
As Reservas da Biosfera são áreas de 
ecossistemas terrestres e costeiros que 
promovem soluções para reconciliar a 
conservação da biodiversidade com o seu uso 
sustentável.

A origem das Reservas da Biosfera remonta à 
"Conferência da Biosfera" organizada pela 
UNESCO em 1968. Desta conferência resultou o 
lançamento do Programa "Homem e a Biosfera" 
(Man and Biosphere – MaB), em 1970.

O conceito das Reservas da Biosfera pode 
ser utilizado como um mecanismo para 
guiar e reforçar projetos que visem a 
melhoria da qualidade de vida das 
populações e assegurar a sustentabilidade 
ambiental. O reconhecimento pela 
UNESCO pode servir para destacar e 
recompensar estes esforços. Pode ajudar a 
atrair fundos adicionais de diferentes 
fontes.

No caso da Reserva da Biosfera 
Transfronteiriça e uma vez que se trata de 
uma das grandes áreas naturais que 
ultrapassam fronteiras, serão estabelecidos 
esforços de gestão conjunta dos espaços 
naturais promovendo ações de cooperação 
de longo termo.

As RESERVAS DA BIOSFERA da UNESCO 
são geradoras de impulsos importantes. 
Elas promovem o marketing de produtos 
da região, o turismo em conformidade 
com o meio ambiente e uma agricultura 
inovadora que protege o ambiente.

Quais as funções da
Reserva de Biosfera?

Que restrições
impõe uma Reserva da
Biosfera no Território?

O que é uma
Reserva da Biosfera
reconhecida
pela UNESCO?

Quais os benefícios
de pertencer a uma
Reserva da Biosfera?

As Reservas da Biosfera tem três funções que se 
consolidam e complementam mutuamente:

+ Contribuir para a CONSERVAÇÃO de paisagens, 
ecossistemas, espécies e a biodiversidade;

+ Impulsionar o DESENVOLVIMENTO

ECONÓMICO de forma social, cultural e 
ECOLOGICAMENTE SUSTENTÁVEL;

+ APOIO LOGÍSTICO de projetos de pesquisa, 
educação, capacitação, monitoramento e 
intercâmbio de informações relativas à temática 
de desenvolvimento e de conservação do 
património natural, seja no âmbito local, nacional 
e/ou global.

Uma Reserva da Biosfera pela UNESCO não 
acrescenta nenhum normativo que aumente 
restrições às atividades económicas, 
representando antes um “certificado de 
qualidade ambiental” utilizável na 
promoção do desenvolvimento e emprego. 

A classificação de Reserva da Biosfera não 
acrescenta nenhuma restrição legal ao 
território.

Que implicações
tem para a população
e nas suas atividades?
Solicitar a criação de uma Reserva da Biosfera 
é uma decisão voluntária.

Deve contar com um plano de actuação 
participado pelos agentes sociais que responda 
ao espírito das reservas de biosfera.

Este plano compromete a entidade gestora da 
reserva perante a comunidade internacional 
através da UNESCO.
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Reserva Natural
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https://www.facebook.com/BiosferaTransfronteiricaBiosferaTransfronteriza

RESERVA DA
BIOSFERA
TRANSFRONTEIRIÇA  
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