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INTRODUÇÃO 

 

Desde a sua independência em 1974, a Guiné-Bissau 

sofreu vários levantamentos políticos e militares. Em 1980, 

um golpe militar colocou João Bernardo “Nino” Vieira como 

Presidente. Apesar de ter trilhado um caminho para uma 

economia de mercado e a implementação de um sistema 

de partidos, de carácter multipartidário, o regime de Vieira 

foi caracterizado pela supressão da oposição politica. 

Várias tentativas de golpes de Estado, entre as décadas de 

80 e início de 90 falharam em depor Vieira. Em 1994, João 

Vieira foi eleito Presidente, nas primeiras eleições livres do 

país. Uma revolta militar, resultando numa guerra civil em 

1998, levou finalmente à deposição de Vieira em maio de 

1999. Em fevereiro de 2000, um governo de transição deu 

o poder ao líder da oposição Kumba Yalá, após ter sido 

eleito Presidente. Em setembro de 2003, após três anos no 

poder, Yalá foi deposto num golpe militar sangrento, passando o empresário Henrique Rosa a ser o Presidente 

interino. Em 2005, o ex-Presidente Vieira, foi reeleito prometendo a continuação de um desenvolvimento 

económico e uma reconciliação nacional; foi assassinado, em março de 2009; Malam Bacai Sanhá, foi eleito em 

eleições de “emergência”, em junho de 2009, mas veio a falecer em janeiro de 2012, vítima de doença prolongada. 

Um golpe militar em abril de 2012, impediu a Guiné-Bissau de realizar uma segunda volta de eleições 

presidenciais, para determinar o sucessor de Sanhá. Houve, porém, um apaziguamento das hostes militares e 

políticas guineenses, para que se realizassem novas eleições Presidenciais entre 13 e 18 de abril de 2014, que 

resultaram na eleição do ex-Ministro das Finanças, José Mário Vaz. 

A posse do Primeiro-Ministro, Domingos Simões Pereira, teve lugar no dia 3 de julho de 2014. 

 

 

SISTEMA POLÍTICO 

 

Constituição: Escrita, promulgada a 16 de maio de1984 

 

Sistema Eleitoral: Presidencial – O Presidente da República é eleito através do método maioritário a duas voltas, 

para um mandato de 5 anos, sem limitação. 

 

Sistema de Partidos: Multipartidário 

 

Sistema de Governo: Semipresidencial 

 

Forma de Estado: Unitário 

 

Forma de Governo: República 

 

Regime: Democracia 
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PODER POLÍTICO 

 

Órgãos de Soberania: O Presidente da República, a Assembleia Nacional Popular, o Governo e os Tribunais. 

 

Presidente da República: José Mário Vaz (desde 17 de junho de 2014).  

 

Governo: Primeiro-Ministro: Domingos Simões Pereira (desde 3 de julho de 2014).  

 

Assembleia Nacional Popular (ANP): 102 deputados – dois deputados reservados para a diáspora - eleitos por 

voto popular para um mandato de 4 anos. Últimas eleições: 13 de abril de 2014. A próxima eleição está prevista 

que se realize em 2018. 

 

Presidente da ANP: Cipriano Cassama (PAIGC). Vice-Presidentes: 1º- Inácio Correia (PAIGC); 2º- Alberto 

Nambeia (PRS). Secretários: 1º - Serifo Djaló (PRS), 2º - Dam lala. 

 

Principais Partidos Políticos e respetivos Líderes: 

 

- Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) – Domingos Simões Pereira 

- Partido de Renovação Social (PRS) – (vago) 

- Partido da Convergência Democrática (PCD) – Victor Mandinga 

- Partido da Nova Democracia (PND) - Iaia Djaló 

- Partido Republicano para a Independência e Desenvolvimento (PRID) - Aristides Gomes.  

- União para a Mudança (UM) – Agnelo Regala 

 

 

 

COMPOSIÇÃO DO PARLAMENTO 

Deputados: PAIGC – 57; PRS – 41; PCD – 2; PND – 1; UM -1.  
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GEOGRAFIA 

Localização: Costa Ocidental de África, estendendo-se, no litoral, desde o Cabo Roxo até à ponta Cagete. Tem 

fronteira, a Norte, com o Senegal, a Este e Sudeste com a Guiné e a Sul e Oeste com o Oceano Atlântico. Além 

do território continental, o país integra ainda cerca de 40 ilhas que constituem o arquipélago dos Bijagós, separado 

do Continente pelos canais de Geba, Pedro Álvares, Bolama e Canhabaque. Área – 36.125 Km2. Clima: tropical, 

quente e húmido. Capital. Bissau (423 mil habitantes – 2011).  

