
#17ê
NEWSLETTER

2022
MAIO A AGOSTO

PRAIA DOS ACHADOS, 
SANTA LUZIA 

A S S O C I A Ç Ã O  P A R A  A  D E F E S A  D O  M E I O  A M B I E N T E



#17NEWSLETTER

2022
MAIO A AGOSTO

@BiosferaCV

BiosferaCV

geral@biosfera1.com

biosferacv

BiosferaCaboVerde

(+238)  231 79 29 
984 44 47 
982 37 09

Rua 5, Sul do Cemitério
São Vicente, Cabo Verde

Olá Embaixadores pela Natureza!

 Sou a Nadina Rodrigues, a nova Diretora Executiva da 
Biosfera. Faço parte da ”família” Biosfera desde 2014, como 

Coordenadora Financeira e Recursos Humanos.
Licenciada em Gestão Empresarial e sendo apaixonada pela 

natureza, encontrei na Biosfera o propósito de fazer e marcar 
a diferença na conservação do nosso meio ambiente.

A Biosfera consolidou-se como uma ONG transparente, 
credível, e inovadora na conservação das espécies costeiras 

e marinhas assim como os seus habitats. Ao longo dos anos, 
com a minha vontade, dedicação e profissionalismo, tenho 

contribuído para esta consolidação.

É com muita satisfação e motivação que assumo a 
liderança desta fantástica equipa, com o propósito de dar 

continuidade à execução da nossa estratégia em prol da 
conservação, fortalecendo assim as relações com os nossos 
parceiros/financiadores, e trabalhando para mobilizar ainda 

mais a sociedade cabo-verdiana para a proteção do meio 
ambiente.

Assumir a liderança da Biosfera é um grande desafio, o qual 
encaro com prazer visto que somos uma equipa focada, 

competente, dinâmica e confiável.

Conto convosco para reforçar ainda mais o compromisso que 
temos com o ambiente!

”Nôs ê Biosfera”

Contacto:
nadina.rodrigues@biosfera1.com/

nadina.rodrigues@gmail.com 
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A Biosfera no seu plano de 
Sensibilização e Educação Ambiental 
visitou, durante o verão as colónias 
de férias da ilha de São Vicente, 
onde foram abordadas questões de 
conservação e preservação ambiental.

Durante cada ação foram partilhados 
conhecimentos sobre as várias 
espécies de aves marinhas de Cabo 
Verde, bem como a problemática 
da poluição marinha e do plástico, 
a sustentabilidade das espécies, 
curiosidades sobre as tartarugas 
marinhas e ainda o trabalho de 
conservação que a Biosfera realiza na 
Reserva Natural de Santa Luzia.

Os técnicos da Biosfera visitaram 
colónias de férias, como Myrtle, 
ALAIM, Jorge Barbosa, Jardim 
Bambi. No total foram cerca de 
400 alunos sensibilizados, onde 
foram criadas sinergias em prol da 
proteção ambiental. Houve visitas 
guiadas a ETAR para observação 

de Aves Migratórias, ao Centro de 
Interpretação Ambiental, onde os 
alunos tiveram oportunidade de 
ficar a saber mais sobre as Aves 
Marinhas, Tartarugas Marinhas, 
Búzios, Crustáceos, entre outros, e 
ainda ao Centro de Estudos e Apoio à 
Recuperação de Tartarugas, um local 
que é usado para recuperação das 
tartarugas marinhas feridas. 

Alguns dos alunos também 
participaram nas campanhas de 
limpeza de praia que realizamos. 
Outros tiveram a oportunidade de 
brincar com os jogos tradicionais 
da Biosfera, através do Stand Edu, 
o que impulsionou ainda mais o 
conhecimento sobre as espécies de 
aves existentes em Cabo Verde.

Biosfera sensibiliza cerca 
de 400 alunos em colónias 
de férias sobre questões de 
conservação e preservação 
ambiental.

Primeira-dama de Cabo 
Verde ajuda a limpar a 
praia dos Achados e apela 
a população cabo-verdiana 
para uma maior consciência  
e também à busca de 
soluções para a retirada do 
lixo que é armazenado em 
Santa Luzia.

SENSIBILIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
NAS COLÓNIAS DE FÉRIAS

A Primeira-dama de Cabo Verde, 
Débora Katisa Carvalho – enquanto 
Embaixadora pela Natureza da nossa 
ONG, participou, durante dois dias, 
na Megacampanha de Limpeza em 
Santa Luzia, ajudando na limpeza do 
extenso areal da praia dos Achados 
para receber a desova das tartarugas 
marinhas, Caretta caretta.

