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Resumo  
 

A Guiné-Bissau é considerada, ao nível mundial, como o segundo país mais vulnerável às alterações 
climáticas, especialmente no que se refere à elevação do nível do mar. Paralelamente, desde a sua 
independência política que tem vivido uma permanente instabilidade política, devido ao seu processo 
interno de ajustamento e de readaptação de um novo sistema político de governação. 
 
 
Este exercício que agora se publica, constitui mais um esforço, neste caso específico, relacionado 
com a terra e com a neutralidade de sua degradação. Depois de uma apresentação rápida das 
grandes preocupações que o país vive, do ponto de vista das terras, foram identificadas as 
oportunidades de alavancamento com projetos ou programas em curso, ou em vias de começar, na 
perspetiva de apoiarem o programa da neutralidade de degradação das terras (NDT). Os resultados 
não foram muito animadores, não tanto pela quantidade de oportunidades, mas e sobretudo, pelas 
dificuldades de se conseguir soluções institucionais que facilitam uma boa integração/coordenação 
entre os programas. 
 
Os diferentes espaços de discussão e de debate criados, no quadro desta reflexão abrangente e 
inclusiva, destacou de forma clara o problema da ausência de políticas, de instrumentos jurídicos 
específicos assim como de instituições responsáveis pela terra, como uma das maiores fraquezas 
para o lançamento deste programa da NDT.  
 
As evidências encontradas apontam para as seguintes tendências: a) o eixo da produção do principal 
cereal da população está a mudar-se do litoral para o interior, para os grandes vales do rio Geba; e 
b) a explosão descontrolada da plantação de cajueiro, que em menos de 40 anos já invadiu mais de 
20% do território do país. Tudo isto aconteceu, sem que tivesse havido a sua devida compreensão, 
nem reações políticas, e tão pouco um seguimento técnico e estatístico da situação. 
 
Este exercício permitiu, através de números, apresentar e explicar o fenómeno da degradação das 
terras e as suas diferentes formas de manifestação, a partir dos três principais indicadores adotados 
mundialmente: o coberto vegetal, a produtividade das terras e o stock de carbono no solo. 
 
A partir desta apresentação foi possível, com todo o rigor, definir alvos voluntários para cada um 
desses indicadores, assim como medidas políticas e técnicas a elas associadas, consubstanciadas 
num documento denominado “Carta de Política Nacional da Degradação das Terras na Guiné-
Bissau”, em Agosto de 2017. 
 
A partir da estratégia adotada nesta Carta de Política, o país recuperou dois programas que 
ofereciam maiores oportunidades de alavancamento com a NDT: o projeto da FAO, financiado pela 
União Europeia, para a implementação da Lei da Terra na Guiné-Bissau, em fase de arranque 
imediato e por um período de quatro anos; e b) o programa de desenvolvimento e governação local, 
também em fase de arranque, com o financiamento do PNUD, que pretende apoiar a instalação dos 
governos locais, através do apoio ao diagnóstico local, o desenvolvimento de estratégias locais, um 
orçamento e a organização de uma mesa redonda para cada uma das Regiões. Com estas decisões, 
as condições básicas estão criadas para o lançamento do programa da NDT na Guiné-Bissau, com 
fortes chances de assegurar a sua sustentabilidade e inclusão no orçamento geral do Estado. 
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META: “Alcançar a NDT até ao ano 2030 em relação a 2000-2010” 
 

Em relação ao coberto florestal: 
 

A situação de base encontrada, tendo como referencia os anos 2000 a 2010 foi a seguinte: 
 

a. No ano 2000 a Guiné-Bissau possuía, em termos de florestais, cerca de 841.900 
hectares de terra. De 2000 a 2010, perdeu perto de 9.000 hectares (mais 
precisamente 8.900ha) de floresta. 

 

b. Para alcançar a NDT até ao ano 2030, a Guiné-Bissau precisa aumentar o coberto 
florestal em cerca de 4,5%, isto é reflorestar cerca de 40.000 hectares de terra, 
estimando um aumento do coberto florestal em pouco mais de 1.000 hectares por 
Sector Administrativo, durante um período de 12 anos. 

Em relação a Dinâmica da Produtividade da Terra 
 

Através da recuperação das terras baixas apropriadas para o cultivo do arroz (bolanhas de água 
salgada e de água doce), num total de 26.000ha. o programa conta recuperar a dinâmica da 
produtividade de terras e favorecer o crescimento em pelo menos 1,5% sobre a percentagem das 
terras consideradas “Estáveis” e “Em Crescimento” 

 

Em relação ao Stock de Carbono  
 
Até ao ano 2030, conseguir o retorno à média nacional de stock de carbono no solo, existente no ano 
2000 e correspondendo ao valor médio de 70,2 Ton./ha. 
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Fazer a Alavancagem sobre a NDT 
 

 
A Assembleia Geral das Nações Unidas, adotou em Setembro de 2015, os Objetivos do 
Desenvolvimento Durável (ODD), integrando o objetivo 15, que visa “proteger, restaurar e promover 
a utilização durável dos ecossistemas terrestres, a gestão durável das florestas, a luta contra a 
desertificação, e parar e inverter a degradação das terras e a perda da biodiversidade.” E como 
principal resultado esperado, ela definiu o alvo 15.3, que consiste em “lutar contra a desertificação, a 
restauração das terras e dos solos degradados, incluindo as terras afetadas pela desertificação, seca 
e inundações, de modo a conseguir uma neutralidade da degradação das terras ao nível mundial.” 
 
A 12ª sessão da Conferência das Partes (COP) da Convenção, realizada em Outubro de 2015, e 
organizada em Ankara (Turquia), aceitou: 
 

i) Definir a neutralidade da degradação das terras (LDN) e aprovar o conceito enquanto 
motor essencial para a implementação da Convenção; 

ii) Convidar as partes a formular os objetivos nacionais voluntários para se atingir a NDT, 
além de integrar os objetivos da NDT nos programas de ação nacional da CNULCD; 

iii) Estabelecer parcerias NDT reconhecendo o papel único da CNULCD na procura de 
atingir o alvo 15.3. 

 
A 14 de Outubro de 2016, a Guiné-Bissau viu a sua candidatura aceite pelo Secretariado do 
Mecanismo Mundial e passou a integrar este programa da Neutralidade da Degradação das Terras 
(NDT). 
 

 

Interesse do País em se Engajar nos Princípios da NDT 
 
A Guiné-Bissau enfrenta uma série de riscos que podem comprometer, seriamente, o seu 
desenvolvimento, se não forem tomadas medidas para os controlar. O primeiro desses riscos vem lo 
lado do litoral, com a invasão da água salgada nas terras onde, habitualmente, se cultivava arroz, 
base da alimentação da população; o segundo desses riscos acontece no interior do país, com o 
avanço do deserto para o sul, e todas as suas consequências sobre os rios e as terras do interior, 
alterando os equilíbrios antes existentes. 
 
O aparecimento do programa da NDT representa uma boa oportunidade para o país enfrentar os 
efeitos das mudanças climáticas sobre os solos, melhorando a capacidade das populações para se 
adaptarem a essas mudanças, através da recuperação das terras perdidas e uma melhoria na 
capacidade de utilização sustentável do conjunto dos recursos denominadas de terras. 
 
