácia de gestão pode ser realizada recorrendo a indicadores biofísicos. 
Um bom indicador deverá reunir as seguintes características:

- Ser fácil de medir. Devem ser usadas espécies ou características facilmente quantificáveis 
no terreno. Um exemplo de um mau indicador para avaliar o estado de conservação da flo-
resta seria a onça, uma vez que é muito difícil de observar. 

- Reflectir bem a evolução do valor natural que se quer proteger. Para avaliar a condição 
de uma zona florestal seria desejável, por exemplo, utilizar espécies de aves especializadas 
nesse habitat. Escolher o Engole-malaguetas como indicador da conservação deste habitat se-
ria errado, já que se trata de uma ave generalista, que pode ser abundante mesmo em zo-
nas de floresta degradada. 

Para além disso, temos que estabelecer prioridades para a definição de indicadores, pois é 
necessário que os indicadores sejam medidos com frequência e ao longo de muitos anos. Em 
geral é irrealista planear utilizar muitos indicadores.

Há indicadores de gestão que são usados por reflectirem a saúde de um ecossistema na 
sua globalidade, mas também podem monitorizadas espécies ou habitats individuais. Exem-
plos de parâmetros medidos para monitorizar a gestão incluem:

- Espécies ameaçadas, a condição das suas populações deverá ser monitorizada.
- Espécies-chave dos ecossistemas, como por exemplo espécies com um papel importante 

na dispersão de sementes, como o chimpanzé.
- Espécies endémicas, que só existem numa determinada região ou país, pois são extre-

mamente importantes em termos de conservação.
- Espécies carismáticas, que pelas suas particularidades são acarinhadas pelo público, me-

recendo por isso a nossa atenção.
- Espécies vulneráveis, especialistas de certos habitats, com uma taxa de reprodução lenta, 

deverão ser monitorizadas prioritariamente.
- Espécies exóticas, pela extrema importância de controlar algumas destas espécies, que 

podem ser muito prejudiciais.
- Espécies exploradas comercialmente, como as utilizadas na alimentação humana, que in-

teressa monitorizar para garantir a sustentabilidade da sua exploração.
- Espécies indicadoras, reflectem eventuais alterações no habitat e são fáceis de medir. 

Nas Bijagós há cada vez mais raias e pensa-se este facto está relacionado com a diminuição 
dos tubarões.

- Estrutura etária da população, também poderá ser utilizada como indicador do bom estado des-

sa população, uma vez que uma população sem indivíduos jovens não tem assegurada a sua continui-

dade.

- Habitats, são talvez os melhores indicadores para monitorizar o sucesso da gestão de uma área pro-

tegida. A medição da superfície coberta por estes 

habitats pode não ser suficiente para avaliar o su-

cesso da sua conservação, já que se podem degra-

dar sem ocorra uma redução de área. 

É muito importante que os indicadores selec-

cionados sejam medidos de forma tecnicamente 

correcta. É também muito útil que sejam consul-

tados técnicos e investigadores especialistas nas 

espécies ou habitats seleccionados como indica-

dores.
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Ferramentas técnicas de monitorização e avaliação dos resultados 

Existem muitas técnicas distintas para monitorizar e avaliar os resultados da gestão, sen-
do o GPS e a Detecção Remota duas ferramentas actualmente imprescindíveis na realização 
destas tarefas. 

 
GPS – Sistema de Posicionamento Global

O GPS é utilizado para obter coordenadas, registar percursos, cartografar áreas ou no auxílio 
à orientação. O GPS obtém esta informação utilizando sinais de provenientes de satélites. 

As coordenadas geográficas aparecem normalmente numa escala de graus, minutos e se-
gundos. Quando as coordenadas são para ser introduzidas num Sistema de Informação Geo-
gráfica (SIG), as coordenadas geográficas são normalmente indicadas num sistema de graus 
decimais. Para além das coordenadas geográficas (latitude e longitude), existem outros sis-
temas de coordenadas, de que são exemplo o sistema de coordenadas UTM, indicadas em 
metros. É por esta razão particularmente indicado para trabalhos que envolvam a medição de 
distâncias ou áreas.

A precisão da informação obtida pelo GPS é muito variável. Se o GPS obtiver o sinal de mui-
tos satélites e acesso a informação do Satélite WAAS, o erro é de aproximadamente 3 m ou 
menos. Sem acesso ao sinal do WAAS o erro pode ser de 10-15m, ou mesmo maior se o nú-
mero de satélites utilizado for pequeno ou se a recepção dos seus sinais for fraca.

Para reduzir o erro do GPS, para além de ligar o WAAS, se o aparelho tiver essa opção, de-
vem escolher-se locais com poucos obstáculos. È também importante escolher o datum apro-
priado (normalmente o mais conveniente é o WGS84). 

Toda a informação que conseguimos retirar do GPS, é compatível com os SIGs, onde pode-
rá ser utilizada para diversos fins. Muitos GPSs permitem a ligação ao computador, o que pos-
sibilita a transferência digital directa da informação.  

Através de programas como o OziExplorer, podemos obter a informação armazenada pelo 
GPS, devidamente georreferenciada, e convertê-la num formato de SIG.

Detecção remota

A Detecção Remota é uma tecnologia utilizada para obter informação sobre uma área ou 
um fenómeno utilizando imagens obtidas por satélites ou a partir de aviões.

As fotografias aéreas têm algumas vantagens sobre as imagens de satélite, uma vez que 
em geral são mais detalhadas que estas e tendem a ser mais baratas. Mas têm também al-
gumas desvantagens, como o facto de cada uma cobrir uma área pequena, terem bastantes 
distorções geométricas e estarem disponíveis para poucas datas. É possível obter fotografias 
aéreas por encomenda, mas isso tende a ter um custo muito elevado

As imagens de satélite são obtidas a partir de satélites que se encontram em órbita a cen-
tenas de quilómetros da terra e têm uma espécie de máquina fotográfica digital. Normal-
mente os satélites obtêm imagens muito frequentemente, o que disponibiliza imagens de 
datas muito variadas. Estas imagens podem ser representadas com cores, mas estas podem 
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não corresponder à cor real do terreno. A cor é atribuída durante o processamento digital das 
imagens.

   Tanto as fotografias aéreas como as imagens de satélite têm inúmeras aplicações, no-
meadamente a nível da gestão de recursos naturais, sendo uma ferramenta extremamente 
útil para cartografar o território e avaliar as alterações na vegetação e nos ecossistemas ao 
longo do tempo.

Como se vê na Figura 1, na região do Rio Cacheu ocorreram alterações significativas nos 
habitats entre 1956 e 1998. Verifica-se, por exemplo, que a floresta seca diminuiu de forma 
substancial.

1956 1998

Não analisado

Mangais

Floresta seca

Savana

Palmares

Bolanha

Tannes

Figura 1. Uso do solo de Cacheu em 1956 and 1998. 
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Bases de dados e Sistemas de Informação Geográfica (SIG) 

Um SIG é uma base de dados de informação georreferenciada associada a programas que 
a permitem processar. É como que um armazém digital onde podemos guardar e processar 
mapas georreferenciados. Por vezes esses mapas têm tabelas associadas, onde pode estar 
guardada informação diversificada. Por exemplo, um mapa com as tabancas do Parque pode 
ter associada uma tabela contendo informação como o número de pessoas que vive em ca-
da tabanca, o nome dos régulos de cada uma das tabancas, o número de crianças que existe 
em cada tabanca, entre outros. 

A informação incluída no SIG pode ter várias origens. Pode ser comprada cartografia digital 
ou imagens de satélite, pode ser produzida pelo utilizador, pode ser obtida na internet (onde 
já existe muita informação gratuita), etc. Os SIG são extremamente úteis para aplicações co-
mo manter a cartografia de uma área actualizada, monitorizar a evolução da cobertura do so-
lo, fazer planos de gestão, etc.

Há vários sistemas de informação geográfica de utilização livre, como o GVsig ou o QGIS, 
mas o mais comum é o ArcView, um produto comercial da ESRI.
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O elemento mais importante de monitorizar é o habitat, pois dele dependem virtualmente 
todos os valores naturais de uma área. Deve ser monitorizada tanto a extensão como a quali-
dade do habitat. Igualmente importante é monitorizar não só a extensão mas também a qua-
lidade do habitat. Só depois passaríamos ao seguimento de espécies. 

O primeiro passo é definir a espécie ou habitat que se pretende monitorizar. Normalmente 
não é possível contar todos os animais da área sendo por isso necessário recorrer a estimati-
vas. Há muitas formas de fazer estimativas das populações e densidades de animais e plan-
tas, sendo o método dos transectos uma das mais generalizadas. Este método pressupõe a 
definição de percursos em zonas onde ocorre a espécie alvo, que são percorridos a uma ve-
locidade mais ou menos constante. Num mapa com os percursos registados são anotadas as 
observações da espécie, assim como a sua distância ao transecto. Estas estimativas de distân-
cia são importantes para determinar a largura útil do transecto, podendo assim estimar densi-
dades. Quando não conseguimos estimar a distância não podemos calcular a densidade, mas 
podemos obter um índice de abundância. Muitas vezes o índice de abundância é suficiente 
para fazer o seguimento da espécie, 

Se ao longo dos anos verificarmos que as populações das 
espécies que nós seleccionámos para monitorizar estão a au-
mentar, concluiremos que a gestão da área protegida está a 
ser adequada (pelo menos para aquelas espécies). Se, pelo 
contrário, as espécies estão diminuir, alguma coisa está erra-
da na gestão da área protegida, sendo necessário rever es-
sa gestão.