A Primeira-dama, a equipa da 
Biosfera e os voluntários percorreram 
a Praia dos Achados, uma das praias 
com maior número de desova de 
tartarugas marinhas na ilha, de 
forma a retirar o lixo das zonas de 
desova, que foi, posteriormente, 
colocado em depósitos de madeira 
construídos, especificamente, para 
armazenar o lixo recolhido de forma 
segura, sem existir o risco de o lixo 
ir parar novamente ao mar. Muitos 
destes resíduos são plásticos, 
toneladas de redes e materiais 
de pesca descartados, sendo que 
muito deste lixo vem dos países 
da Costa Ocidental Africana e que 

desembocam nesta ilha deserta.
Na ocasião, a Primeira-dama verificou 
que Santa Luzia, apesar de ser 
desabitada, não deixa de sofrer as 
consequências das «perturbações 
humanas», indiretamente, pela 
quantidade de lixo que dá à costa, 
todos os anos. 

A Primeira-dama lançou um especial 
apelo à população cabo-verdiana 
para uma maior consciência quando 
frequentarem uma praia, de modo 
a deixar a praia limpa no regresso a 
casa, mas também a uma mobilização 
nacional na busca de soluções para 
a retirada do lixo que é armazenado 
todos os anos da ilha de Santa Luzia.

Além da ação de limpeza, Débora 
Carvalho, teve a oportunidade 
de visitar outros pontos da ilha e 
conhecer, in loco, o trabalho que 
realizamos na reserva de Santa 
Luzia, bem como os desafios que 
enfrentamos diariamente. 

PRIMEIRA-DAMA DE CABO VERDE PARTICIPA NA 
MEGACAMPANHA DE LIMPEZA EM SANTA LUZIA
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BIRDLIFE COMEMORA 100 ANOS SOB O LEMA “IT´S TIME”
No âmbito do projeto “Seabird 
habitat recovery – Guidelines to 
build artificial nests”, financiado 
pela Fundação MAVA, em parceria 
com Sociedade Portuguesa para o 
Estudo das Aves (SPEA) e Associação 
Projeto Vitó, foi realizado em Outubro 
de 2021(São Vicente) um encontro 
técnico com a participação das ONG’s 
que trabalham com aves marinhas em 
Cabo Verde. Em 2022 foram também 
realizados alguns Workshops práticos 
sobre construção de Ninhos Artificiais 
no Ilhéu Raso, em Santo Antão e nos 
Ilhéus Rombo (Fogo/Brava). 
Durante esses workshops foram 
partilhadas experiências entre os 
participantes de cada organização 
que trabalham com aves marinhas, 
tendo também sido realizada uma 
saída de campo para atividades 
práticas. No final do projeto, 
produziu-se um guia prático 
e alguns vídeos didáticos que 
estão disponíveis na internet com 
instruções sobre como construir 
ninhos artificiais para algumas 
espécies de aves marinhas (vimeo.
com/showcase/9427834) . As 
informações disponibilizadas no 
guia e nos vídeos são o resultado da 

partilha de resultados dos trabalhos 
efetuados em Cabo Verde e refletem 
as soluções encontradas para a 
construção de ninhos artificiais para 
aves marinhas neste país. Toda a 
comunidade conservacionista em 
Cabo Verde pode utilizar estas 
ferramentas, assim como pessoas 
que trabalham com aves marinhas 
em outros países. Os ninhos 
artificiais permitem assim aumentar 
o potencial de colónias já existentes, 
aumentando a densidade de ninhos 
com as melhores condições onde 
estes não existem, ou criando novos 
locais de nidificação que permitam o 
estabelecimento de novas colónias, 
em zonas com pouco impacto das 
ameaças mais sérias. Alguns dos 
ninhos instalados pela Biosfera em 
anos anteriores foram já ocupados 
com sucesso!

Workshops Técnico/Prático 
sobre Ninhos Artificiais que 
permitem assim aumentar 
o potencial de colónias já 
existentes, aumentando a 
densidade de ninhos com as 
melhores condições.