Uma boa parte das instituições públicas, uma parte da sociedade civil, do sector privado e as 
populações diretamente afetadas já estão conscientes sobre, pelo menos, quatro grandes 
preocupações: 
 

a) O dilema nos métodos de plantação de cajueiros, e a invasão do planalto pelos cajueiros: 
Neste momento, a Guiné-Bissau assenta a sua economia na exportação da castanha de caju 
(mais de 80% das suas exportações). A plantação de cajueiro foi feita, essencialmente, pelos 
camponeses. Para evitar o trabalho do combate manual às ervas daninhas, preferiram fazer 
uma plantação cerrada das árvores (a menos de 2 a 3 metros de distância uma da outra), 
criando autenticas matas de cajueiro, sem possibilidade de as árvores desenvolverem uma 
boa copa e assim conseguir bons rendimentos. O problema é que, quem fizer esta pratica 
fica sujeito a um elevado risco de erosão, numa terra já bastante frágil, e com uma pequena 
camada superficial de fertilidade.  
 

b) O Assoreamento das bacias hidrográficas: 
A Guiné-Bissau é caracterizada por uma rede de rias com marés que sobem e descem duas 
vezes ao dia, com amplitudes que podem atingir 7 metros de diferença, e que carregam e 
depositam sedimentos ao longo das rias e das respetivas bacias hidrográficas. Durante o 
período colonial, era prática, com alguma regularidade, a limpeza do fundo das rias: não só 
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para facilitar a navegabilidade dos barcos, mas também a movimentação das águas das rias. 
Desde 1974 que essas práticas de limpeza das rias foram suspensas. Com o tempo, as 
bacias hidrográficas foram acumulando depósitos, as águas já deslizam com menos 
vitalidade e menos força, e cada vez mais o país dispõe de menor quantidade de milhas 
navegáveis pelos barcos de pequeno curso. Esta situação veio alterar substancialmente o 
tradicional uso dessas terras, provocando abandono na maior parte das situações e, em 
contrapartida, o aparecimento de novas terras, mais para o interior, particularmente na bacia 
do rio geba. A gestão desta complexidade de mudanças merece soluções mais científicas e 
previamente analisadas. 

 
c) Uma importante perda das bolanhas de água salgada 

As bolanhas de água salgada eram terras banhadas pela água salgada das rias, e que foram 
conquistadas á mare, através da construção de diques de cintura, que impediram a entrada 
da água salgada. Essas terras facilitam o cultivo do arroz porque, depois de isoladas da 
influência da água salgada, se aproveita a inclinação natural que a influência das marés 
havia deixado, tornando possível a gestão da água doce proveniente das chuvas. Nestas 
terras é possível uma lavoura intensiva e sem o uso fertilizantes, com rendimentos acima das 
2 Ton/ha. Devido a fatores vários, nomeadamente: a desorganização social da mão de obra, 
o aumento da população e da pressão fundiária, os efeitos da luta de libertação (11 anos de 
guerra), as variações climatéricas e o ligeiro aumento do nível das marés, levou a que os 
diques recebam menos manutenção, fiquem mais frágeis e se quebrem com maior 
frequência. E para além disso, do outro lado, a montante, devido a intensa desmatação nas 
bermas dos arrozais, estas sofrem dos efeitos de erosão, o que vai reduzindo a quantidade 
de hectares disponíveis para a agricultura do arroz. Uma boa parte destes arrozais 
(bolanhas) ficou sem proteção e, consequentemente foram abandonados. Atualmente, as 
bolanhas de água salgada, que eram os maiores contribuintes na produção nacional do 
arroz, perderam lugar a favor dos grandes vales, nomeadamente do rio Geba. 

 
d) Fortes sinais de seca no Sector de Pirada 

O rio Bidigor nasce na Guiné-Conakry, mas passa pelo Senegal antes de entrar na Guiné-
Bissau. É um dos afluentes do rio Geba. Nos anos 90 o Senegal decidiu construir uma 
barragem na localidade de Anambé. Anos depois, por causa de uma gestão unilateral, o 
caudal da água baixou substancialmente, ou quase desapareceu, especialmente no Sector 
de Pirada. A seca atingiu de maneira repentina grande parte das terras que recebiam e 
beneficiavam da influência desse rio.  

 
 

Oportunidades de Alavancagem Identificadas 
 
O lançamento do programa da NDT na Guiné-Bissau, abre oportunidades para um melhor 
desempenho global, em relação aos outros programas relacionados com os ODD´s, porque ataca a 
terra, a base de qualquer atividade económica e social. 
 
No imediato as principais oportunidades de alavancagem identificadas com o programa da NDT são 
as seguintes: 
 

1) Contribuição nacional na luta contra o aquecimento climático (NDC). O país engajou-se 
(2015), sobretudo após o acordo de Paris, na materialização dos seus objetivos até ao final 
de 2030. Para Guiné-Bissau essas orientações apontaram o sector da energia (queima de 
derivados) e da agro-floresta (queima da floresta e libertação de metano originado pela 
pecuária. Apesar de em escala quase insignificante, estes fatores representam os maiores 
contribuintes nacionais no aquecimento global. Uma melhor articulação entre esta 
implementação de política e a NDT representa, sem dúvida alguma, uma oportunidade 
interessante. 
 

2) No mesmo ano de 2015, a elaboração do plano estratégico “Terra Ranka” representou uma 
enorme oportunidade de alavancagem, ao apontar como um dos seus objetivos o “Assegurar 
uma gestão sustentável do capital natural e preservar a biodiversidade”. Embora centre a 
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sua abordagem ambiental na problemática da biodiversidade, alguma referência foi guardada 
ao problema da erosão (costeira e das bacias hidrográficas, com impacto sobre os arrozais). 

 
3) No quadro da UICN, (financiamento GEF) um programa sobre adaptação nas zonas 

costeiras (mangal e arrozal) constituiu uma outra oportunidade. Num valor de cerca de 3,2 
milhões de Euros, pretende apoiar as comunidades locais na luta contra os efeitos das 
mudanças climáticas, através da recuperação de mangal degradado e dos arrozais nas 
terras originalmente banhadas pela água salgada. 

 
4) Articulado com o Bonn Challenge, um projeto da UICN, estimado em 35 milhões de dólares 

(ainda a procura de financiamento) procura restaurar a paisagem florestal e agro-florestal. Na 
mesma linha, e com o PNUD, sob financiamento do GEF, um projeto de adaptação as 
mudanças climáticas já têm o seu PIF aprovado e encontra-se na fase conceptualização. 
Tinha o arranque previsto para 2017. 

 
5) Ainda com o PNUD, no quadro dos ODD´s e do processo de descentralização e 

transferência de parte do poder para as autoridades locais, o projeto pretende “criar 
condições para a Governação Local e Desenvolvimento Local na Guiné-Bissau”. A inserção 
do tema da NDT neste programa constituiria uma inovação e uma excelente oportunidade de 
alavancamento, com as entidades públicas locais mais próximas a gestão quotidiana da 
terra. 