Técnicas básicas de monitorização da Biodiversidade

Pretende-se contar os chilacos 
de casco amarelo. Consegue-
se anotar o número de chilacos 
que se ouvem, devendo-se 
estabelecer também a distância a 
que se consegue  ouvir os chilacos, 
pressupondo que são 3 m. Os 
percursos têm a extensão de 3 Km. 
Assim estamos a trabalhar numa 
faixa de 6 m (3 m de cada lado), 
ou seja numa área de 6 000 m2 (1 
000 m x 6 m). Pode-se então obter 
a densidade de chilacos, dividindo 
o número de chilacos registados 
pela área. Pressupondo-se que 
num percurso foram ouvidos 30 
chilacos, obtém-se um densidade 
de 0,005 indivíduos/m2. 
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Elaboração de projectos
e metodologias de planeamento, 

seguimento e avaliaçao
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Metodologia Gestão do Ciclo de Projecto

A elaboração de projectos deverá ser uma preocupação dos directores das áreas protegi-
das, que deverão ser dirigidos para as prioridades de conservação. Propor acções, iniciativas e 
projectos é o primeiro passo para garantir o financiamento necessário para a gestão da área 
protegida.

“Gestão do ciclo de projecto” (GCP) é uma metodologia de elaboração, execução e de ava-
liação de projectos através da elaboração de um quadro lógico, com vista a:

- assegurar uma gestão adequada do projecto;
- melhorar a qualidade de projectos e programas, através da realização prévia de estudos 

de viabilidade e da aplicação das metodologias de seguimento e avaliação, em todas as eta-
pas chave de um projecto, desde o seu planeamento à sua execução.

Para minimizar os riscos de insucesso de um projecto, é importante que a participação dos 
actores intervenientes (grupos alvo, beneficiários, instituições locais e decisores) seja uma 
constante em todo o processo.

A metodologia GCP é resultado de um conjunto de conceitos e metodologias, sendo de sa-
lientar: 

- o ciclo de projecto;
- o quadro lógico enquanto instrumento de planificação;
- a identificação dos actores intervenientes;
- a programação/identificação prévia das actividades e dos recursos disponíveis;
- a uniformização coerente de formatos para os documentos chave, como sejam os rela-

tórios técnicos e financeiros.
A metodologia GCP é composta por seis fases:
- Programação: deverá identificar as orientações e princípios da intervenção.
- Identificação: deverá identificar e analisar os problemas, as necessidades e as prioridades 

dos beneficiários do projecto e dos actores implicados.
- Concepção: deverá reconhecer a pertinência do projecto relativamente às problemáticas 

identificadas e a sua exequibilidade. Esta é uma questão muito importante, que deve ser ava-
liada através de indicadores de resultados, indicadores de impacto, calendário de actividades 
e de utilização dos recursos.

- Financiamento: deverá ser elaborado um orçamento que contemple todos os custos ine-
rentes à implementação do projecto.

- Execução: o seguimento contínuo, a nível interno, é fundamental para garantir o sucesso 
do projecto. É também muito importante assegurar que todos os recursos necessários estão 
à disposição do gestor do projecto.

- Avaliação: deverá determinar o nível de execução dos objectivos, a eficácia da gestão e 
o impacto do projecto. Antes da data prevista para a conclusão do projecto, deverá ser rea-
lizada uma avaliação do mesmo. Caso seja necessário, o prolongamento do projecto deverá 
ser equacionado.

Par aplicar a metodologia GCP de forma adequada, deverão ser garantidos alguns requisi-
tos de base, nomeadamente:

Projectos
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- Elaborar documentos de boa qualidade, de forma a permitir tomadas de decisão estrutu-
radas e bem fundamentadas;

- Garantir a consulta e implicação dos actores directamente envolvidos e que mais influên-
cia podem ter no êxito do projecto;

- Formular claramente os objectivos específicos, tendo em conta a durabilidade dos bene-
fícios esperados para o grupo alvo identificado.

Há experiências muito negativas de projectos financiados em diversas regiões devido a 
causas diversas, nomeadamente quadro estratégico mal definido, má análise da situação de 
base, planificação e execução exclusivamente centradas nas actividades, resultados não men-
suráveis, visão a curto prazo, incoerência entre os diferentes documentos do projecto, insufi-
ciência de uma percepção comum.

A correcta aplicação da metodologia GPC pode trazer diversas vantagens, sendo de des-
tacar:

- Definição clara da estratégia de intervenção,
- Análise aprofundada e boa caracterização da situação de base,
- Planificação e execução baseadas nos objectivos a atingir,
- Identificação de resultados mensuráveis,
- Insistência na durabilidade dos benefícios,
- Existência de formatos uniformizados para elaboração de documentos,
- Entendimento comum por todos os intervenientes dos objectivos e da estratégia para os 

atingir.
A metodologia GPC é um todo, e por isso todas as fases são igualmente importantes para 

o sucesso de implementação de um projecto. 

Árvore de problemas

A construção de uma árvore de problemas pretende identificar os aspectos negativos de 
uma dada situação e estabelecer relações de causa-efeito entre os diferentes problemas. A 
construção da árvore de problemas é realizada em três etapas:

1. Definir precisamente o contexto e o objectivo da análise;
2. Identificar os principais problemas dos grupos-alvo do projecto;
3. Visualizar os problemas num diagrama (árvore de problemas) que permite a sua hierar-

quização e o estabelecimento de relações de causa-efeito.
A análise é apresentada sob a forma de um diagrama, surgindo as “consequências” na par-

te superior e as “causas” na parte inferior. Com esta análise pretende-se identificar os pro-
blemas-chave que os grupos-alvo consideram prioritários e para os quais há que encontrar 
uma solução.

As constatações negativas da árvore de problemas são convertidas em soluções expressas 
de forma positiva. Por exemplo: um dos problemas identificados é “a fraca produção agríco-
la”, o qual deve converter-se em: “melhorar a produção agrícola”. Este conjunto de “estados 
positivos” são na realidade “objectivos” e apresentam-se num diagrama de objectivos, per-
mitindo visualizar a hierarquia meios-objectivos.

Esta análise dos objectivos permite:
- Descrever a situação futura logo que os problemas estejam resolvidos com a participação 

dos actores/beneficiários;
- Estabelecer a hierarquia dos objectivos;
- Visualizar as relações meios-objectivos de uma forma esquematizada.
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Quadro lógico

O quadro lógico é uma ferramenta desenvolvida nos anos 70 pela United States Agency for 
International Development (USAID), muito utilizada em projectos e organizações internacio-
nais, sendo actualmente de utilização obrigatória para elaboração de projectos de qualidade e 
financiáveis.  É uma metodologia de programação, de execução e de avaliação de projectos, a 
partir da identificação prévia de problemáticas, da elaboração de estratégias, da definição de 
objectivos e da planificação de actividades e dos recursos indispensáveis à sua execução. 

É uma matriz que define uma lógica de intervenção e as suas condicionantes externas, pa-
ra além disso, identifica os indicadores objectivamente verificáveis no quadro de um projec-
to.

O quadro lógico pretende facilitar o estabelecimento de relações causa-efeito entre os dife-
rentes níveis de objectivos e facilitar uma verificação efectiva e concreta da sua realização.

A qualidade do Quadro Lógico depende de diversos factores, sendo muito importante: a 
quantidade e qualidade das informações de base disponíveis, a capacidade da equipa de pla-
nificação e a consulta eficaz dos actores implicados.

É uma ferramenta dinâmica que deverá ser avaliada e revista ao longo do processo de exe-
cução do projecto, em função da sua evolução.

A elaboração do quadro lógico deverá seguir duas etapas:

1ª Fase - Análise
Nesta primeira fase, é analisada a situação inicial, a partir da qual é desenvolvida a visão 

da situação futura esperada, sendo determinadas as estratégias de intervenção mais adequa-

Figura 2. Esquema ilustrativo da árvore de problemas.
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das para alcançar os objectivos. 
A análise deverá debruçar-se sobre três aspectos:
- O contexto 
- Os problemas

Qual é o problema principal a resolver pelo projecto •	
Quais são as reais causas que estão na origem do problema•	
O que é que impede os intervenientes de resolverem o problema sem o apoio do •	

projecto
Quais são as consequências da não resolução do problema•	
Quem é mais afectado pelo problema•	

- Os actores envolvidos (financiadores, beneficiários, executores do projecto)

 2ª Fase - Planificação
Esta fase deverá traduzir a ideia do projecto num plano operacional prático. É nesta fase 

que são identificadas as actividades a desenvolver e os recursos necessários, e que é elabo-
rado o quadro lógico.