 

DEMOGRAFIA 

 

População: 1,7 milhões de habitantes (Est. 2014). Língua: português (oficial), crioulo e línguas africanas. Grupos 

Étnicos: africanos-99% (Balantas-30%, Fulas-20%, Manjacos-14%, Mandingas-13%, Papéis-7%), europeus e 

mulatos-menos de 1%. Religião: muçulmana (50%), religiões locais (40%) e cristãos (10%); Taxa de natalidade: 

33.83 nascimentos/1000 (Est.2014); Taxa de mortalidade: 14.54 mortes/1000 (Est.2014); Taxa de crescimento 

populacional: 1.93% (Est.2014); Taxa de mortalidade infantil: 90.92 mortes/1000 (Est.2014); Esperança de 

vida à nascença: 49.87 anos; Grau de literacia: 55.3%. 

 

 

 

ECONOMIA 

Moeda: Franco CFA  

PIB: 964 mil milhões USD (estimativa 2013); PIB per capita: 567 milhões USD (estimativa 2013);Crescimento 

real do PIB: 0.3%(2013); Exportações de bens: 143.7 mil milhões USD (estimativa 2013); Importações de 

bens: 184 mil milhões USD (estimativa 2013); Parceiros Comerciais – Clientes: Índia, China, Togo, EUA; 

Fornecedores: Portugal, Senegal, Índia, Espanha, China; Dívida externa: 69.7% do PIB (2012); Taxa de 

inflação: 0.7% (2013);  

 

 

 

O FMI aprovou, em janeiro de 2008, a concessão de fundos ao abrigo da Assistência de Emergência Pós-Conflito. 

Até ao final do 1º semestre de 2009, o país tinha acedido a cerca de 8,5 milhões de USD, destinados à 

recuperação da estabilidade orçamental, ao reforço institucional nas áreas da administração tributária e da gestão 

da despesa pública e à regularização das relações com os doadores. 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://pt.wikipedia.org/w/wiki.phtml?title=Cabo_Roxo&action=edit
http://pt.wikipedia.org/w/wiki.phtml?title=Cagete&action=edit
http://pt.wikipedia.org/wiki/Senegal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guin%C3%A9
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oceano_Atl%C3%A2ntico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bijag%C3%B3s
http://pt.wikipedia.org/w/wiki.phtml?title=Geba&action=edit
http://pt.wikipedia.org/w/wiki.phtml?title=Pedro_%C3%81lvares&action=edit
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bolama
http://pt.wikipedia.org/w/wiki.phtml?title=Canhabaque&action=edit
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RELAÇÕES INTERNACIONAIS E REGIONAIS: 

 

A República da Guiné-Bissau é membro, de entre outras organizações, da União Africana (sucessora da Ex 

Organização de Unidade Africana), do Banco Africano de Desenvolvimento (BafD), do Fundo Monetário 

Internacional (FMI) e da Organização das Nações Unidas (ONU), bem como, da Organização Mundial de 

Comércio (OMC). Faz parte, também, da Comunidade Financeira Africana (CFA), inserindo-se na denominada 

Zona do Franco africana, cujos membros partilham uma moeda comum (o Franco CFA), que está fixada e 

convertível face ao Euro através dum acordo monetário especial com a França. 

A nível regional, a Guiné-Bissau integra a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), 

a União Económica e Monetária da África Ocidental (UEMOA) e a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 

(CPLP). 

A Guiné-Bissau foi o sexto Estado-membro da CPLP a ratificar o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. 

 

De referir que as relações da Guiné-Bissau com a União Europeia se processam no âmbito do Acordo de 

Cotonou, assinado em Junho de 2000, em substituição das Convenções de Lomé, que durante décadas 

enquadraram as relações de cooperação entre a UE e os países de África, Caraíbas e Pacífico (ACP). 

 

 FORUM DOS PARLAMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA (FPLP) - A Guiné – Bissau é membro fundador 

deste órgão, tendo detido a Presidência do FPLP, no período 2007 – 2008.  