 
6) Finalmente, a maior das oportunidades se abre com a perspetiva da implementação da Lei 

da Terra. Adotada em 1998 pela Assembleia Nacional Popular, representa uma janela 
excelente não só para a ancoragem institucional do programa da NDT, como também o seu 
mecanismo principal de implementação. Ainda em fase de adoção do seu Regulamento de 
Funcionamento, a União Europeia aceitou financiar um programa de 3 milhões de Euros, 
para quatro anos de sua implementação (2018-2021). 

 
 

Grupo de Trabalho da NDT (Problemáticas Discutidas e Pontos de Acordo) 
 

Foram constituídos dois órgãos principais para liderar todo este processo de elaboração e adoção 
dos alvos da NDT: O Órgão Nacional de Coordenação (ONC) e o Comité de Pilotagem. O ONC já 
existia quando do processo de elaboração do Plano Nacional de Luta Contra a Desertificação e 
constituído de mais de 60 membros. Foi reabilitado e convocado para acompanhar este exercício. 
Constituído por representantes do sector público (todos os Ministérios e instituições públicas 
relacionados com o tema) e do sector privado, passando pelas ONG´s e associações diversas, é um 
órgão intermédio de consulta e de sensibilização, que foi chamado em dois grandes momentos para 
sua auscultação: no momento do arranque do processo e no momento da apreciação das metas. 

 
O Comité de Pilotagem é o órgão máximo de decisão. É composto de 12 membros representando o 
sector público, o sector privado, sociedade civil (conjuntamente com as ONG´s), a comunidade de 
parceiros internacionais interessados no tema e as instituições académicas nacionais. Foi através 
deste órgão que se fez a adoção das metas. 

 
Para além destes espaços mais formais, vários outros espaços de debate e de trocas de ideias foram 
criadas para proporcionar uma verdadeira apropriação dos conceitos e da abordagem, mas também 
para receber as contribuições dos vários atores da sociedade, desde a sociedade civil, ao sector 
privado, passando pelas instituições públicas, semi-públicas, universidades, etc. 

 
Os principais assuntos debatidos ao longo deste processo foram os seguintes: 

 

 A quase inexistência de legislação específica relacionada com a terra, para além da 
Lei da Terra, cujo regulamento acaba de ser aprovado no mês de Julho de 2017, pelo 
Conselho de Ministros. 

 
Sobre este assunto, foi recomendado a maior sinergia possível com as instituições que serão 
responsáveis pela implementação da Lei da Terra. E foi ainda acordado que, no momento da revisão 
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da Lei da Terra, prevista para finais de 2021, se integrasse um capítulo específico sobre as 
preocupações da NDT no próprio conteúdo da nova Lei da Terra 

 

 A falta de dados padronizados, coerentes e regulares constituiu outro dos problemas 
discutidos. Dado que torna quase impossível a comparação de dados entre anos 
diferentes, a partir de indicadores previamente acordados. 
 

Sobre este assunto foi claramente adotada a decisão de domesticar os dados fornecidos pelo 
Secretariado do Mecanismo Mundial, para a constituição da linha de base. Assim, dentro de mais 
dois anos a Guiné poderá estar a comparar, o capital natural terrestre do ano 2000, 2010 e 2020 
 

 Um terceiro assunto também discutido e relacionado com o ponto anterior, tem a ver com os 
dados relativos a mancha florestal correspondente a Floresta de Cantanhez. Foi colocado 
alguma reserva sobre os dados fornecidos pelo Secretariado do Mecanismo Mundial, nesta 
zona específica.  
 

Sobre este assunto, ficou combinado que uma reunião técnica deveria ser organizada entre a equipe 
que preparou os dados e a equipe nacional. Mesmo depois da realização dessa reunião não se 
clarificou a questão e a dúvida ainda persiste. Recomenda-se uma melhor clarificação deste assunto 
no mais curto espaço de tempo. 

 

 A instabilidade política e institucional foi um dos temas também discutido em diferentes 
fóruns e reuniões técnicas, especialmente as suas consequências em termos da 
estabilidade das instituições e do relacionamento entre eles. 

 
Sobre este tema foi acordado que se deveria criar uma instituição responsável pela gestão do 
programa da NDT. Que essa instituição a criar, sob o nome de “Programa Nacional de Recuperação 
de Terras” (PNRT), deveria funcionar sob a tutela da Comissão Fundiária Nacional, que é o órgão 
responsável pela gestão da terra, no quadro da Lei da Terra, e que funciona sob a direta 
dependência do 1º Ministro. 

  

 Sobre a sustentabilidade deste programa em termos de conseguir uma posição no 
orçamento geral do estado. 

 
Discussões sobre este assunto apontaram para uma solução de compromisso: a acoplagem deste 
programa da NDT com o Secretariado da Comissão Fundiária Nacional, permite perspectivar 
oportunidades de sustentabilidade, porque um dos recursos fundamentais para o funcionamento 
desta Comissão Fundiária assenta no Imposto Fundiário. Com este recurso, anualmente, o programa 
assegurará o seu funcionamento básico, independentemente daquela que vier a conseguir a partir do 
orçamento geral do estado, ou de apoios externos. 
 

Avaliar a NDT 
 

Tendências e Factores da NDT 
 

 
A neutralidade da degradação das terras visa guardar e aumentar a quantidade de recursos 
fundiários e produtivos, em acordo com as prioridades nacionais de desenvolvimento. A 
neutralização é um objetivo suave, que pode ser implementado numa escala local, regional ou 
nacional. Reconhece a soberania das nações para gerir as arbitragens e capitalizar sobre sinergias 
entre a produtividade biológica e económica. 
 
O estabelecimento da situação de referência para a NDT é um exercício de inventário, onde um 
momento do capital natural terrestre atual é capturado. Uma avaliação retrospetiva das tendências á 
degradação das terras, articulado com uma análise das causas dessas tendências, constitui uma 
etapa essencial para melhor compreender as condições atuais da degradação das terras, 
evidenciando as anomalias e facilitando a identificação das zonas degradadas. É uma avaliação que 
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disponibiliza dados claros para se fixar os alvos e para se alcançar a NDT, permitindo a tomada de 
decisões sobre as intervenções potenciais e a priorização dos esforços nas zonas onde a 
degradação teve lugar. 

 
 

A Guiné-Bissau e os Indicadores de Degradação das Terras 
 

Duas problemáticas fundiárias estruturaram a história recente da terra na Guiné-Bissau, e podem vir 
a determinar o seu próprio futuro. São factores que definiram duas grandes tendências nacionais no 
uso da terra: 

 
 a problemática da produção de arroz e; 
 a problemática da plantação de cajueiros 
 

A Problemática Nacional da Produção de Arroz 
 

A produção de arroz, em toda a história colonial e pós-colonial, foi sempre vista como uma das 
portas de entrada para melhorar as condições de vida das populações rurais. Tendo em 
consideração que o Arroz constitui a base da alimentação do povo guineense.  