Nesta fase devem ser levantadas as soluções para a situação encontrada, mas não só. É 
necessário responder, por antecipação a uma série de questões:

    1 – O que vai ser feito para combater os problemas (que MEDIDAS)?
    2 – Como vão ser executadas as MEDIDAS?
    3 – Quando vão ser executadas as medidas?
    4 – Quais os custos da execução das MEDIDAS?
    5 – Quem vai executar as MEDIDAS?
    6 – Como decidir quais são as melhores MEDIDAS?
    7 – Que resultados podem ser esperados com a implementação das MEDIDAS?
    8 – Que constrangimentos poderão surgir na implementação das MEDIDAS?
As respostas a estas questões permitem a elaboração de um quadro lógico do projecto, 

ferramenta extremamente útil para alcançar o sucesso do projecto, de acordo com a figura 
seguinte.

Analisemos com detalhe, todos os campos que compõem o quadro lógico. 

Figura 3. Esquema ilustrativo da árvore de problemas.
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O objectivo global é aquele para que o projecto deve contribuir de uma forma global. A 
concretização de um objectivo geral é dificilmente mensurável, a sua função é indicar a es-
tratégia de futuro.

Os objectivos específicos devem reflectir a situação desejada para o fim do projecto. Es-
te tipo de objectivos devem ser específicos, precisos, objectivamente verificáveis, realistas e 
mensuráveis no tempo.

Os resultados são o produto resultante do desenvolvimento de um conjunto de activida-
des.

As actividades são tarefas muito específicas a realizar durante o projecto, para obter resul-
tados concretos e atingir assim o objectivo específico. As actividades a realizar são aquelas 
que permitem combater as causas dos problemas. 

Os recursos necessários deverão ser identificados de acordo com as actividades enumera-
das.  São exemplos de recursos necessários para a realização de um projecto:

- recursos humanos (consultores, assistência técnica e pessoal local),
- meios logísticos,
- equipamentos,
- infra-estruturas.
Os indicadores objectivamente mensuráveis devem reflectir os objectivos globais e espe-

cíficos e os resultados. O verificação dos objectivos identificados e a qualidade do sistema de 
seguimento do projecto, dependem de uma boa identificação dos Indicadores Objectivamen-
te Mensuráveis (IOM). Uma correcta identificação dos indicadores objectivamente mensurá-
veis constitui a base do sistema de seguimento do projecto.

O conceito objectivamente mensurável, significa que diferentes pessoas utilizando o mes-
mo indicador obterão as mesmas conclusões.

Para identificar os indicadores deve seguir-se o seguinte procedimento:
- seleccionar o indicador (o que?),
- definir a quantidade (quanto),
- definir o grupo alvo (quem),
- definir a localização (onde),
- determinar o período (quando).
Exemplo: 30% das escolas do concelho de Buba estão equipadas de energia eléctrica até 

final de Junho 2008.
As fontes de verificação indicam a origem (quem), o formato (como) e a periodicidade 

(quando) como são apresentadas as informações sobre a realização dos objectivos e dos re-
sultados. Devem indicar:

- A forma como serão fornecidas as informações (relatórios técnicos e financeiros, relató-
rios de missão, estatísticas oficiais, etc.)

- Quem deve fornecer as informações
- Com que periodicidade devem ser fornecidas as informações (mensalmente, trimestral-

mente, anualmente, etc.)
Exemplo: relatório de actividades anual elaborado  pelo director da AP.
As hipóteses (ou pressupostos) devem contemplar os riscos externos e os factores que são 

independentes da gestão, mas que se devem manter para que o projecto seja bem sucedi-
do. Alguns riscos podem ser absolutamente vitais para o sucesso do projecto e outros menos 
importantes. A análise das condições externas e a probabilidade destas virem a influenciar a 
execução do projecto é obrigatória para minimizar os riscos de insucesso. Os factores exter-
nos susceptíveis de influenciar o projecto e que escapam ao controlo do gestor, devem  ser 
formuladas positivamente. 

A título de exemplo, são hipóteses que devem permanecer inalteradas para permitir o su-
cesso do projecto:
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- a subida do nível do mar não se faz sentir
- o estado não atribui mais licenças de exploração florestal
- o aumento da população não progride
- a situação política mantém-se estável
As hipóteses são portanto uma espécie de “salvaguarda” para com contingências na en-

volvente, que podem influenciar a realização do projecto, as quais não são  possíveis de con-
trolar pela equipa técnica do projecto.

O principal produto final da aplicação desta metodologia é a matriz do quadro lógico de in-
tervenção do projecto. Há que salientar que o quadro lógico não é uma ferramenta comple-
ta e que não assegura, por si só, o sucesso do projecto. No entanto, a elaboração do quadro 
lógico é um excelente auxílio na concepção, implementação e seguimento de projectos de 
qualidade.  

Seguimento 

O seguimento continuo é uma ferramenta de recolha, análise e exploração sistemática e 
permanente das informações, que assegura um controlo mais eficaz da gestão e auxilia as to-
madas de decisão. Quando existe um seguimento de um projecto ou de um programa, é pos-
sível comparar a evolução do projecto com a sua planificação, permitindo determinar e apli-
car eventuais medidas correctivas.

O seguimento tem como objectivo fornecer informações que permitem ao gestor identi-
ficar e resolver os problemas de execução do projecto e avaliarem o seu progresso relativa-
mente à programação inicial.

O seguimento deve ser sistemático e permitir tomadas de decisão rápidas e flexíveis rela-
tivamente às actividades do projecto. Os resultados do seguimento originam muitas vezes o 
ajustamento da formulação dos resultados.

Por sua vez, a avaliação é uma actividade não contínua e precisa, que visa a verificação 
dos sucessos e insucessos do projecto, utilizando para isso critérios de pertinência, eficiência 
e impacto. A avaliação debruça-se sobretudo sobre os resultados intermédios, os objectivos 
específicos e os objectivos globais do projecto.

Em função do seguimento e/ou da avaliação podem advir várias tomadas de decisão re-
lativamente às actividades previstas no âmbito do projecto. Assim podem ser tomadas deci-
sões de:

- prosseguir as actividades previstas durante a fase de planificação,
- abandonar a actividade,
- ajustar a actividade ou tomar medidas que garantam a sua execução,
- ajustar a lógica do projecto se se verificar a impossibilidade de atingir os resultados de-

vido a dificuldade de execução das actividades planificadas ou devido a alterações do con-
texto.

A concepção de um sistema de seguimento tem cinco etapas essenciais:
1. Analisar os objectivos do projecto
2. Rever os procedimentos de execução
3. Rever os indicadores
4. Conceber o formato e definir a periodicidade dos relatórios técnicos e financeiros
5. Conceber o programa de seguimento 
Para que seja eficaz, o programa de seguimento tem que ser detalhado e planificado com 

antecedência. Os meios necessários devem ser previstos e postos à disposição para garantir 
a boa execução das actividades de seguimento. Os sistemas de recolha de informação e os 
relatórios de seguimento devem ser simplificados e limitar-se ao que é verdadeiramente im-
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portante. As regras e procedimentos de tomada de decisão, devem estar bem definidos e ser 
do conhecimento de todos, assim como as modalidades de tomada de decisão. 

O seguimento é, portanto, uma actividade de gestão sistemática que compara a evolução 
do projecto, que intervém a todos os níveis da gestão, utilizando relatórios formais e comu-
nicação informal, que analisa a boa utilização dos recursos, o nível de execução das activida-
des e os resultados alcançados.

Avaliação

A avaliação é um exame periódico de um 
projecto, no contexto dos objectivos defini-
dos, deve ser objectiva e independente do 
contexto, dos objectivos, dos resultados, das 
actividades e dos meios utilizados, de forma 
a permitir tirar lições que possam orientar de-
cisões futuras, ou seja, de forma a permitir 
uma gestão adaptativa.

Enquanto que o seguimento deve ser sis-
temático e permitir tomadas de decisão rápi-
das e flexíveis relativamente às actividades 
do projecto, a avaliação é uma actividade não 
contínua e precisa, que visa a verificação dos 
sucessos e insucessos do projecto, utilizando 
para isso critérios de pertinência, eficiência e impacto. A avaliação  visa sobretudo os resulta-
dos, os objectivos específicos e o objectivo global do projecto.

Uma questão chave em qualquer avaliação é a selecção dos critérios de avaliação. Alguns 
critérios mais relevantes que deverão ser tido em conta: 

- Pertinência: adequação dos objectivos do projecto aos problemas identificados e ao con-
texto no qual se desenvolveu.

