DecretoLei n.° 5A/2011
de 1 de Março
Preâmbulo
A Guiné‐Bissau é considerada um dos países mais ricos em biodiversidade da Áfríca Ocidental
e com uma costa marinha beneficiária do fenómeno de ressurgéncia, carregado de muitos
nutrientes utilizáveis para a alimentação das espécies pesqueiras.
Apesar desta diversidade excepcional, o ambiente tem estado a sofrer modificações e seguidas
da degradação do seu potencial biológico causadas por práticas incompatíveis com os
princípios de uma gestão durável dos recursos naturais, destacando‐se como uma das causas
a pobreza das nossas populações rurais.
Atento ao que ficou dito acima e com vista a fazer face às diferentes pressões e ameaças à
conservação da diversidade biológica no meio natural, atenuando ou mesmo eliminando a de‐
gradação dos habitats e dos ecossistemas e promovendo, por conseguinte, um desenvolvi‐
mento sócio‐económico perene, o Governo da Guiné‐Bissau, com este instrumento normativo,
entende fixar como um dos seus objectivos a utilização durável e participativa do seu patrimó‐
nio biológico e natural.
Para a prossecução desta linha de pensamento criou várias zonas de conservação dentro do
território nacional, conhecidas como uma rede nacional das áreas protegidas com uma
cobertura nacional de 12,2%, o que se eleva para 33,3% se se tiver em conta a Reserva da
Biosfera do Arquipélago Bolama Bijagós‐R.B.A.‐ B.B.
A rede das áreas protegidas abriga as populações de espécies raras e/ou emblemáticas
protegidas de importância global e regional. Ela está distribuída de maneira equilibrada e tem
em conta as diferentes unidades biogeográficas representativas dos ecossistemas naturais e
da diversidade biológica da Guiné‐Bissau, nomeadamente meio marinho e terrestre, zonas
húmidas e mangais. Ela estabelece as zonas de protecção ou de gestão particular, permitindo a
conservação da biodiversidade e favorecendo a reprodução das espécies exploradas no
exterior das áreas protegidas.
O Governo da Guiné‐Bissau elaborou por revisão a lei‐quadro das áreas protegidas como meio
eficaz de conservar a sua biodiversidade terrestre ou marinha, salvaguardando assim os
interesses da população local que por consequência está envolvida na gestão e conservação
dos ecossistemas através do processo participativo.
ASSIM,
O Governo decreta, nos termos do artigo 100.°, n.° 1, alínea d) da Constituição, o seguinte:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
ARTIGO 1.°
(Âmbito)
O presente diploma aplica‐se a toda e qualquer parcela do território nacional classificada
como uma área protegida e visa, designadamente, salvaguardar os ecossistemas, as
populações animais e vegetais que nela abrigam a sua diversidade biológica bem como
promover o seu desenvolvimento durável.
ARTIGO 2.°
(Objecto)
Uma área protegida tem por objecto a:
a) Salvaguarda das espécies animais, vegetais e de habitats ameaçados;
b) Salvaguarda dos biótipos e formações naturais de reconhecido interesse e de sítios de

interesse cultural;
c) Conservação e recuperação do habitat da fauna migratória e dos seus corredores;
d) Promoção da investigação e pesquisa científica e das acções de educação ambiental;
e) Defesa, conservação e valorização das actividades e formas de vida tradicionais não lesivas

ao património ecológico;
f) Protecção e valorização das paisagens únicas, raras ou típicas, cujo valor cénico lhes confira

interesse especial;
g) Promoção e o apoio ao desenvolvimento e utilização durável dos recursos naturais, visando
o desenvolvimento económico e bem‐estar das comunidades.
ARTIGO 3.°
(Tipos)
1. As áreas protegidas podem ser de tipo parque nacional, reserva natural integral, zona de
natureza selvagem, monumento natural, área administrada para o habitat e as espécies,
paisagem terrestre ou marinha protegida, área prote gida de recursos naturais administrados,
área protegida comunitária e florestas e sítios sagrados.
2. Uma área protegida pode ainda ser de tipo e ter definição decorrentes de:
a ) Novo desenvolvimento científico;
b) Convenção, acordo ou tratado internacionais.

ARTIGO 4.°
(Definições)
Para efeitos do presente diploma entende‐se por:
a ) Área protegida como uma superfície de terra e/ou do mar especialmente voltada à

protecção e conservação da diversidade biológica e dos recursos naturais e culturais em
conjunto, gerida através de instrumentos jurídicos ou outros igualmente eficazes;
b) Parque nacional como zona natural, terrestre ou marinha, assim designada para:
i. Proteger a integridade ecológica num ou vários ecossistemas para o bem das gerações

presentes e futuras;
ii. Excluir toda a exploração ou ocupação incompatível com os objectivos do reconhecimento

e;
iii. Dar possibilidades de visita com finalidades científicas, educativas, espirituais, recreativas
ou turísticas mas com respeito ao meio natural e a cultura das comunidades locais;
c) Reserva natural integral como espaço terrestre ou marinho, integrando os ecossistemas, os

elementos geológicos ou fisiográficos ou ainda as espécies disponíveis primeiramente para a
investigação científica ou monitoramento ambiental;
d) Zona de natureza selvagem como vasto espaço terrestre ou marinho, intacto ou pouco

modificado, com o fito de preservar e conservar o seu carácter natural, desprovido de
habitação permanente ou importante, proteger e administrar o seu estado natural;
e) Monumento natural como uma área contendo um ou vários elementos naturais ou naturais

e culturais particulares de importãncia excepcional ou única, com dignidade de ser protegida
pela sua n
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