 

 ASSEMBLEIA PARLAMENTAR DA CPLP (AP-CPLP) – Na I e na II Reuniões da Assembleia Parlamentar 

da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (AP-CPLP), realizadas em 27 e 28 de abril de 2009 (São 

Tomé) e de 8 a 10 de março de 2010 (Lisboa), respetivamente, participaram representantes do Parlamento 

da Guiné-Bissau. Na I Reunião foi eleito Secretário da Mesa o Deputado da ANP, Serifo Jaló.  

 
No âmbito da AP-CPLP, a Assembleia da República integrou a Missão de Observação às Eleições 

presidenciais, decorridas na Guiné-Bissau, em 28 de junho de 2009 (1ª volta), e em 26 de julho do mesmo 

ano (2ª volta). Participaram os Deputados Maria do Rosário Carneiro (PS) e Renato Leal (PS), respetivamente. 

 

 ASSOCIAÇÃO DOS SECRETÁRIOS-GERAIS DOS PARLAMENTOS DA CPLP (ASG-PLP) – A ANP da 

Guiné-Bissau é membro da ASG-PLP. 

 

 

Desenvolvimento Humano 

 

A Guiné-Bissau encontra-se entre os países que apresentam maiores dificuldades, ocupando a 177ª posição (em 

187 países), de acordo com o Índice de Desenvolvimento Humano do PNUD (Relatório 2014).  
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RELAÇÕES COM PORTUGAL 
 

 
 

 
 

RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS BILATERAIS 
 
Embaixada de Portugal em Bissau 

 

Embaixador António Leão Rocha 

Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário 

Em funções desde dezembro de 2014 

Chancelaria: Av. Cidade de Lisboa, Caixa Postal 276,  

1021 Bissau Codex  

Telefone:+(245) 3201 261 (Chancelaria)  +(245) 3201 279 (Chancelaria) 

Fax: +(245) 3201 269 

          +(245) 3204106 (Secção Consular) 

bissau@mne.pt  

mail@bissau.dgaccp.pt (Secção Consular) 

embportbissau@hotmail.com  

Portal Internet: www.consulado-pt-gb.org/ 

mailto:bissau@mne.pt
mailto:mail@bissau.dgaccp.pt
mailto:embportbissau@hotmail.com
http://www.consulado-pt-gb.org/
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Embaixada da Guiné-Bissau em Lisboa  

 

 
 
Conselheiro e Encarregado de Negócios a.i.,  

M’Bala Alfredo Fernandes 

 

 

 

 

Chancelaria:  

Rua de Alcolena, 17, 1400-004 Lisboa 

Telefone: +351 213 009 080 

 Fax: +351 213 009 081 
 

 

RELAÇÕES PARLAMENTARES BILATERAIS 

 

2015 

Visita Oficial do Secretário-Geral da Assembleia da República, Albino de Azevedo Soares - 7 a 10 de julho 

Visita Oficial da Presidente da AR, Maria da Assunção Esteves, à Guiné-Bissau – 16 a 19 de junho 

2011 

Visita do Primeiro-Vice Presidente da ANP, Manuel Serifo Nhamanjo - 25 de maio 

2010 

Cerimónia de Boas Vindas ao Presidente da República guineense, Malam Bacai Sanhá – 17 de fevereiro 

Cerimónia de Boas Vindas  ao Primeiro-Ministro, Carlos Gomes Júnior – 16 de março 

Visita oficial a Portugal do Presidente da ANP, Raimundo Pereira - 17 e 18 de Junho 

2009 

Visita Oficial do Presidente da AR, Jaime Gama, à Guiné-Bissau – 15 a 19 de fevereiro 

Visita oficial do Presidente em exercício da ANP, Manuel Serifo Nhamanjo - 22 a 24 de abril 

Visita a Portugal do Presidente da República da Guiné-Bissau, Malam Bacai Sanhá, sendo recebido na AR - 4 e 

5 de dezembro 

2008 

Visita oficial do Presidente da ANP a Portugal, Francisco Benante – 13 a 18 de janeiro 

Visita oficial a Portugal do Primeiro-Ministro da Guiné-Bissau, Carlos Gomes Júnior - 16 de março. 