- Preparação e concepção do projecto: diz respeito à lógica de programação do projecto e 

Auto-avaliação Avaliação externa

O objecto de avaliação é da própria esfera de •	
competências

Visão interna detalhada de um programa ou •	
projecto

Processo periódico que pode ser repetido a •	
intervalos periódicos e curtos

Proximidade dos avaliadores e dos gestionários •	
do projecto

Despesas reduzidas•	

O objecto de avaliação é da esfera de •	
competência de outras pessoas 

Importação de conhecimentos de outros •	
projectos e temas análogos

Processo limitado no tempo, „instantâneo“ e •	
frequentemente único

Independência relativamente ao projecto•	
Custos mais elevados•	

Tabela 1. Vantagens inerentes a cada um dos métodos de avaliação, a auto-avaliação e a avaliação externa. 
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à coerência da sua concepção.
- Eficiência: diz respeito ao custo, à rapidez e eficiência no que respeita à gestão, à conver-

são das actividades em resultados e à qualidade dos resultados obtidos.
- Eficácia: é uma avaliação da contribuição dos resultados para a concretização do objecti-

vo específico.
- Impacto: efeitos do projecto no meio de intervenção e contribuição do projecto para os 

objectivos globais de projecto.
- Durabilidade: probabilidade de que os factores positivos induzidos pelo projecto se man-

tenham.
Esta questão da durabilidade é extremamente importante e deve ser aplicada não só aos 

projectos, mas também à gestão das áreas protegidas e ao próprio IBAP. É imprescindível que 
o IBAP e as suas áreas protegidas não terminem a sua actividade quando terminar o finan-
ciamento do Banco Mundial. É imprescindível que o IBAP inicie desde já um trabalho junto do 
Governo guineense, de forma a que uma parte do orçamento necessário ao funcionamento 
do IBAP e das APs seja assegurada pelo Governo. Refira-se como exemplo a Área Protegida 
do Banco d’Arguin na Mauritânia, cujo principal financiador actual é o governo.

As etapas de avaliação devem seguir a estrutura de concepção do projecto, devendo pos-
sibilitar a avaliação de todos os aspectos do projecto, sejam os custos, as actividades, os re-
sultados ou os objectivos específicos. Poderão ser realizadas diferentes avaliações em dife-
rentes fases da vida do projecto. 

Existem dois tipos de avaliação, a auto-avaliação e a avaliação externa. Numa auto-avalia-
ção a análise dos sucessos e insucessos é da responsabilidade dos técnicos  visados pela ava-
liação, podendo também ser apoiada por um actor externo, que deve ter apenas um papel de 
facilitador. Por outro lado, a avaliação externa é realizada por uma ou várias pessoas externas 
ao projecto ou à estrutura do programa.

As diferenças mais significativas entre os dois tipos de avaliação e as respectivas vantagens 
estão descritas na Tabela 1.

Pode-se então afirmar que a avaliação pretende determinar o sucesso de um projecto, 
através da análise da pertinência, eficiência, eficácia, impacto e viabilidade do projecto, 
relativamente aos objectivos identificados. 

Por outro lado, a avaliação valoriza a coerência da planificação no que respeita a resultados, 
objectivos específicos e objectivos globais. Para além disso, a avaliação verifica a coerência 
da planificação do projecto e a influência real das hipóteses formuladas, baseando-se nos 
princípios de imparcialidade, independência e credibilidade.

Antes
 do arraque

Identificação 
preliminar

Durante
a realização

Avaliação
intermédia

No fim
do projecto

Avaliação
final

Na sequência 
do projecto

Avaliação
posterior

Figura 4. Esquema ilustrativo dos diferentes momentos de avaliação . 



50 Gestão de Áreas Protegidas da Guiné-Bissau

Planos de gestão de áreas protegidas

Actualmente, há uma necessidade de gerir as áreas naturais de forma a assegurar 
a conservação das espécies de plantas, animais e recursos naturais que no seu conjunto 
tornam aquele local especial por ser único ou típico. Para que a sua gestão seja efectiva, 
ela tem que ser baseada em informação sobre os elementos que compõe área, não só 
em termos de espécies e de habitats, mas também nas relações existentes entre eles, no 
ecossistema que constituem, assim como nos processos que a mantêm ou que a ameaçam. 
Mais especificamente, a gestão deverá compreender os usos humanos passados e actuais, os 
impactes actuais e futuros, e os meios que permitam optimizar a sua utilização. 

A gestão efectiva implica compreender a totalidade de medidas e acções necessárias 
para manter a área protegida numa relação positiva com a comunidade e a promoção do 
desenvolvimento das áreas vizinhas.   

Simultaneamente, outros interesses – investigadores, educadores, ecologistas, turistas e 
visitantes em geral – deverão ser também tidos em conta. No entanto, estas actividades não 
deverão pôr em risco os valores naturais da área.

Um  plano de gestão é um documento escrito, discutido e aprovado, que descreve um 
determinado território, os problemas (aspectos negativos) e as oportunidades (aspectos 
positivos), dirigido à conservação e utilização sustentável dos recursos naturais.

Um plano de gestão propõe uma estratégia, definindo um conjunto de objectivos, em 
função dos problemas e oportunidades identificados, define as actividades adequadas para 
alcançar os objectivos, os recursos necessários e o período de tempo indispensável à sua 
realização.

A gestão dos espaços naturais é um processo contínuo e o plano de gestão constitui uma 
ferramenta dinâmica, essencial para uma utilização eficaz dos recursos.

O plano de gestão é útil para a entidade gestora e constitui uma ferramenta de comunicação 
com outras entidades.

Planificar a gestão é mais do que elaborar um plano de gestão, é um processo em que o 
diálogo com os diferentes actores pode ser tão importante como o plano propriamente dito.

O plano de gestão deve ser utilizado tanto na gestão no terreno, como na gestão 
administrativa e financeira, devendo ser consultado permanentemente, constituindo uma 
verdadeira ferramenta de trabalho.

Um plano de gestão deve ter uma base científica mas não é um documento científico. Deve 
ser portador de uma visão, deve ser ambicioso mas realista, sendo fundamental encontrar um 
equilíbrio entre estas duas componentes.

De forma a incrementar o sucesso do plano de gestão, os actores implicados devem 
ser consultados e participar activamente na sua elaboração. Adoptar uma atitude aberta 
é indispensável na busca de interesses comuns, sem nunca perder de vista os objectivos 
principais.

Um plano de gestão deve ser flexível e actualizado regularmente, de forma a promover 
uma gestão adaptativa.

Na Figura 5 encontra-se esquematizado o circuito de elaboração de um plano de gestão 
de uma área protegida. 
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Porquê elaborar um plano de gestão?

As principais razões que devem levar à realização de um plano de gestão são o desenvol-
vimento de uma política de gestão transparente, a definição das responsabilidades e o papel 
do gestor, assim como a identificação das actividades a implementar para atingir os objectivos 
pré-definidos e os recursos necessários à sua execução. O plano de gestão dirige-se a todos 
os sectores directa ou indirectamente implicados, sejam o governo, as instituições responsá-
veis pela gestão das áreas protegidas, os gestores das APs, o corpo técnico das áreas protegi-
das, as populações residentes, os proprietários, as autoridades locais e outras instituições pú-
blicas implicadas, as ONGs locais, os grupos sócio-económicos locais, assim como financiado-
res e as organizações internacionais.

O plano de gestão deve ser elaborado por pessoas que detenham um bom conhecimento 
da área, pelos gestores das áreas protegidas, pelas autoridades locais e nacionais implicadas, 
pelas instituições científicas, pelos agentes económicos, por proprietários, arrendatários, usu-
ários (caçadores, pescadores, etc.), ou seja todas as pessoas implicadas de forma directa, se-
jam eles beneficiários ou lesados.

Existem diversas formas de proceder às consultas aos diferentes sectores intervenientes, 
nomeadamente: 

- Encontros pessoais,
- Reuniões bilaterais com grupos de interesse,
- Reuniões com especialistas em gestão de APs para responderem a perguntas
- Reuniões com convidados e com especialistas em gestão de APs para responderem a 

perguntas,
- Convocatórias abertas ao público e informais.
Nas reuniões públicas não se pretende chegar a consensos nem compromissos, mas tão 

somente informar e promover a discussão, com o objectivo de envolver as populações no 
processo.

Figura 5. Esquema representaivo do processo de elaboração de um plano de gestão para uma área protegida.
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Na Figura 6 encontra-se esquematizado o procedimento tradicional de consulta aos vários 
intervenientes.

Planos de gestão Eurosite 

A elaboração de um Plano de Gestão deverá ser efectuada nas seguintes partes:

1ª parte - Antecedentes
Nesta secção, deverá constar informação resumida de todos os projectos ou programas 

que afectam a área protegida, como e porquê foi seleccionada e porque se justifica o plano 
de gestão.

2º parte - Descrição do espaço
Nesta parte deverá constar o resumo das principais características do espaço diferenciadas 

da seguinte forma:
Informação geral – Localização, delimitação, estatuto legal, sistema de gestão.
Características físicas – Clima, geologia, hidrologia e tipos de solos.
Ecologia e biologia – Habitats/ecossistemas, vegetação e processos ecológicos, flora e fau-

na.
Características sócio-económicas – Usos humanos da área protegida e das zonas adjacen-

tes (que afectam a área protegida), aspectos económicos, população, usos da terra, patrimó-
nio cultural, paisagem e valores estéticos.

3ª parte - Avaliação e objectivos
Nesta fase há que realizar dois tipo de avaliação:
- Primeira avaliação – relativa às características sócio-económicas e ecológicas, com vista a 

Figura 6. Esquema representativo do processo tradicional de consulta aos parceiros envolvidos na elaboração e implementação de um 

plano de gestão de um área protegida.
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estabelecer os objectivos ideais, factores limitantes, actuantes e modificadores.
- Segunda avaliação -  relativa ao impacte dos factores limitantes e actuantes sobre os ob-

jectivos ideais, com vista a estabelecer os objectivos operacionais
Os objectivos operacionais têm que superar o “teste” SMART, ou seja deverão ser  especí-

ficos, mensuráveis, acessíveis, realistas e limitados no tempo. Estes objectivos servirão de ba-
se para a definição das acções a realizar.