 
As zonas de produção de arroz (zona do litoral sob influência da água salgada e pequenos bas-fond 
do interior, nas bacias dos planaltos de Bafatá e Gabú) estão a registar mudanças importantes, em 
consequência dos impactos das intervenções registadas nas últimas décadas. A principal zona de 
produção de arroz, aquela que era considerada como o celeiro do país – a zona do litoral, sob a 
influência da água salgada -, manifesta hoje sinais de declínio da produção. E o eixo de produção 
está a transferir-se para os grandes bas-fond do planalto de Bafatá. 

 
Nas zonas do litoral, este declínio acontece devido a diferentes fatores:  

 

 um aumento acelerado do crescimento demográfico (5x), que leva a re-divisão dos arrozais 
até aos limites insustentáveis pelos sistemas tradicionais de gestão da água;  

 

 um aumento importante das superfícies conquistadas às rias, com o objetivo de aumentar a 
quantidade de arroz produzido e satisfazer uma crescente demanda. Isto aconteceu através 
dos projetos de “recuperação das terras de mangal”, barragens anti-sal, comportas de gestão 
de água doce excedentária; 

 

 um aumento das superfícies dos bas-fond do interior, através do desmatamento, construção 
de diques e canais de gestão da água das chuvas. 

 
Infelizmente, todos estes investimentos foram um fracasso porque não só não foram devidamente 
estudados, como não foram devidamente seguidos. Especialmente o seguimento dos efeitos das 
suas consequências nessas terras. O resultado pode ser resumido nos dois seguintes pontos: 

 
 Os arrozais das zonas do litoral, sob a influência da água salgada, registaram 

importantes quebras na produtividade destas terras, ou por causa da acidificação 
desses solos, ou por causa da invasão da água salgada ou ainda por causa das 
complicações nos sistemas de evacuação do excedente da água das chuvas; 

 
 Os arrozais instalados nos bas-fond do interior, também registaram importantes 

quebras de produção, motivados principalmente pela rápida desmontagem dos 
precários diques e canais de gestão da água das chuvas, e pela consequente erosão 
e invasão dos arrozais pela areia, reduzindo substancialmente as áreas cultivadas. 

 
Apesar destas importantes quebras em termos de superfície dos arrozais, não se tem registado 
quebras significativas nos níveis médios de produção nacional de arroz. O que está a acontecer, é 
que o eixo de produção do arroz transferiu-se das zonas do litoral (as conhecidas “bolanhas”) para os 
grandes bas-fond do planalto de Bafatá, graças a introdução de uma variedade de semente 
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denominada de “7 metros”, cuja particularidade é de permitir o crescimento da planta do arroz 
conforme o nível da água vai subindo. 

 

A Problemática Nacional da Plantação de Cajueiros 
 

A Guiné-Bissau nunca foi, na sua história recente, um país de plantação de árvores. As populações 
nunca usaram qualquer tipo de plantação de árvore como fonte de rendimento. No passado colonial, 
a exploração da árvore da borracha era feita, mas a partir de plantações silvestres. A prova disso é 
que em recenseamento algum se referia a plantações de árvores, como uma atividade geradora de 
rendimentos.  

 
Hoje a GB passou a ser um país de plantação de árvores para fins comerciais. A partir dos finais da 
década de 1980, passa de uma superfície de 10.000ha de plantação de cajueiros para uma 
superfície de 514.000ha

1
, em 2017. O que significa dizer, em outras palavras, que em 37 anos, se 

registou um crescimento médio de 14.000ha por ano. Observando os dados do Mecanismo Mundial, 
nos períodos entre 2000 a 2010 se observou um crescimento de 640ha por ano. O que quer dizer 
que esse crescimento terá sido muito rápido nos primeiros anos, e que teria abrandado nos últimos 
anos. 

 

Quadro Jurídico e Institucional 
 

A Necessidade de Melhor Implicação das Partes 
 

A comunidade de doadores, apesar de serem poucos, apresenta um ambiente bastante favorável ao 
desenvolvimento de programas a favor do ambiente em geral e da terra em particular. A UICN e o 
PNUD são instituições que se encontram na vanguarda, e ambos estão abertos a esta 
articulação/integração. 

 

A Análise Jurídico-Institucional e a Degradação das Terras 
 
 

Neste momento o país conta com um Ministério do Ambiente, independente da participação de 
outros Ministério no tema. Com duas Direcções Gerais (a do Ambiente e a do Desenvolvimento 
Durável), para além de tutelar algumas instituições que funcionam sob sua supervisão macro, tais 
como o IBAP (Instituto da Biodiversidade e Áreas Protegidas, o Gabinete da Planificação Costeira, e 
a Célula da Avaliação Ambiental, hoje transformada em AAAC (Autoridade de Avaliação Ambiental 
Competente). Para além disso, ainda alberga os pontos focais para os Fundos Ambientais 
Internacionais tais como: o GEF (Facilidade Ambiental Mundial) e o Fundo Verde; e os pontos focais 
das diferentes Convenções assinadas no Rio de Janeiro (Biodiversidade e Mudanças Climáticas) à 
excepção da Convenção Sobre a Desertificação, que se encontra sob a tutela do Ministério da 
Agricultura. 

 
Tendo em conta a transversalidade da temática do ambiente, presente ao nível do Ambiente, do 
Ministério da Ministério da Agricultura, do Ministério dos Recursos Naturais (águas, minas), das 
Pescas, para além das Organizações Não Governamentais (nacionais e internacionais), nota-se a 
ausência de uma estrutura nacional macro de coordenação entre as diferentes responsabilidades 
relacionadas com o tema.  

 
 

Quadro Político Ambiental 
 
 

A Guiné-Bissau já elaborou uma série de documentos de política e de estratégia para o 
desenvolvimento desta temática, entre os quais citamos os seguintes: 1) A Estratégia Nacional para 

                                                        
1 Rapport de Diagnóstic, , “Etude Diagnostic de la Filière Anacarde en Guine-Bissau”, Fevereiro, 2017, pp.175 
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o Ambiente, 2) O Plano Nacional de Gestão Ambiental, 3) a Estratégia Nacional e o Plano de Ação 
para a Conservação da Diversidade Biológica, 4) a Estratégia Nacional para as Áreas Protegidas e 
para Conservação da Biodiversidade, 5) o Plano de Ação Nacional de Adaptação as Mudanças 
Climáticas, 6) o Programa de Ação Nacional de Luta Contra a Desertificação. 

 
Todas elas, articuladas com os documentos de política social, tais como: 1) a Estratégia Nacional de 
Luta Contra a Pobreza, 2) o Plano Nacional para o Desenvolvimento Sanitário, a 3) Carta de Política 
de Desenvolvimento Agrícola e a 4) Estratégia para o Desenvolvimento do Sector Agrário, 
constituem um arsenal suficiente para sustentar e orientar as atividades, desde que devidamente 
aplicadas e articuladas. 

 
 

Quadro Jurídico Ambiental relacionado com a terra 
 

O quadro jurídico em matéria de desenvolvimento durável, relacionado com a terra, assenta em três 
(3) instrumentos legais fundamentais: 

 
1. A lei da terra, aprovada e promulgada em 1998, e o seu regulamento (ainda em fase 

de discussão política). A grande novidade desta lei assenta no facto de ter devolvido o 
poder de gestão de grande parte das terras às instituições costumeiras, africanas. 
Infelizmente, ainda não houve condições para implementação efetiva desta lei. 