Visita de estudo à AR por parte do Secretário – Geral do Parlamento guineense – junho 

https://www.google.pt/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-H3r5vBYHUzs/U7QO3s_d-1I/AAAAAAAAGb8/n7tWBVL48Uk/s1600/1907605_615040215233479_5946378863588019941_n.jpg&imgrefurl=http://conosaba.blogspot.com/2014/07/reacao-o-encarregado-de-negocios-da.html&docid=TCLdRpBhOhM6FM&tbnid=pse5DjA92-31GM:&w=960&h=640&ei=undefined&ved=undefined&iact=c
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2004 

Cerimónia de Boas-Vindas ao Presidente da República guineense, Henrique Rosa – 28 de setembro 

Visita do Presidente da Assembleia Nacional Popular (ANP), Francisco Benante - 8 a 10 de dezembro  

 

PONTO DE SITUAÇÃO SOBRE A COOPERAÇÃO PARLAMENTAR PORTUGUESA COM A ASSEMBLEIA 

NACIONAL POPULAR DA GUINÉ-BISSAU (ANPGB) 

 

 2012/2014 - Programa de Cooperação entre a Assembleia da República de Portugal e a Assembleia 

Nacional Popular da Guiné-Bissau (assinado em 2011-12-14): 

 

A Presidente da Assembleia da República (AR) deslocou-se, em visita oficial, de 16 a 19 de junho, à Guiné-

Bissau, a convite do seu homólogo, Cipriano Cassamá. Durante esta visita a assinado um novo Protocolo de 

Cooperação Parlamentar pelos Presidentes da Assembleia da República de Portugal (ARP), Maria da Assunção 

Esteves, e da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau (ANPGB), Cipriano Cassamá. A assinatura do 

Protocolo de Cooperação Parlamentar vem retomar a colaboração nas áreas técnica, legislativa, informática e 

comunicacional. Este documento materializa a forte vontade de reforço da cooperação bilateral, de consolidação 

das relações entre as duas instituições parlamentares e, fundamentalmente, espelha um sentimento de 

esperança e confiança no futuro das relações entre os dois países. Ao abrigo do Protocolo de Cooperação, 

assinado entre os dois Presidentes dos Parlamentos, deverá ser assinado um Programa de Cooperação 

Parlamentar para o período 2015/2017, definido entre os respetivos Secretários-Gerais, e que tem como foco 

principal a capacitação dos funcionários parlamentares guineenses.  

 

GRUPOS PARLAMENTARES DE AMIZADE 
 

GRUPO PARLAMENTAR DE AMIZADE PORTUGAL-GUINÉ-BISSAU  

Tomou posse a: 24 de janeiro de 2012 
 

Presidente – Deputada Catarina Martins (BE)  

Vice-Presidente – Deputado Jorge Paulo Oliveira (PSD)  

Vice-Presidente – Deputado João Portugal (PS)  

Deputado Maurício Marques (PSD)  

Deputada Mónica Ferro (PSD)  

Deputado Arménio Santos (PSD)  

Deputado Pedro Pimpão (PSD)  

Deputada Luísa Salgueiro (PS)  

Deputado Agostinho Santa (PS)  

Deputado Paulo Almeida (CDS) 

Deputado Carla Cruz (PCP)  
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Acordos entre Guiné-Bissau e Portugal 

 

Acordo geral de cooperação e amizade entre a República da Guiné-Bissau e Portugal - data de conclusão: 
11/06/1975. 

Acordo de empréstimo, sob a forma de crédito ligado, a conceder pelo Governo Português ao Governo da 
República da Guiné-Bissau - data de conclusão: 15/06/1975. 

Acordo relativo a Serviços Aéreos entre Portugal e a República da Guiné-Bissau - data de conclusão: 22/06/1975. 

Acordo de cooperação científica e técnica entre Portugal e a República da Guiné-Bissau - data de conclusão: 
22/06/1975. 

Acordo regulador do Estatuto de pessoas e regime dos seus bens - data de conclusão: 21/06/1975. 

Acordo especial entre a República Portuguesa e a República da Guiné-Bissau sobre funcionários - data de 
conclusão: 21/06/1975. 

Acordo especial entre a República Portuguesa e a República da Guiné-Bissau relativo às instituições de 
previdência - data de conclusão: 21/06/1975. 

Acordo especial entre a República Portuguesa e a República da Guiné-Bissau relativo aos interesses 
empresariais - data de conclusão: 21/06/1975. 

Acordo especial entre a República Portuguesa e a República da Guiné-Bissau relativas às pensões devidas por 
serviços prestados às forças armadas portuguesas - data de conclusão: 21/06/1975. 