4ª parte – Execução
Nesta fase há que decidir como atingir os objectivos e identificar as estratégias de gestão 

(como fazer, períodos de execução, critérios de êxito, recursos e prioridades). Se necessário, 
deverá ser feito um zonamento da AP, identificando  zonas com funções específicas. As res-
trições a aplicar são fruto das estratégias de gestão adoptadas. O plano de trabalho identifi-
ca as acções durante um período de tempo determinado, assim como os resultados espera-
dos e o respectivo custo. 

5ª parte - Revisão
A revisão do nível de execução do plano deve ser efectuada com uma periodicidade anu-

al, de forma a analisar os resultados obtidos, os efeitos da gestão, os progressos realizados  
e a permitir uma gestão adaptativa. O plano de gestão deve ser revisto obrigatoriamente ao 
fim de cinco anos.  

A elaboração de um esboço do plano de gestão poderá decorrer num período de 3 a 6 me-
ses, enquanto que a elaboração do plano de gestão detalhado demora cerca de um ano a 
executar, após ter sido tomada de decisão. 

Analisemos com detalhe o formato de um plano de gestão.

Primeira página
 Título
 Período a que se refere o plano
 Participantes na elaboração do plano
 Nome e morada da entidade gestora
 Período de elaboração
 Data de aprovação
 Data prevista para a revisão

Resumo executivo
Uma página redigida quando o plano estiver finalizado descrevendo:
- Principais características físicas e biológicas
- Interacções humanas com o ambiente – actividades humanas
- Principais objectivos de gestão
- Estratégia para atingir os objectivos
- Estimativa dos recursos necessários

1. Contexto geral
- Programas que afectam a AP e porque se justifica a sua protecção
- Quadro legal nacional e internacional
- Programa da entidade gestora
- Processo de selecção e justificação da classificação

2. Descrição da AP
2.1. Informação geral
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- Localização e limites (mapas)
- Situação e direitos legais: regime de propriedade, direitos legais de utilização dos recur-

sos, legislação aplicável, referência a outros planos existentes para a área
- Gestão: entidades implicadas e responsabilidades respectivas, infra-estruturas, rede viá-

ria e caminhos

2.2. Características físicas
- Clima
- Geologia e geomorfologia 
- Solos 
- Hidrologia

2.3. Características ecológicas e biológicas
- Habitats, vegetação e processos ecológicos
- Flora
- Fauna

2.4. Características sócio-económicas
- Usos humanos no espaço da AP: conservação da natureza, agricultura e criação de gado, 

silvicultura, usos recreativos, caça e pesca, actividades extractivas, uso da água, educação e 
investigação, outros usos.

- Usos humanos que afectam o espaço a partir do exterior: conservação da natureza, agri-
cultura e criação de gado, silvicultura, usos recreativos, caça e pesca, actividades extractivas, 
uso da água, educação e investigação, outros usos.

- Aspectos económicos e demográficos.
- Usos humanos no passado.
- Património cultural.
- Paisagem e qualidades estéticas.

2.5. Outras informações
Bibliografia, bases de dados, cobertura cartográfica, cobertura fotográfica aérea e de sa-

télite.

3. Avaliação da importância da AP e objectivos 
Analisar a informação disponível e determinar os objectivos ideais de gestão, assim como 

os objectivos operacionais
   
Primeira avaliação              
3.1. Critérios ecológicos
Deverão ser avaliados aspectos como a fragilidade, raridade, naturalidade, tipicismo, inte-

resse especial, superfície, diversidade, estabilidade e instabilidade, importância regional/na-
cional e internacional, exclusividade.

3.2. Critérios sócio-económicos - Valor potencial
Em função da avaliação realizada elabora-se a lista dos objectivos ideais, ou seja os objec-

tivos que o gestor gostaria de ver implementados se tivesse  um controlo total sobre as ac-
tividades, os usos do espaço e das zonas limítrofes que o afectam. Estes objectivos não têm 
que ser alcançáveis no prazo de execução do plano de gestão, sendo o reflexo das aspira-
ções do gestor.

Atingir todos os objectivos ideais é na realidade impossível, devido à existência de um con-
junto de factores limitantes ou actuantes. Os factores limitantes exprimem uma influência ne-
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gativa, enquanto que os factores actuantes são neutros, positivos ou de impacte desconheci-
do. Alguns exemplos de factores limitantes ou actuantes são: mudanças ecológicas, climatolo-
gia, tendências económicas, recursos financeiros, recursos humanos, legislação, entre outros.

Segunda avaliação
Nesta segunda avaliação, deverão ser valorizados os efeitos limitantes e actuantes para 

identificar com segurança os objectivos realistas ou operacionais.
Na Tabela 2, encontra-se esquematizada a análise de alguns factores limitantes e actuan-

tes que poderão tornar inatingíveis  os objectivos ideais, sendo necessário estabelecer os ob-
jectivos operacionais. 

Os objectivos operacionais devem idealmente cobrir todas as áreas essenciais da gestão da 
AP, devendo ser tão abrangentes quanto possível. Devem ser SMART, ou seja:

- Específicos, concisos e precisos;
- Mensuráveis, acompanhados de indicadores;
- Alcançáveis, adaptados aos recursos disponíveis;
- Realistas, tendo em conta as limitações locais;
- Limitados no tempo, balizados por uma data limite de execução.

4. Execução
4.1. Estratégia de gestão 
Deverão ser claramente definidas quais as estratégias de actuação, nomeadamente no que 

se refere aos seguintes aspectos:
- Conservar ou ampliar os habitats existentes, a sua estrutura e diversidade, assim como 

as espécies presentes.
- Uso público, actividades turísticas e serviços para os visitantes, divulgação/educação, in-

vestigação.
- Gestão de infra-estruturas, pistas e caminhos.

Tabela 2. Avaliação dos efeitos limitantes e actuantes. Escala: +3 positivo máximo, 0 neutro e -3 negativo máximo.

Ojectivos ideais
Factores 
limitantes

Conservar os pastos tradicionais Conservar a população de aves 
nidificantes

Redução da viabilidade económica 
dos sistemas agrícolas tradicionais 

-3
Comentário:

o abandono da actividade é um problema

+1
Comentário: oportunidades de curta 
duração para aves de ervas altas e 

matos

 
Intensificação das práticas agrícolas 
não tradicionais 

-3
Comentário:

perda de pastos

+1
Comentário: 

podia favorecer as limícolas que criam 
em pastos intensivos

Uso da área por campistas e 
ornitólogos

0
Comentário:

não se prevêem impactos imediatos

-2
Comentário: 

em Maio pode ser um problema
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- Apoio às populações residentes.
- Vigilância e controlo, aplicação da legislação.

4.2. Zonagem
Quando se efectua a zonagem da área protegida, deverão ser identificadas 

as unidades presentes, sejam unidades ecológicas ou funcionais, as zonas de 
gestão e as zonas tampão.

Unidades Ecológicas: zona intertidal, zona costeira com dunas e savanas 
herbáceas, floresta seca, floresta sub-húmida, rio, lagoas – a planificação da 
gestão poderá ser distinta para cada unidade ecológica.

Unidades Funcionais: uso recreativo, cultural, cinegético, arqueológico, his-
tórico, residencial, comercial, turístico Para cada uma das unidades funcionais 
pode ser elaborado um sub-plano.

Zonas de gestão: correspondem à divisão do espaço natural em sectores 
de gestão onde a classificação em unidades ecológicas e unidades funcionais 
pode justificar-se.

Zonas tampão: classificação de zonas de actividades condicionadas, nor-
malmente existentes na área envolvente à AP.

Exemplos de zonas que poderão ser definidas na zonagem de uma AP:
- Zonas naturais: áreas de elevado valor natural que requerem pouca ou 

nenhuma intervenção. Podem também ser relativas a actividades científicas 
se não interferirem com os objectivos. Estas são áreas de reserva integral e 

áreas de uso condicionado, onde apenas são permitidas práticas tradicionais de gestão.
- Zonas de gestão activa: áreas de grande valor natural onde se justifica uma gestão inten-

siva para recuperar ou reabilitar habitats degradados ou espécies. Estas são áreas de manipu-
lação de habitats e/ou de espécies.

- Zonas de uso intensivo: áreas de reduzido valor natural onde os objectivos de conserva-
ção e desenvolvimento sustentável se compatibilizam, sendo zonas de recreio, habitação e 
de prática de actividades humanas.

- Zonas tampão: áreas normalmente exteriores à AP, que a protegem de agressões exteriores.

4.3. Projectos
Acções/actividades necessárias para atingir os objectivos operacionais. O plano deverá 

conter informação sobe estas actividades, nomeadamente: título do projecto, estratégia e ob-
jectivos, prioridades, localização na AP, cronograma de execução, metodologia, responsável, 
custo, meios logísticos, seguimento/avaliação, metodologia de revisão, requisitos particula-
res indispensáveis à implementação.