 
2. A lei de base sobre o ambiente, que procura prevenir o sentido do desenvolvimento 

atual, evitando comprometer o futuro das gerações vindouras; e a 
 

3. Lei da avaliação do impacto ambiental, que condiciona o avanço dos projetos de 
desenvolvimento, públicos ou privados, à realização prévia de estudos do impacto 
ambiental. 

 
 
Para além destas lei-quadros, ainda podemos destacar: i) o decreto lei sobre as florestas, ii) a lei 
quadro das áreas protegidas, iii) a lei geral das pescas, iv) o regulamento sobre a caça, v) o 
regulamento sobre as taxas florestais, vi) o código da água, vii) o projeto de regulamento sobre as 
florestas comunitárias.  

 
E todo este dispositivo regulamentar é ainda reforçado pelos engajamentos internacionais da Guiné-
Bissau, através da ratificação de algumas convenções internacionais em matéria do ambiente, 
nomeadamente: a) convenção sobre as zonas húmidas, b) convenção sobre a diversidade biológica, 
c) sobre as mudanças climáticas, d) sobre a luta contra a desertificação, e) a convenção 
internacional sobre a proteção dos vegetais, f) o protocolo de Kyoto, g) a convenção sobre proteção 
do património mundial e cultural, h) o protocolo de Nagoya sobre o acesso aos recursos e a partilha 
justa e equitável das vantagens decorrentes de sua utilização, no quadro da convenção sobre a 
diversidade biológica, i) o protocolo de Cartagena. 

 
 

O quadro jurídico ambiental relacionado com a terra, vista através da análise SWOT pode ser 
resumido como se segue: 

 
Pontos Fortes: 
 
1. A existência de um regime político democrático e pluralista já consolidado, embora com 

algumas particularidades originadas da sua herança política dos povos étnicos/africanos; 
2. Adoção de leis muito importantes para a gestão da terra, tais como: a Lei da Terra, a Lei 

de Base do Ambiente e a Lei da Avaliação do Impacto Ambiental; 
3. A existência de um importante número de documentos de política, estratégias, planos e 

normas ambientais; 
4. E uma experiência institucional bem-sucedida de gestão do ambiente: o IBAP como 

modelo de organização institucional. 
 
Os Pontos Fracos identificados são os seguintes: 
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i. A delimitação de poderes entre o Presidente da República e o Primeiro Ministro não foi bem 

sucedida, deixando zonas de sombra potenciais fontes de conflito; 
ii. Até este momento, ainda não ficou definido qual o modelo de articulação entre os poderes 

das instituições que representam o Estado, e os poderes das diferentes instituições 
costumeiras (africanas) e rurais, num quadro em que estas representam mais de dois terços 
das populações; 

iii. Derivado do ponto anterior, nota-se uma fraca presença ou quase inexistência do Estado no 
seio das populações rurais; 

iv. Ao nível ministerial, e especificamente no capítulo ambiental, existe a ausência de uma 
estrutura de coordenação/articulação entre as diferentes instituições públicas ou da 
sociedade civil, de modo a assegurar sinergias; 

v. A existência de um forte lobbie das ONG´s nacionais e internacionais, melhor organizadas do 
que as instituições públicas, a funcionarem sem qualquer prestação de contas junto das 
instituições do Estado.  

 
Quanto as Ameaças: 
 

1. Uma crónica instabilidade política, com risco de fracturar profundamente as instituições 
representativas do Estado, a sociedade civil e técnica, para além da população em geral; 

2. Fraca capacidade interna de mobilização e de absorção de recursos internos e 
internacionais; 

3. Uma forte presença da corrupção a todos os níveis da administração pública, incluindo o 
mundo das ONG´s, baseada numa nova cultura emergente, denominada “matchu”. Isto é, 
aquela pessoa que tudo pode fazer, sem respeitar os limites básicos que as regras da 
administração da coisa pública impõem; 

 
 
Relativamente as Oportunidades, foram identificadas algumas: 
 

A. A existência de um Plano Estratégico Nacional denominado “Terra Ranka” (um novo 
arranque), e que estabelece as grandes linhas de orientação política e define um rumo para 
o país, apesar de ter sido feito na perspectiva de mobilização de recursos externos e não no 
da mobilização interna; 

 
B. Um forte potencial na implementação de políticas públicas, através do envolvimento correto 

das instituições costumeiras, especialmente na execução das políticas relacionadas com 
NDT; 

C. Enormes vantagens derivadas da utilização das tecnologias de informação e de 
comunicação (TIC); 

D. Existência de um potencial de fontes de financiamento ainda acessíveis, sobretudo no 
domínio ambiental. 

 

Linha de Base da NDT 
 

 
Para que o exercício de estabelecimento da linha de base tenha sucesso, e seja possível sua 
comparação posterior, foram selecionados 3 indicadores: a) a ocupação dos solos; b) a produtividade 
das terras ou seja, a saúde dos eco-sistemas; e o stock de carbono orgânico no solo, isto é, um 
elemento que informa sobre a qualidade geral dos solos. 

 
Infelizmente, a equipe país não pode obter dados, ao nível do país, que tratassem destes três 
indicadores, simultaneamente. Só foi possível conseguir dados em relação ao coberto florestal, para 
o período de 1990 a 2007.

2
 Portanto, para os fins deste exercício, a equipe teve que se limitar aos 

dados fornecidos pela UNCCD.
3
 

                                                        
2 CARBOVEG-GB, Relatório Final, Fevereiro de 2011 
3 Conforme se pode ver no anexo a este relatório 
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Mudanças na Ocupação dos Solos a Escala Nacional 
 

 
A ocupação dos solos foi observada para a totalidade da terra que constitui o território da GB. Nesta 
perspectiva, concluiu-se que, a área coberta para o conjunto do território nacional, é de 3.117.300ha, 
e que já integra 1.180.600ha de zona sob cultivo

4
.  

 
 

As fotografias aéreas colocadas a seguir, apresentam 6 classificações para caracterizar a cobertura 
da terra da Guiné-Bissau. i) a Floresta, ii) a Savana arborizada, iii) Terras Cultivadas, iv) Zunas 
Húmidas e Planos de Água, v) Zonas Artificiais ou zonas urbanas, vi) Terrenos ou Zonas Nús.

5
 

 
Concentrando as quatro primeiras, que mais nos interessa, temos a seguinte constatação: 

 
1. Quase 40% das terras da Guiné, estão a ser utilizadas nos cultivos (37,1%); 
2. As florestas representam a segunda categoria, em termos de expressão, ocupando 

26,5% do território nacional; 
3. Na terceira posição temos a savana arborizada com 19%, e; 
4. Finalmente, as zonas húmidas e planos de água com 17,4%. 

 
 

Quando comparamos os dados de 2000 com os de 2010, constatamos o seguinte: 
 

 

 

 
Constatações: 
 

1. Pela primeira vez, temos dados sobre a área sob cultivo, que inclui quer culturas anuais 
como as culturas perenes. Elas cobrem quase 40% do território nacional. 