Acordo entre a República Portuguesa e a República da Guiné-Bissau sobre a concessão de um empréstimo 
reembolsável de 90000 contos - data de conclusão: 21/06/1975. 

Acordo entre a República Portuguesa e a República da Guiné-Bissau sobre a concessão de um empréstimo 
reembolsável de 140000 contos - data de conclusão: 21/06/1975. 

Acordo entre a República de Portugal e a República da Guiné-Bissau sobre a transferência do Departamento do 
Banco Nacional Ultramarino na Guiné-Bissau - data de conclusão: 21/06/1975. 

Acordo entre a República de Portugal e a República da Guiné-Bissau relativo aos créditos do Banco de Fomento 
Nacional na Guiné-Bissau - data de conclusão: 21/06/1975. 

Acordo especial sobre telecomunicações entre a República de Portugal e a República da Guiné-Bissau - data de 
conclusão: 14/01/1977. 

Acordo especial entre Portugal e a Guiné-Bissau relativo aos objectos contra reembolso a permutar entre os dois 
países com data de conclusão 14/01/1977. 

Acordo especial entre Portugal e a Guiné-Bissau para a permuta de encomendas postais entre os dois países - 
data de conclusão: 14/01/1977. 

Acordo especial entre Portugal e a Guiné-Bissau para a aplicação da Tarifa Postal Interna aos objectos de 
correspondência a permutar entre os dois países - data de conclusão: 14/01/1977.  

Acordo de cooperação no domínio dos serviços postais e de telecomunicações entre a República de Portugal e 
a República da Guiné-Bissau - data de conclusão: 14/01/1977. 

Protocolo adicional ao acordo de cooperação científica e técnica entre Portugal e Guiné-Bissau - data de 
conclusão: 20/05/1977. 

Acordo de cooperação no domínio da pesca entre a República de Portugal e a República da Guiné-Bissau - data 
de conclusão: 20/05/1977. 

Acordo de cooperação nos domínios do desenvolvimento marítimo, cartografia e segurança da navegação entre 
a República Portuguesa e a República da Guiné-Bissau - data de conclusão: 27/05/1977. 



 
Gabinete de Relações Internacionais e Protocolo 

  Divisão de Relações Internacionais 
 

10 
DRI-RT-julho 2015   

 

Acordo entre a República Portuguesa e a República de Guiné-Bissau destinado a financiar ações de cooperação 
no campo do ensino respeitante ao ano de 1976-1977 - data de conclusão: 15/07/1977.  

Acordo entre a República Portuguesa e a República de Guiné-Bissau destinado a financiar ações de cooperação 
no campo do ensino respeitante ao ano de 1975-1976 - data de conclusão: 15/07/1977.  

Acordo relativo à cooperação e assistência técnica entre a República Portuguesa e a República da Guiné-Bissau 
no domínio da Aviação Civil - data de conclusão: 13/01/1978. 

Acordo no domínio da Saúde entre a República Portuguesa e a República da Guiné-Bissau - data de conclusão: 
13/01/1978. 

Acordo de cooperação nos domínios do ensino e formação profissional entre a República Portuguesa e a 
República da Guiné-Bissau - data de conclusão: 13/01/1978. 

Acordo cultural entre a República Portuguesa e a República da Guiné-Bissau - data de conclusão: 13/01/1978. 

Acordo comercial entre o Governo da República Portuguesa e o Governo da República da Guiné-Bissau - data 
de conclusão: 13/01/1978. 

Acordo relativo à cooperação no domínio dos Portos entre a República de Portugal e a República da Guiné-
Bissau - data de conclusão: 21/04/1978. 

Protocolo adicional n.º 2 ao acordo de cooperação cientifica e técnica entre a República Portuguesa e a 
República da Guiné-Bissau - data de conclusão: 19/02/ 1979. 

Acordo geral sobre a migração entre a República de Portugal e a República da Guiné-Bissau - data de conclusão: 
24/02/1979. 

Acordo de cooperação técnica e de intercâmbio no domínio da comunicação social entre a República Portuguesa 
e a República da Guiné-Bissau - data de conclusão: 24/02/1979. 

Acordo de cooperação consular entre a República Portuguesa e a República da Guiné-Bissau - data de 
conclusão: 24/02/1979. 

Protocolo adicional ao acordo cultural entre a República Portuguesa e a República da Guiné-Bissau - data de 
conclusão: 13/05/1980. 