4.4. Planos de trabalho
Depois de identificados os objectivos operacionais, estratégias, projectos e prioridades de-

vem realizar-se planos anuais de trabalho relativos ao período global de execução do plano 
de gestão. O responsável pela execução do plano de gestão deve elaborar anualmente uma 
ficha financeira detalhada. Calendarizar as actividades e definir o respectivo orçamento de for-
ma anual é imprescindível para planear de forma rigorosa a actividade de cada uma das áre-
as protegidas.

5. Revisão/Avaliação
É importante estabelecer a periodicidade de avaliação do plano. A avaliação do plano po-

derá levar à sua revisão, de forma a ajustar objectivos, actividades e recursos, permitindo as-
sim uma gestão adaptativa.

Presentemente o 
plano de actividades 
e o respectivo 
orçamento das 
áreas protegidas 
é elaborado na 
sede do IBAP, sem 
a participação 
dos directores das 
APs. Ou seja, os 
directores das APs 
não participam 
da planificação 
anual e orçamento 
das actividades 
realizadas na suas 
APs.

Castro Barbosa 
e Honório Fernandes
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Avaliar a eficácia das medidas de gestão, é fundamental para perceber se a gestão das áre-
as protegidas está a atingir os objectivos de criação da área protegida. Para tal, existem vá-
rias metodologias, sendo de referir: 

1. Management Effectiveness Tracking Tool - é um método de avaliação desenvolvido por 
uma parceria estabelecida pelo Banco Mundial e a WWF.

2. RAPPAM (Rapid Assessment and Prioritization of Protected Areas Management), é um 
método de avaliação desenvolvido pelo WWF, que pretende auxiliar as autoridades governa-
mentais como o IBAP na avaliação da eficácia da gestão das suas áreas protegidas. 

Estes métodos de avaliação devem ser aplicados anualmente pelo director da área prote-
gida em conjunto com os representantes dos actores sociais implicados.  

Outro método para avaliar a eficácia da gestão são os observatórios sócio-ecológicos. Esta 
metodologia é abordada no manual “Comment Va Votre AMP?”, publicado pela IUCN e é di-
rigida para as áreas protegidas marinhas. Esta iniciativa surge porque as áreas marinhas co-
brem uma área muito reduzida, só 30% das AMP é que conseguem avaliar a sua eficácia de 
gestão de forma permanente. Esta metodologia assume que há factores sócio-económicos, 
de gestão e biofísicos que influenciam a eficácia de gestão. Foram definidos 10 indicadores 
biofísicos, 16 indicadores de governança e 16 indicadores sócio-económicos para avaliar a efi-
cácia da gestão, sendo de destacar alguns exemplos dos indicadores mais relevantes:

Metodologias de avaliação das medidas de gestão 
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a. Indicadores biofísicos 
- abundância das espécies-chave
- qualidade da água
- evolução do esforço de pesca

b. Indicadores de governança
- existência de um comité de gestão
- disponibilidade de recursos para a administração da AMP
- nível de interacção entre o gestor e os actores sociais

c. Indicadores sócio-económicos
- nível de vida das populações
- rendimento familiar
- qualidade da saúde humana

Estes métodos pretendem promover e facilitar a gestão participativa, que permite ao gestor 
da Área Protegida fazer uma gestão adaptativa da sua AP, monitorizar as alterações introduzi-
das por actividades humanas, avaliar o cumprimento dos objectivos, encorajar os financiadores 
e dispor de um sistema de seguimento permanente ou seja, de um observatório de ambiente.



Gestão 
participativa
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Entende-se por pobreza, a insuficiência de recursos materiais (falta de dinheiro) e de con-
dições de vida, não permitindo nem uma vida digna, nem a garantia dos direitos legítimos e 
vitais da pessoa humana, condenando-a a sérias dificuldades para assegurar a sua sobrevi-
vência diária.

Em 2003 o Banco Mundial definiu como pobres os agregados familiares com menos de 2 
dólares por dia e extremamente pobres os que dispõem de menos de 1 dólar por dia, existin-
do 2,8 milhões de pobres e 1,2 biliões de pessoas extremamente pobres no mundo. Em 2002 
o número de sub-alimentados chegava aos 800 milhões.

A pobreza é normalmente considerada como um fenómeno multidimensional. A dimensão 
económica é a mais frequentemente considerada, mas pode apresentar várias facetas:

- Falta de dinheiro (pobreza pecuniária)
Dificuldades para se alimentar, vestir e morar. Quando se registam diferenças importantes 

de rendimentos, a pobreza torna-se mais visível e mais facilmente mensurável. Um pobre é 
nestes casos alguém que está abaixo de um certo nível de pobreza definido em função de 
análises estatísticas do rendimento médio e do nível médio de consumo.

- Falta de condições de vida
A pessoa não dispõe dos recursos para levar uma vida decente na sociedade em que se 

insere. Chegar a tal situação pode ser resultado de malnutrição, falta de educação, falta de 
condições de alojamento, entre outros. Este tipo de pobreza é mais difícil de identificar do 
que a anterior.

Entende-se por desenvolvimento sustentável aquele que permite satisfazer as necessida-
des das gerações presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satis-
fazerem também as suas necessidades. Ao conceito de desenvolvimento sustentável estão 
subjacentes dois outros conceitos:

- a noção de “necessidades”, mais precisamente de necessidades básicas dos mais pobres, 
a quem deverá dar-se prioridade;

- e a noção das “limitações técnicas, científicas e de organização social” que impõem pres-
sões sobre o ambiente, limitando a capacidade de resposta do meio e a satisfação das neces-
sidades actuais e futuras.

Como se encontra ilustrado na figura seguinte, o desenvolvimento sustentável encontra-
se na confluência de três preocupações, consideradas os três pilares do desenvolvimento sus-
tentável, a designar:

- Económico: as actividade empresariais são imprescindíveis, devendo contribuir para o de-
senvolvimento económico da zona de implantação da empresa de uma forma generalizada; 

- Social: é fundamental que as actividades empresariais tenham um impacto positivo em 
termos sociais, seja nos seus colaboradores, fornecedores, clientes, comunidades locais e so-
ciedade em geral;

- Ambiental: é indispensável compatibilizar as actividades económicas com a conservação 
da biodiversidade, a utilização mínima e indispensável de recursos não-renováveis, a redução 
máxima dos resíduos, entre outros.

Desenvolvimento sustentável e melhoria da qualidade de 
vida das populações nas áreas protegidas
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Para se implementar com sucesso um verdadeiro desenvolvimento sustentável, deverão 
ser tidos em conta um conjunto de princípios, nomeadamente: 

Responsabilização
Aponta para a assunção pelos actores sociais das consequências, para terceiros, da sua ac-

ção, directa ou indirecta, sobre os recursos naturais.

Prevenção
É quase sempre invariavelmente verdade que é mais barato prevenir a degradação e po-

luição do que despoluir. Os tratamentos de fim de linha da poluição já não são aceitáveis co-
mo uma solução permanente. Frequentemente estes apenas transferem a poluição de um 
meio para outro e são muitas vezes dispendiosos. Controlar a poluição, utilizando um siste-
ma regulamentado para abranger todos os aspectos ambientais, é a melhor forma de resol-
ver a questão. Metodologias de monitorização devem ser integradas nas actividades da co-
munidade local, de modo a identificar actividades com impactes negativos na qualidade de 
vida da comunidade.

Precaução
Onde se verifique a possibilidade de ocorrência de impactes negativos muito significativos 

ou significativos e irreversíveis, a ausência de certeza científica não deve ser utilizada para 
justificar adiamentos ou relegar para segundo plano medidas preventivas de degradação am-
biental. Nesta situações deve ser aplicado o princípio da precaução.

Cooperação
Determina a procura de soluções concertadas com outros actores locais, nacionais ou inter-

nacionais para resolver problemas ambientais e de gestão dos recursos naturais. A coopera-
ção entre todas as partes interessadas no início do processo de planeamento e implementa-
ção de políticas, planos e projectos, pode atenuar alguns obstáculos.

Integridade ecológica
Sustentabilidade significa que não se podem aumentar as necessidades  humanas indefi-

nidamente, mas de forma a assegurar o desenvolvimento dentro dos limites da capacidade 

Figura 7. Diagrama representativo dos aspectos que, em equilíbrio, permitem alcançar um desenolvimento 

sustentável.
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do meio. As políticas têm que ser formuladas de modo a assegurar uma protecção adequa-
da da biodiversidade e a manutenção dos principais processos ecológicos e dos sistemas que 
suportam a vida.

Melhoria contínua
Determina a necessidade do desenvolvimento de políticas, planos e projectos dinâmicos 

e flexíveis, reconhecendo a necessidade de adaptações e alterações em qualquer altura, se-
guindo uma lógica de progressão contínua rumo à sustentabilidade. A este princípio estão as-
sociados os conceitos de avaliação e monitorização constantes.

Equidade intra e inter-gerações
Determina a necessidade de assegurar a melhoria da qualidade de vida da população em 

geral, tanto nas gerações presentes como nas futuras.

Integração
Devem criar-se os meios adequados para assegurar a integração das políticas de cresci-

mentos económico, social e de conservação da natureza, tendo como finalidade o desenvol-
vimento integrado, harmonioso e sustentável.