 
2. A floresta perdeu quase 10.000ha durante estes 10 anos. Ou seja, uma média de mil 

hectares por ano; 
 

3. Essa perda foi transferida para: 
a. Em cerca de 1/3 para savana arborizada 
b. O resto foi para as zonas sob cultivo (6.400ha) 
 

4. As zonas sob cultivo estão a crescer a uma média de 640ha cada ano. 

                                                        
4 E relação a esta zona de cultivo, é importante referir que, é a primeira vez que se conseguem dados sobre a totalidade da superfície 
em uso para fins agrícolas 
5 Sobre os detalhes quanto as especificações destas classificações, completar com as informações contidas no anexo I a este 
documento. 
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Dinâmica da Produtividade das Terras 
 

A dinâmica da produtividade das terras foi estudada através do uso de cinco indicadores: 1) terras 
em declínio de produtividade, 2) terras com os primeiros sinais de declínio, 3) terras estáveis em 
termos de produtividade, embora com alguns sinais de stress ou perturbações, 4) terras estáveis 
sem quaisquer sinais de perturbações ou de stress, e finalmente 5) terras em aumento de 
produtividade. As principais conclusões apontam: 

 
a. Na Guiné-Bissau, já existem situações de terras em claro “Declínio” (12.800ha). Embora 

numa proporção bastante mínima, representando 0,40% da totalidade do território. Isto 
foi verificado nas i) Terras Húmidas (50%), ii) nas Florestas que se transformaram em 
Zonas de Cultivo (0,02%), iii) e nas Terras em Cultivo (28,9%); 
 

b. “Sinais de Declínio” já se verificam quanto a produtividade das terras, em torno dos 2,7% 
do território nacional (87.400ha), nas seguintes proporções, por categoria: i) nas Zonas 
Húmidas (27,3%), ii) nas Savanas (15,1%), iii) nas Florestas (0,2%), e nas Zonas de 
Cultivo (37,8%),. 
 

c. Em relação as terras “Estáveis mas com Sinais de Stress” (275.000ha), equivalente a 
cerca de 8,6% do território nacional, encontramos as seguintes proporções por categoria: 
as Florestas (34,2%), a Savana (21,7%), as Zonas de Cultivo (32,0%) e as Zonas 
Húmidas (11,8%). 
 

d. Todo o resto do território nacional (88%) se encontra “Estável” ou em pleno 
“Crescimento” em termos de produtividade das terras. 

 
Por uma questão de simplificação, reorganizamos a classificação em 3 grupos: a) num primeiro 
grupo as terras em declínio, com sinais de declínio e estáveis mas com stress; b) no segundo grupo, 
as terras estáveis sem quaisquer sinais de stress ou perturbações e c) no terceiro grupo, as terras 
em franco aumento de produtividade. O resultado pode ser interpretado a partir do gráfico que se 
segue: 
 

 
 

po 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Constatações: 

 
De uma maneira geral a situação da saúde dos ecossistemas na GB é boa, porque cerca de 88% 
das terras apresentam uma situação estável, sem quaisquer perturbações ou stress, ou em aumento 
da sua produtividade. Contudo, 12% das terras já apresenta uma situação preocupante porque ou 
evidenciam sinais de stress, ou uma situação onde a produtividade se manifesta com sinais de 
declínio, ou já em declínio. As terras em declínio representam 0,35% do território nacional. Isto é: 
11.200 hectares. As terras com sinais de Declínio representam 2,75% do território nacional, ou seja, 
87.400 hectares. 
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Stress e 

Declínio, 12% 
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Carbono Orgânico nos Solos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observando com atenção o mapa ao lado, nota-se que: 
 

1. Praticamente todo o litoral da Guiné-Bissau, especialmente nas zonas húmidas e 
planos de água, os níveis de stock de carbono se encontram abaixo dos 60 pontos, 
com tendências para entre os 15 e os 45 pontos; 

 
2. Em termos de Regiões, toda a Região de Cacheu se encontra nesta faixa de carbono 

entre os 15 e os 45 pontos, com algumas bolsas que podem atingir os zero aos 15 
pontos; 

 
3. Quase a totalidade do Arquipélago dos Bijagós se encontra na mesma situação da 

generalidade do litoral, portanto entre os 15 e os 45 pontos; 
 

4. A outra metade do país, a parte sul e oeste, portanto na direção do interior, é aquela 
que apresenta uma situação mais confortável. Referimo-nos as Regiões de Oio (parte 
Sul), as Regiões de Bafatá e Gabú (parte Sul), e uma parte de Quínara, aquela que 
esta afastada do litoral das rias. Nestas zonas, o stock de carbono situa-se acima dos 
75 e pode evoluir para valores acima dos 100 pontos. 

 
 
Em conclusão, a situação do país em termos de stock de carbono, demonstra que toda a zona 
do litoral, especialmente na proximidade das rias, se encontra em défice de carbono. E isto 
inclui ainda, toda a faixa da fronteira norte entre a Guiné-Bissau e o Senegal. 

 
 
 

Conclusões Gerais Sobre a Linha de Base (2000-2010): 
 

De um modo geral, cinco grandes conclusões podem ser destacadas, com base no período em 
análise: 
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1. Praticamente, não houve degradação de terras entre os anos 2000-2010.  

 
a) Houve uma pequena conversão de floresta em savana ou em zonas de cultivo, que 

correspondeu a cerca de 0,28% do todo o território nacional. O que corresponde a cerca 
de 8.900ha. É importante referir que estas conversões aconteceram em dois sentidos 
diferentes:  

 
b) houve conversões de florestas em zonas de cultivo, especialmente cajueiros (6.400ha); e  
 
c) houve zonas em que florestas foram convertidas em florestas menos densas, isto é em 

savanas (250ha.); 
 
2. Analisando melhor a zona onde se registou essa conversão, e cruzando com os outros 

indicadores, nomeadamente a produtividade dos solos e o stock de carbono, concluímos que 
da totalidade destes 6.400ha, que foram transformados em superfícies de cajueiro, somente 
860ha., isto é, cerca de 13,6% registou um declínio dos seus níveis de produtividade nos 
solos, quando comparados com a situação em 2000, onde ainda eram floresta. 

 
3. Quanto ao stock de carbono, só as terras de floresta convertidas em cajueiro, apresentaram 

uma perda de carbono em cerca de 16 pontos. O que não é bom. Saíram de um nível de 66 
pontos para pouco mais de 50 pontos, em 10 anos, em termos de quantidade de stock de 
carbono no solo. Uma perda equivalente a cerca de 24% do stock de carbono no solo, 
quando comparado com o ano 2000. É preciso lembrar que é a presença do stock de 
carbono no solo que favorece o crescimento das plantas e a reciclagem dos nutrientes para 
a manutenção da fertilidade do solo. 