Acordo especial de cooperação entre a República Portuguesa e a República da Guiné-Bissau no domínio da 
assistência aos diminuídos de guerra - data de conclusão: 13/05/1980. 

Protocolo adicional n.º3 ao acordo de cooperação científica e técnica entre a República da Guiné-Bissau e a 
República Portuguesa - data de conclusão: 22/07/1980. 

Acordo relativo à assistência técnica entre Portugal e a República da Guiné-Bissau no domínio da meteorologia 
- data de conclusão: 28/10/1982 

Protocolo sobre cooperação financeira entre o Governo da República Portuguesa e o Governo da Guiné-Bissau 
- data de conclusão: 08/06/1984. 

 Acordo de cooperação entre a República Portuguesa e a República da Guiné-Bissau visando a criação e o 
funcionamento do Centro de Medicina Tropical da República da Guiné-Bissau - data de conclusão: 12/01/1988. 

Protocolo entre o Governo Português e o Governo da República da Guiné-Bissau para a execução do projeto 
“Centro experimental e de fomento frutícola e hortícola do Quebo” - data de conclusão: 15/04/1988. 

Protocolo entre a República Portuguesa e a República da Guiné-Bissau relativo à propriedade dos blocos 
habitacionais destinados ao alojamento de cooperantes Portugueses - data de conclusão: 05/03/1989. 

Protocolo adicional ao acordo de cooperação jurídica entre a República Portuguesa e a República da Guiné-
Bissau - data de conclusão: 05/03/1989. 

 



 
Gabinete de Relações Internacionais e Protocolo 

  Divisão de Relações Internacionais 
 

11 
DRI-RT-julho 2015   

 

Protocolo adicional ao acordo de cooperação científica e técnica no âmbito da formação de profissionais na área 
das pescas entre a República Portuguesa e a República da Guiné-Bissau - data de conclusão: 05/03/1989. 

Protocolo adicional ao acordo de cooperação científica e técnica entre a República Portuguesa e a República da 
Guiné-Bissau no domínio da exploração dos recursos naturais - data de conclusão: 05/03/01989. 

Acordo de cooperação técnica no domínio militar entre a República Portuguesa e a República da Guiné-Bissau 
- data de conclusão: 05/03/1989. 

Acordo do arranjo monetário entre a República Portuguesa e a República da Guiné-Bissau - data de conclusão: 
05/03/1989.  

Acordo no domínio da Saúde entre a República Portuguesa e a República da Guiné-Bissau, bem como o 
respetivo acordo retificativo - data de conclusão: 31/03/1989. 

Protocolo adicional ao acordo de cooperação técnica e de intercâmbio no domínio da comunicação social relativo 
à implantação da televisão na República da Guiné-Bissau - data de conclusão: 10/07/1989. 

Protocolo de cooperação agrícola entre a República Portuguesa e a República da Guiné-Bissau - data de 
conclusão: 09/11/1989. 

Protocolo de cooperação entre a República Portuguesa e a República da Guiné-Bissau, adicional ao acordo de 
cooperação jurídica - data de conclusão: 22/07/1989. 

Protocolo de cooperação entre a República Portuguesa e a República da Guiné-Bissau relativo ao apoio ao 
ensino da Língua Portuguesa na Guiné-Bissau - data de conclusão: 22/07/1989. 

Protocolo adicional ao acordo de cooperação jurídica entre a República Portuguesa e a República da Guiné-
Bissau relativo ao apoio à Faculdade de Direito de Bissau - data de conclusão: 22/07/1989. 

Protocolo de cooperação entre a República Portuguesa e a República da Guiné-Bissau nos domínios do 
urbanismo, planeamento territorial, cartografia e cadastro - data de conclusão: 01/10/1990. 

Protocolo de cooperação entre a República Portuguesa e a República da Guiné-Bissau na área do comércio e 
do turismo - data de conclusão: 01/10/1990. 

Protocolo de cooperação entre a República Portuguesa e a República da Guiné-Bissau na área das Finanças 
Públicas - data de conclusão: 01/10/1990. 

Protocolo adicional ao acordo relativo à cooperação e assistência técnica entre a República Portuguesa e a 
República da Guiné-Bissau no domínio da aviação civil - data de conclusão: 01/10/1990. 