Democracia
A democracia pode ser exercida pelos cidadãos de várias formas, desde o voto ao envol-

vimento activo com toda a comunidade para alcançar o consenso nas decisões. Realmente 
importante é que a comunidade no seu todo participe na decisões, nomeadamente na apli-
cação dos dinheiros públicos. A vontade da população tem que ser reconhecida e as acções 
a tomar têm que ser decididas em conformidade com a mesma. O governo local existe para 
servir a comunidade a partir da qual foi eleito, e não para adoptar um papel pseudo-paternal 
de peritos assumidos.

Subsidiariedade
Este princípio implica que as decisões devem ser tomadas o mais próximo possível do ci-

dadão. Implica que a execução das políticas, planos e projectos tenham em consideração o 
nível mais adequado de acção, seja ele de âmbito internacional, nacional, regional, local ou 
sectorial.

Envolvimento da comunidade e transparência
Reconhece que a sustentabilidade não pode ser alcançada, nem pode haver um progresso 

significativo nesse sentido, sem o suporte e o envolvimento de toda a comunidade. Os dife-
rentes grupos sociais devem intervir na formulação e execução da política de ambiente e or-
denamento do território, através dos órgãos competentes de administração central, regional 
e local e de outras pessoas colectivas de direito público ou privado. O processo de tomada de 
decisão deve ser claro, explicito e público.

Para além destes princípios, é muito importante que o processo de implementação de um 
desenvolvimento sustentável tenha uma abordagem dupla e conjunta a nível espacial e tem-
poral. A nível espacial, uma vez que todos os habitantes do planeta têm o mesmo direito de 
acesso aos recursos; a nível temporal, na medida em que as populações actuais têm o direi-
to de utilizar os recursos do planeta mas têm também o dever de assegurar a sua perenida-
de para as gerações futuras.

O conceito de desenvolvimento sustentável nasceu de duas constatações, por um lado as 
diferentes existentes entre a qualidade de vida das populações humanas nos países do Nor-
te e nos países do Sul, e a necessidade de equilibrar essas diferenças; por outro, a crise eco-
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lógica do planeta e a urgência de agir para desacelerar a delapidação dos recursos naturais e 
a redução da biodiversidade. A relação entre os objectivos do desenvolvimento e a crise am-
biental deram origem, na década de 70, ao conceito de eco-desenvolvimento, evoluindo pa-
ra a expressão “desenvolvimento sustentável”, na década de 80.

Data Acontecimentos internacionais

1968 Criação do Clube de Roma - apoio à investigação para avaliar os limites do 
crescimento económico

1972 O CR publica o relatório “Parar o crescimento?”

1980 A UICN publica um relatório em que aparece pela primeira vez a noção de 
desenvolvimento sustentável

1987 A Comissão Mundial para o Ambiente e o Desenvolvimento propõe uma 
definição de DD

1992 Segunda “Cimeira da Terra” no Rio de Janeiro consagração da expressão DD e 
mediatização junto ao grande público

2002 “Cimeira de Joanesburgo” – mais de 100 chefes de Estado e várias dezenas de 
milhares de representantes governamentais e de ONGs ratificam um tratado 
relativo à conservação dos recursos naturais e da biodiversidade.

2005 Entrada em vigor do protocolo de Kyoto sobre a redução das emissões de 
gazes a efeito de estufa

A revolução industrial introduz novos critérios de crescimento essencialmente económicos 
e até aos anos 70 as preocupações com a utilização racional dos recursos são praticamente 
inexistentes. 

O impacte ecológico das actividades humanas ultrapassou a capacidade de reconstituição 
biológica da Terra em meados dos anos 70. Os países do Norte tomaram consciência que a 
sua prosperidade se baseava na utilização intensiva dos recursos naturais não-renováveis e 
que a gestão sustentável do ambiente era por essa razão indispensável ao desenvolvimen-
to económico e social.

Se todos os países do planeta adoptassem o modo de vida americano (25% dos recursos 
do planeta consumidos por 7% da população) seriam necessários 5 ou 6 planetas para satis-
fazer todas as necessidades da população humana a nível mundial. Se todos os países do pla-
neta adoptassem o modo de vida europeu ainda seriam necessários 3 planetas!

O desenvolvimento sustentável associa as noções de conservação do património natural, 
cultural e de boa governança.

Por outro lado, o desenvolvimento sustentável constitui uma nova visão do desenvolvi-
mento baseado numa economia social e solidária, na eco-concepção, no biodegradável, na 
minimização do interesse pelo material e pelo consumo desnecessário, na reciclagem, nas 
energias renováveis, no comércio justo, entre outros. 

Tabela 3. Acontecimentos internacionais que revelam uma preocupação crescente com as questões do 

desenvolvimento sustentável.
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Agir localmente e pensar globalmente

Esta fórmula de 1972 é frequentemente empregue no quadro do desenvolvimento susten-
tável e reflecte bem o seu carácter planetário.

Ter consciência dos problemas e das tendências globais, a nível internacional e planetário, 
não deve constituir um factor inibidor da acção a nível local, mas sim um estímulo para a ad-
ministração e os agentes locais que, estando mais próximos das populações, podem motivar 
a adopção de um novo conceito de desenvolvimento e de novos comportamentos por parte 
dos agentes económicos e dos cidadãos.

Agindo localmente obtêm-se resultados positivos directos na qualidade de vida das popu-
lações locais, contribuindo consequentemente para a melhoria das condições globais.

Existem, no entanto, inúmeras dificuldades na aplicação do conceito de desenvolvimento 
sustentável, entre elas:

- Como definir as necessidades das gerações futuras?
- Como mudar os actuais comportamentos consumistas?
- Como avaliar de forma correcta os impactes sobre o ambiente?
Por exemplo, há 30 anos pensava-se que os recursos estariam completamente esgotados 

no ano 2000, o que correspondeu a uma avaliação errada.
- Como resolver o problema das mudanças climáticas?
- Como lutar contra a pobreza e apoiar o desenvolvimento dos países do Sul? 
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Congresso internacional de Durban - Um novo desafio para as áreas 
protegidas

Num mundo em mudança permanente e acelerada, surge neste congresso uma nova vi-
são para a gestão das AP’s, que propõe manter os objectivos de conservação, integrando de 
forma equilibrada o interesse das populações. Uma nova sinergia entre conservação e desen-
volvimento sustentável para a preservação dos ecossistemas que asseguram a vida no plane-
ta. Transformar as AP’s em “prestadoras” de serviços à sociedade actual e às gerações futu-
ras, independentemente das fronteiras políticas.

É fundamental enaltecer os esforços de conservação das comunidades locais, povos indíge-
nas, governos, indivíduos e organizações da sociedade civil para transformar as AP’s em es-
paços de convergência natural, cultural e espiritual.

É de salientar que os custos de preservação das áreas protegidas são muitas vezes supor-
tados por comunidades em situação de extrema pobreza, sendo totalmente menosprezados, 
enquanto que os benefícios se fazem sentir globalmente.

Um empenhamento na promoção do envolvimento das comunidades locais nos proces-
sos de criação, classificação e gestão das AP’s é fundamental para assegurar que as popula-
ções que mais beneficiam e prejudicam com a criação de AP’s, têm a oportunidade de parti-
cipar nas decisões, numa base justa e equitativa, respeitando claramente os seus direitos hu-
manos e sociais.

Neste congresso foi também identificada a importância de existir um empenhamento ine-
quívoco e urgente na inovação dos sistemas tradicionais de gestão das áreas protegidas, de 
modo a incluir novas estratégias que favoreçam a co-gestão, a gestão adaptativa e partici-
pada.

Para além disso, foi ainda reconhecida no Congresso de Durban a importância de reconhe-
cer, reforçar e apoiar áreas comunitárias de conservação.

A título de exemplo, refiram-se alguns tipos de sistemas de conservação tradicionais:
- espaços sagrados, de acesso interdito ou reservado,
- interdições ou limitações de uso,
- interdições ou limitações de acesso,
- interdições ou tabus relativamente a certas espécies ou zonas.
Estes sistemas são normalmente baseados em práticas, valores e crenças espirituais e reli-

giosas, mas também para manter certos privilégios sociais; experiência acumulada da escas-
sez de certos recursos; compreensão das relações entre a durabilidade e o uso sustentável 
dos recursos e a perenidade das comunidades.

A existência destes sistemas tradicionais está condicionada por diferentes mecanismos, 
tais como:

- Regras impostas pelas autoridades tradicionais;
- Obrigações comportamentais mútuas intra e inter comunitárias;
- Capacidade de aplicar sanções intra e inter comunitárias;
- Afastamento das comunidades das terras e recursos ancestrais;
- Alterações introduzidas à estrutura social e consequente perda de autoridade e respei-

to tradicionais;
- Introdução de novas ideologias (imposição de mudanças religiosas e políticas);
- Introdução de novos sistemas educativos;
- Capitalização da economia (empobrecimento da reciprocidade social);
- Introdução de práticas “modernas” (impostos, monoculturas, mercados internacionais) 

com repercussões ambientais e sociais; 
- Expropriação de recursos comunitários por elites nacionais e internacionais;
- Programas de desenvolvimento afectando práticas locais agro-ecológicas (introdução de 

novas tecnologias e novos sistemas de organização agro-silvo-pastoris);
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- Alterações demográficas incluindo migrações e emigrações.
Através dos séculos, os principais actores da gestão dos recursos naturais e da sua conser-

vação, foram as comunidades locais, nomeadamente colectores, caçadores, pescadores, pas-
tores, agricultores, utilizadores dos recursos florestais, dos oásis e das nascentes, construtores 
de canais de irrigação, entre outros.