 
4. Em relação ao espaço florestal que foi transformado em savana, confirma-se que representa 

2.510ha. de terra. E que, contrariamente ao caso da passagem da floresta para zonas de 
cultivo, na passagem da floresta para savana, o stock de carbono não registou qualquer 
alteração. O que confirma a tese em como, desde que a floresta continue natural, mesmo 
perdendo uma parte importante das suas componentes, pode ainda continuar com os 
mesmos níveis de fertilidade ou de qualidade geral dos seus solos. 
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Definição dos Alvos da NDT 

Os Alvos da NDT 
 
A definição dos alvos da NDT foi estabelecida para cada um dos indicadores anteriormente 
analisados. O objetivo final é, a partir desses indicadores numéricos, quantificar as metas e definir as 
medidas (políticas e técnicas) que poderiam levar a alcançar essas metas, num determinado período 
de tempo. 
 

META: “Alcançar a NDT até ao ano 2030 em relação a 2000-2010” 
 

Em relação ao coberto florestal: 
 

A situação de base encontrada, tendo como referencia os anos 2000 a 2010 foi a seguinte: 
 

c. No ano 2000 a Guiné-Bissau possuía, em termos de florestais, cerca de 841.900 
hectares de terra. De 2000 a 2010, perdeu perto de 9.000 hectares (mais 
precisamente 8.900ha) de floresta. 

 

d. Para alcançar a NDT até ao ano 2030, a Guiné-Bissau precisa aumentar o coberto 
florestal em cerca de 4,5%, isto é reflorestar cerca de 40.000 hectares de terra, 
estimando um aumento do coberto florestal em pouco mais de 1.000 hectares por 
Sector Administrativo, durante um período de 12 anos. 

Em relação a Dinâmica da Produtividade da Terra 
 

Através da recuperação das terras baixas apropriadas para o cultivo do arroz (bolanhas de água 
salgada e de água doce), num total de 26.000ha. o programa conta recuperar a dinâmica da 
produtividade de terras e favorecer o crescimento em pelo menos 1,5% sobre a percentagem das 
terras consideradas “Estáveis” e “Em Crescimento” 

 

Em relação ao Stock de Carbono  
 
Até ao ano 2030, conseguir o retorno à média nacional de stock de carbono no solo, existente no ano 
2000 e correspondendo ao valor médio de 70,2 Ton./ha. 
 

Medidas para Alcançar a Neutralidade da Degradação da Terra (NDT), até ao ano 2030 
 

Medidas Políticas: 
 

1. Criar um Programa Nacional de Recuperação de Terras (PNRT), a ser instalado junto ao 
Secretariado da Comissão Nacional Fundiária 

 
2. Nomear um ponto focal do Programa Nacional de recuperação de Terras  

 
3. Conceber um Plano Estratégico Nacional de Gestão e Recuperação de Terras 

 
4. Mobilizar de recursos humanos (jovens) e financeiros suplementares suficientes 

 
5. Instituir órgãos de supervisão e controle do desempenho global do programa 
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Medidas Técnicas 
 

 
Medidas Técnicas para Alcançar a Neutralidade da Degradação das Terras (NDT), até ao ano 2030 

 
 Número Total 

Sítios (2030) 
Total 
(hectares) 

a) Recuperação e Gestão de Grandes Bacias Hidrográficas  
 

3 20.000 ha. 

 
b) Desassoreamento e Gestão das Grandes Rias e Rios e 
pequenos braços de rias e rios 

 
12 

 
200 Km 

 
c) Ordenamento e Gestão das Zonas Húmidas Urbanas 
 

 
25 

 
7.000 ha. 

d) Recuperação e Gestão das “Bolanhas” de Água Salgada 22 18.000 ha. 

e) Recuperação e Gestão das “Bolanhas” de Água Doce 
(Grandes Vales e Pequenos Vales) 
 

10 8.000 ha 

f) Recuperação de vegetação de mangal 
 

8 5.000 ha 

g) Repovoamento de florestas 
 

37 40.000 ha. 

h) Abate e repovoamento de cajueiros 
 

30 10.000 ha. 

 

Alcançar a NDT 

 à aa mise en œuvre de la Lo 

Projetos e Programas Transformadoras da NDT assim como Oportunidades Identificadas 
 
 

Em apoio ao Governo, encontram-se na sua fase de arranque, dois grandes programas cujas acções 
abrem excelentes oportunidades de sinergias fortes com o programa da NDT.  

 
a) a implementação da lei da terra, financiado pela União Europeia e liderado pela FAO 

(2018-2021); 
 

b) e programa de Governo Local e Desenvolvimento Local, financiado pelo PNUD 
(2017-2021). 

 
A implementação da lei da terra é um programa que cria instituições de gestão da terra em todos as 
Secções, Sectores e Regiões do país. Tem como missão principal fazer a gestão do uso, da posse e 
da utilização da terra, com o objetivo de minimizar os níveis de conflitualidade fundiária no país. 
Durante os ateliers, estas instituições de gestão da terra foram identificadas como aquelas que 
melhor se ajustam para servir os objetivos do programa da NDT. Serão instituições distribuídas em 
todos os cantos do país, e o mais próximo possível das populações que usam a terra. 

 
Da mesma forma, o Programa de Desenvolvimento Económico Local, do PNUD, apoia a criação de 
Governos Locais (Sector Administrativo), através da assistência à conceção de planos e estratégias 
de desenvolvimento local e a elaboração de um orçamento para o desenvolvimento local. Tudo em 
preparação para as eleições autárquicas e a correspondente descentralização do poder. Este 
programa, através da elaboração dos planos locais de desenvolvimento e respetivo orçamento, abre 
a possibilidade de uma correta implementação do programa da NDT porque, mais uma vez, o mais 
próximo possível dos utilizadores do recurso terra. 

 
Ambos os programas estão na fase inicial das suas atividades, especialmente com estudos e 
conceções de planos e estratégias. O que significam oportunidades excelentes para, em estreita 
sinergia, garantir o enquadramento e arranque das atividades da NDT para um período relativamente 
longo (mais de quatro a cinco anos). 
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Conclusões 
 
Em Outubro de 2016 o Mecanismo Mundial aceitou fornecer um apoio a Guiné-Bissau no sentido 
deste estabelecer as suas metas voluntárias para garantir a neutralidade na degradação das terras 
(NDT). 

 
A implementação deste programa durante cerca de um ano, despertou a consciência nacional para a 
necessidade de se lançar políticas e medidas que visam a recuperação e preservação do capital 
natural (terra), em consequência do seu desgaste provocado pelas atividades económicas. 

 
O país passou a dispor de dados fiáveis sobre o estado da terra, que permitem comparar a sua 
evolução entre os anos 2000, 2010 e, muito em breve, 2020. Foi confirmado que a substituição da 
floresta pela plantação de cajueiro empobreceu a qualidade dos solos (Stock de Carbono), em 24% 
no ano 2010, quando comparado com o ano 2000.Quase um quarto em termos de perdas daquela 
componente que favorece o crescimento das plantas. 

 
O país elaborou e adotou a Carta de Política para a NDT (neutralidade da degradação das terras), 
tendo como base os dados de 2000, e definiu metas a atingir num período temporal até 2030. 