Acordo de cooperação entre a República Portuguesa e a República da Guiné-Bissau nos domínios do 
desenvolvimento marítimo, hidrografia, cartografia náutica, segurança e ajudas à navegação e oceanografia com 
data de conclusão 01/10/1990. 

Acordo especial de cooperação no domínio das pescas entre a República da Guiné-Bissau e a República 
Portuguesa - data de conclusão: 24/05/1991. 

Acordo sobre a promoção de investimentos entre a República Portuguesa e a República da Guiné-Bissau - data 
de conclusão: 24/06/1991. 

Convenção sobre a segurança social entre a República Portuguesa e a República da Guiné-Bissau - data de 
conclusão: 08/11/1993. 

Protocolo adicional ao protocolo para a execução do projeto «Centro Experimental e de Fomento Frutícola e 
Hortícola do Quebo» entre a República Portuguesa e a República da Guiné-Bissau - data de conclusão: 
09/11/1993. 

Protocolo de cooperação no domínio eleitoral entre a República Portuguesa e a República da Guiné-Bissau com 
- data de conclusão: 29/03/1995. 
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Acordo especial de cooperação no domínio da Administração Interna entre a República Portuguesa e a República 
da Guiné-Bissau - data de conclusão: 18/05/1995. 

Protocolo de cooperação no domínio da Administração Autárquica entre a República Portuguesa e a República 
da Guiné-Bissau - data de conclusão: 22/09/1995. 

Protocolo entre o Governo da República Portuguesa e a República da Guiné-Bissau sobre a cooperação no 
domínio da representação diplomática e consular - data de conclusão: 06/02/1998. 

Protocolo adicional ao acordo de cooperação consular entre a República Portuguesa e a República da Guiné-
Bissau para proteção e assistência consular aos seus nacionais em terceiros países - data de conclusão: 
06/02/1998. 

Acordo entre o Governo da República Portuguesa e o Governo da República da Guiné-Bissau sobre supressão 
de vistos em passaportes diplomáticos - data de conclusão: 06/02/1998. 

Acordo de cooperação entre a República Portuguesa e a República da Guiné-Bissau no domínio do ensino 
superior - data de conclusão: 06/02/1998. 

Acordo administrativo relativo às modalidades de aplicação da convenção sobre segurança social entre a 
República Portuguesa e a República da Guiné-Bissau - data de conclusão: 06/02/1998. 

Protocolo de cooperação entre a República Portuguesa e a República da Guiné-Bissau nos domínios do 
equipamento, transportes e comunicações - data de conclusão: 11/03/1998. 

Acordo de cooperação entre a República Portuguesa e a República da Guiné-Bissau no domínio do ensino 
superior, ciência e tecnologia - data de conclusão: 09/12/2004. 

Acordo sobre transporte aéreo entre a República Portuguesa e a República da Guiné-Bissau - data de conclusão: 
30/08/2007. 

Convenção entre a República Portuguesa e a República da Guiné-Bissau para evitar a dupla tributação em 
matéria de impostos sobre o rendimento e prevenir a evasão fiscal - data de conclusão: 17/10/2008. 

 

PATRIMÓNIO E CULTURA 
 

A Guiné-Bissau possui uma herança cultural bastante rica e diversificada. A cultura varia de etnia para etnia, 

exprimindo-se na diferença linguística, na dança, na expressão artística, na profissão, na tradição musical e até 

nas manifestações culturais. A dança é, contudo, uma verdadeira expressão artística dos diferentes grupos 

étnicos. 
 

Na cultura guineense não podem ser descuradas as manifestações de dois dos grupos étnicos com maior 

expressão, os Fula e os Balanta. Enquanto os Fula se regem por um sistema económico do tipo feudal com uma 

organização fortemente hierárquica, os Balanta organizam-se em comunidades, não havendo diferenciação de 

classes, e possuem propriedades comunitárias. 
 

Os povos animistas caracterizam-se pelas suas belas e coloridas coreografias. No dia-a-dia, estas fantásticas 

manifestações culturais podem ser observadas na altura das colheitas, dos casamentos, dos funerais e das 

cerimónias de iniciação. 
 

O estilo musical mais importante do país é o “gumbé”. O Carnaval guineense é completamente original, com 

características próprias, tem evoluído bastante, constituindo uma das maiores manifestações culturais do País. 
 

A cultura do país reflete-se também na arte bijagó, arte fula, arte mandinga, arte nalú, cestaria, olaria, tecelagem 

e outros. 
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