Na realidade muitas comunidades constituíram-se como unidades sociais em resultado do 
seu empenho na gestão de unidades de recursos naturais. Através dos tempos, as populações 
humanas viram-se obrigadas a gerir os recursos naturais por diferentes razões - sobrevivên-
cia, segurança, valores culturais e religiosos, benefícios económicos - muitas vezes com um 
impacte positivo na biodiversidade.

Mudanças de grande envergadura ocorreram ao longo dos últimos séculos, o estado e os 
proprietários privados surgem como novos actores da gestão dos recursos naturais, frequen-
temente através da negociação e por vezes até de forma violenta. Em certos países, a trans-
formação foi completa, noutros existe ainda uma fusão    entre sistemas gestão de recursos 
naturais de base comunitária e sistemas de gestão de recursos naturais modernos. As altera-
ções nos principais actores na gestão dos recursos naturais tem tido repercussões ambientais 
e sociais muito importantes e significativas.

Os problemas ambientais afligem o mundo, em particular as mudanças climáticas, a perda 
de biodiversidade, a erosão dos recursos hídricos, das florestas, da pesca, do solo, entre ou-
tros. A disparidade entre ricos e pobres aumentou enormemente. Continuamos a perder co-
nhecimentos únicos e a degradação da cultura tradicional é muito acentuada. As comunida-
des sentem-se alheadas da gestão dos recursos e perdem gradualmente o interesse e muitas 
vezes, perdem mesmo a capacidade de conservar  e de bem gerir.

Os povos autóctones e as comunidades locais representam ainda uma oportunidade única 
para a conservação. Relativamente à governança, esta oportunidade traduz-se através de di-
versos tipos de áreas de conservação e de desenvolvimento sustentável:

- APs descentralizadas,
- APs geridas em co-gestão (gestão participativa),
- Áreas privadas de conservação,
- Áreas de património comunitário.

Áreas protegidas comunitárias

Designadas oficialmente como áreas protegidas pela UICN (categorias I – VI), as áreas pro-
tegidas comunitárias são áreas em que o poder de decisão é partilhado entre o Estado e ou-
tros actores, particularmente as comunidades locais que dependem dessas áreas para asse-
gurarem a sua qualidade de vida, existindo também fortes laços culturais.

A sua gestão é baseada num sistema de governança pluralista que pode assumir formatos 
variados e recorrer a diferentes mecanismos. As mais típicas envolvem diferentes partes inte-
ressadas na gestão através de um processo de negociação contínuo que dá origem a planos 
de co-gestão, acordos e iniciativas legais paralelas. Pode existir uma ou mais estruturas impli-
cadas na gestão, sejam executivas, de consulta e aconselhamento, entre outras. 

As áreas protegidas comunitárias devem incluir ecossistemas naturais e transformados que 
sejam ricos em biodiversidade, que prestem serviços ecológicos, que detenham valores cul-
turais particulares e que sejam conservados de forma espontânea e voluntária pelas comuni-
dades locais, através da aplicação de regras comunitárias tradicionais ou outras regras consi-
deradas eficazes e adaptadas aos objectivos pré-definidos.

São usualmente reconhecidos como objectivos das áreas protegidas comunitárias a conser-



67Gestão de Áreas Protegidas da Guiné-Bissau

vação do património natural e cultural, a participação da sociedade civil no processo e a dis-
tribuição equitativa de custos e benefícios.

São características essenciais das áreas protegidas comunitárias (APC):
1. As comunidades locais preocupam-se com a boa gestão dos recursos naturais, uma vez 

que lhes asseguram qualidade de vida, seja por razões culturais ou materiais;
2. A protecção do meio é de facto exercida de uma forma efectiva e eficiente;
3. As comunidades locais são os principais actores das APC, tendo inclusivamente a capa-

cidade de impor regras e sanções;
4. As APC estão relacionadas com uma forte identidade comunitária e cultural, com estraté-

gias de preservação da qualidade de vida a longo prazo, com áreas e recursos de propriedade 
comum e com procedimentos simples de administração e tomada de decisão;

5. Contribuem para a preservação estrutural e funcional dos ecossistemas e da paisagem;
6. Os custos de gestão são reduzidos.

Poderão existir diferentes tipos de áreas protegidas comunitárias, a título de exemplo re-
fira-se:

- espaços sagrados e habitats de espécies sagradas,
- territórios de povos autóctones e paisagens culturais terrestres e marinhas,
- corredores de migração de povos nómadas,
- regulamentação do acesso aos recursos naturais,
- protecção de recursos em ambientes de água doce, zonas húmidas e costeiras,
- conservação de espécies.
As áreas protegidas comunitárias apresentam um conjunto diversificado de  vantagens, 

mas a sua verdadeira importância encontra-se nos seguintes aspectos:
- conservam um largo espectro de ecossistemas,
- asseguram diferentes serviços ecológicos,
- contribuem para a sobrevivência económica e cultural de milhões de pessoas
- o seu sistema de gestão baseia-se em conhecimentos ecológicos tradicionais, que in-

fluenciam a gestão sustentável,
- são geridas por instituições com conhecimento profundo sobre a realidade local, que são 

geralmente eficazes no domínio da gestão adaptativa e capazes de reagir à mudança com 
flexibilidade.
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Gestão participativa de um área protegida

A gestão participativa de uma área protegida é da responsabilidade de vários actores so-
ciais que negoceiam e garantem uma repartição equitativa das funções, dos direitos e das 
responsabilidades de gestão da área protegida, de uma unidade de gestão na área protegida 
ou na sua zona periférica.

Os actores sociais são comunidades e agrupamentos sociais, organizações governamentais 
e não governamentais e pessoas físicas. São todas as partes interessadas. Os actores sociais 
directamente implicados e para quem a AP representa uma fonte de impactos directos, im-
portantes e específicos.

De uma forma geral, os actores implicados têm consciência de parte dos seus interesses 
relativamente à gestão da AP, têm capacidades específicas na gestão da AP e desejam inves-
tir particularmente na gestão, seja com tempo, fundos, poder, politica, entre outros.

De seguida, apresentam-se dois exemplos de APC.

Reserva Marinha de Galápagos (reserva da biosfera e património mundial da humanida-
de)

- Mais de dois anos de trabalho, 74 reuniões de um núcleo duro e inúmeras reuniões in-
formais de concertação.

Contexto:
- zona turística, essencial à economia do pais
- recursos haliêuticos muito abundantes (biodiversidade e economia)
- 16 mil residentes, 60 mil turistas por ano, fluxos migratórios importantes
- cultura local inexistente, migrantes recentes
- conflitos para apropriação dos recursos naturais

Parque Nacional do Banco de Arguin
- Criado por decreto-lei em 1976 sem concertação
- Em teoria: aplicação estrita da lei
- Na realidade:  falta de meios, desrespeito da lei
- Primeira reunião global de concertação em 1998. Reuniões anuais a partir de 99: 1 mu-

lher, 1 pescador, 1 cooperativa, 1 chefe tradicional, relatório, nota de serviço.
- Lei 2000/024 discutida a nível inter-ministerial (as populações foram sumariamente con-

sultadas)
- Inadequação da lei à realidade, desrespeito pela lei

A gestão do Parque tem a participação formal das populações, uma vez que do seu conse-
lho de administração fazem parte o director, representantes dos Ministérios, o presidente da 
Câmara de Mamghar, 1 representante da população e a FIBA, o qual reúne periodicamente, 
com a redacção de actas oficiais.

Para além da participação formal, as populações participam também informalmente, atra-
vés da realização de reuniões regulares nas aldeias, com a redacção de relatórios de missão e 
actas de reunião, a realização de um atelier anual de concertação, com a redacção de actas e 
notas de serviço havendo a respectiva restituição nas aldeias, e a realização de reuniões dos 
comités de pesca, havendo a redacção de actas de reunião e seguimento.

Os comités de pesca são formados por um representante de cada aldeia, realizando-se reu-
niões trimestrais com o Parque e o MPEM. Existe um documento com os termos de referência 
e regulamento interno, que definem sanções e direitos de acesso aos recursos, a organização 
do atelier anual de concertação, entre outros. A existência deste comité permite a discussão 
dos direitos e deveres das partes, uma melhor identificação dos verdadeiros parceiros e uma 
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melhor resolução dos conflitos emergentes. As decisões são tomadas de comum acordo, no 
entanto há que garantir a definição das sanções e o seguimento. Caso contrario, a pressão de 
pesca aumenta, a lógica comercial impõe-se, existe perda de usos e tradições, existe défice 
de confiança, degradação dos recursos, aumento da pobreza, emergência de conflitos e per-
da de qualidade de vida das populações. Nesta situação a co-gestão é ineficaz e os parceiros 
estão alheados dos objectivos de criação do parque.
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