 
Para conseguir realizar estas metas voluntárias, o programa da NDT busca sinergias com duas 
políticas nacionais estruturantes: a estratégia para a gestão da terra, através da lei da terra, cujo 
principal objetivo é conseguir uma gestão global do uso da terra; e a devolução do poder para as 
comunidades, através da política da descentralização do poder, com o programa LED, cujo principal 
objetivo é ajudar as comunidades a estabelecer as suas prioridades e a implementar suas opções 
políticas. 
 
Durante este processo, foi notado que as instituições do país, quer públicas, como da sociedade civil, 
estão fortemente fragilizadas. Esta situação dificultou muito a mobilização efetiva dos participantes 
neste exercício nacional de conceção do programa NDT. Apesar destas fragilidades, o exercício no 
seu conjunto, foi bastante frutífero porque permitiu, por exemplo, a clarificação de alguns dados 
muito importantes, abriu novos campos de debate técnico, e consolidou uma opção política quanto a 
questão da gestão sustentável da terra. 
 
Neste momento, o maior desafio é o lançamento do programa próprio da NDT, ancorada às 
instituições propostas, com o objetivo de conseguir evidências que irão justificar e convencer, de uma 
forma global, as novas autoridades políticas sobre a pertinência da sua continuidade, ao ponto de 
conseguir incorporação do programa da NDT nos planos de desenvolvimento nacionais e no 
orçamento geral do estado. 
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5. Júlio Malam Indjai Diretor Geral da Segurança Alimentar 
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8. Viriato Cassamá Diretor Geral do Ambiente  
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11. Inussa Baldé Diretor Geral dos Recursos Hídricos 
12. Malam Mané Diretor Geral do Plano 
13. Vicente Có Diretor Geral de Geologia e Minas 
14. Joaozinho Sá Diretor Geral da Planificação Costeira 
15. Filomeno Barbosa ONG Aprodel 
16. Nelson Dias UICN 
17. Rui Alves Fonseca Representação FAO 
18. Raimundo Lopes Ponto Focal GEF 
19. Junko Nakai Representação PNUD 
20. Pablo Leunda Martiarena Representação da União Europeia 
21. Kaoussou Diombera Ponto Focal da Convenção UNCCD 
 

LISTA DOS MEMBROS DO COMITÉ DE PILOTAGEM 
 

 
Nome Função 

1. Carlos Amarante Diretor Geral da Agricultura 
2. Hipólito Djata Diretor Geral da Floresta e Fauna 
3. Simão Gomes Presidente do Instituto Nacional da Pesquisa Agrária 
4. Mário Martins Programa Regulamentação da Lei da Terra 
5. Viriato Cassamá Diretor Geral do Ambiente  
6. Mário Biagué Diretor Geral da AAAC 
7. Alfredo Simão da Silva Diretor Geral do IBAP 
8. Filomeno Neto Diretor Geral da Engenharia e Desenvolvimento Rural 
9. Joãozinho Sá Diretor Geral da Planificação Costeira 
10. Filomeno Barbosa ONG Aprodel 
11. Nelson Dias UICN 
12. Rui Alves Fonseca Representação FAO 
13. Raimundo Lopes Ponto Focal GEF 
14. Junko Nakai Representação PNUD 
15. Pablo Leunda Martiarena Representação da União Europeia 
16. Kaoussou Diombera Ponto focal da UNCCD 
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Anexo 2. Reuniões do GT 

 
 
3 de Março de 2017 – Primeira reunião do Comité de pilotagem 
 
Iniciar  o  processo  de  implementação  do  Programa  da  Neutralidade  da  Degradação  
das  Terras  (NDT)  Específico:   

1. Introduzir  o  programa;   
2. Aprovar  os  seus  Termos  de  Referência     
3. Institucionalizar  o  Comité  de  Pilotagem 

 
7 de Março de 2017 – Segunda reunião do comité de pilotagem 
 
Apresentar  o  conceito  e  o  Programa  da  NDT  e  realizar  a  cerimónia  de  
empoçamento  dos  membros  do  Comité  de  Pilotagem  Específico:   

1.  Apresentação  do  programa  junto  do  Comité  de  Pilotagem;   
2. Aprovar  os  seus  Termos  de  Referência     
3. Institucionalizar  o  Comité  de  Pilotagem,  através  da  cerimónia  de  tomada  de  

posse. 
 
 
27 de Março de 2017- Atelier de lançamento do Programa da NDT 
 
16 e 17 de Junho, 2017 - Atelier de adopção final da linha de base e das Metas e 
Medidas do Programa da NDT 
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Anexo 3. Linha de base 

 
          

Land Use/Cover 
Category 

Area 
(2000) 

Area (2010) 

Net area 
change 
(2000-
2010) 

Net land productivity dynamics (NetLPD)** (sq km) 

Soil 
organic 
carbon 

(2000)** 

sq km* sq km sq km Declining 
Early signs 
of decline 

Stable 
but 

stressed 

Stable 
not 

stressed 
Increasing 

No 
Data**

* 
ton/ha 

Forest 8419 8330 -89 3 172 941 
227

7 4859 77 78.1 

Shrubs, grasslands 
and sparsely vegetated 
areas 5967 5992 25 8 132 599 

137
4 3751 

12
8 73.7 

Croplands 11806 11870 64 37 331 882 
248

8 7792 
34

1 66.4 

Wetlands and water 
bodies 5532 5532 0 64 239 326 

259
7 1764 

54
2 63.5 

Artifical areas 37 37 0 14 1 2 6 7 7 38.5 

Bare land and other 
areas 12 12 0 1 0 0 10 1 0 54.6 

SOC average 
(ton/ha)                   70.3 

Percent of total 
land area       0% 3% 9% 

28
% 57% 

3
%   

Total (sq km) 31773 31773   128 874 
275

0 
875

2 
1817

3 
10
95   



 

 27 

 

 

           

   Changing Land 
Use/Cover Category 

Net land productivity dynamics (NetLPD) trend 2000-2010 (sq km) 

    

Declining 
Early 

signs of 
decline 

Stable but 
stressed 

Stable 
not 

stresse
d 

Increasing  Total^ 

    

Forest to Cropland 0.3 
3.
0 5.3 

1
4.1 40.3 63.0 

    Forest to Shrubs, 
grasslands and sparsely 
vegetated areas   

1.
3 3.0 

4
.1 16.7 25.1 

    

          
. 

Changing Land 
Use/Cover Category 

Net area change (2000-2010) Soil organic carbon 0 - 30 cm (2000-2010) 

    

sq km 
2000 

ton/ha 
2010 

ton/ha 
2000    

total (ton) 
2010 total 
(ton)**** 

2000-
2010 
loss 
(ton) 

    

Forest to Cropland 63.9 66.0 50.2 
4220

10 
32063

4 
-

101376 
    Forest to Shrubs, 

grasslands and sparsely 
vegetated areas 25.1 84.4 84.4 

2118
06 

21180
6 0 

                  
    

Total 89.0     
6338

16 
53244

0 
-

101376 
    Percent loss total 

SOC stock (country)           
-

0.045% 
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Anexo 4. Lista dos documentos 

 
1. Plano de alavancagem 
2. Lista do grupo de trabalho 
3. Análise do quadro legal e institucional 
4. Analise das tendências e causas da degradação das terras 
5. Linha de base 
6. Nota politíca de alto nivel 