NINHOS ARTIFICIAIS - UMA NOVA FORMA DE CONSERVAÇÃO  
A BirdLife, parceira da Biosfera, comemora este ano 100 anos de existência sob o lema “é tempo de agir”. 
Para celebrar a efeméride a BirdLife organizou um congresso mundial no dia 11 de Setembro, um momento 
histórico, que reuniu conservacionistas e defensores do ambiente de todas as partes do mundo para, em conjunto, 
trabalharem em prol da defesa do Planeta.

Ninho ocupado
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Com o aumento da população da
tartaruga marinha comum, detetado
nos últimos anos nas ilhas mais
ocidentais do país, considerámos
necessário realizar um workshop
para formar o maior número possível
de pessoas das comunidades e das
diferentes ONG’s, a fim de dar uma
resposta eficiente e coordenada à
conservação desta espécie.
 
Este workshop cobriu diferentes
tópicos, tais como a biologia e
ecologia das diferentes espécies
de tartarugas marinhas, legislação
em Cabo Verde, metodologias de
conservação e investigação, gestão
de dados científicos, ecoturismo
como instrumento de conservação
e estratégias de financiamento de
um projeto, bem como práticas de
campo.

Para a formação, contamos com
diferentes técnicos da Biosfera, assim
como o cientista Christophe Eizaguirre, 
da Queen Mary University
of London. Christophe é um investigador 
com mais de 10 anos de experiência 
no estudo e conservação de tartarugas 
marinhas em Cabo Verde.
No total, mais de 40 pessoas 

participaram no workshop, divididos 
entre pessoas das diferentes 
comunidades de São Vicente, técnicos 
das diferentes ONG’s de São Vicente, 
Santo Antão e São Nicolau e também 
participantes da Associação de Turismo 
de São Vicente e São Nicolau. 

O resultado final do workshop foi muito 
positivo, gerando mais conhecimentos, 
em termos de metodologias e análise 
de dados, entre as diferentes ONG’s, 
que trabalham ou querem trabalhar na 
conservação das tartarugas marinhas. 

40 formandos de São 
Vicente, Santo Antão e 
São Nicolau já têm mais 
conhecimento em técnicas 
de conservação das 
tartarugas marinhas.

“É tudo sobre pessoas: 
construindo liderança 
inclusiva e colaboração 
intersectorial para um 
oceano próspero”, foi o 
lema escolhido para a 
conferência deste ano.

REFORÇAR AS TÉCNICAS PARA A CONSERVAÇÃO 
DAS TARTARUGAS MARINHAS

 

A Biosfera, juntamente com vários 
parceiros internacionais como: Ocean 
Leaders de Edimburgo, Planeta 
Oceano, Unesco, e muitos outros, 
promoveu na Conferência das 
Nações Unidas em Lisboa, um evento 
paralelo, que tinha como lema: “É 
tudo sobre pessoas: construindo 
liderança inclusiva e colaboração 
intersectorial para um oceano 
próspero”.
Nesse certame o presidente da 
Biosfera, Tommy Melo, fez um 
discurso onde apresentou a ”doença” 
do comportamento consumista 
como uma das principais causas de 
todas as problemáticas que acercam 
os Ecossistemas Naturais e que 
inviabilizará a sobrevivência da nossa 
espécie neste planeta caso não 
mudemos o discurso e iniciemos um 
trabalho de fundo e mais próximo das 
comunidades.
A Biosfera manteve encontros com 
várias entidades, reforçou antigas 
alianças e estabeleceu novas, no 

intuito de dar continuidade ao seu 
trabalho de âmbito local, mas ao 
mesmo tempo de internacionalizar 
muitas das abordagens que deram 
resultado e que podem ser replicadas 
em outros países.
Segundo Tommy Melo – 
“conseguimos 
demonstrar que apesar de 
trabalharmos num país pequeno, 
muitas vezes lutando durante vários 
anos contra o próprio Estado para 
conseguir fazer avançar políticas 
Públicas mais conscientes, Cabo 
Verde e seus técnicos têm conseguido 
ser um exemplo de resiliência e 
competência. Mesmo sem o suporte 
merecido dos governantes cabo-
verdianos, temos sido reconhecidos 
por líderes de países, que em muitos 
aspetos podem ser considerados mais 
desenvolvidos que o nosso, sendo 
bem visível a apreciação dos nossos 
conhecimentos e experiências no 
exterior...EM CASA DE FERREIRO, 
ESPETO DE PAU”.

BIOSFERA PARTICIPA NA CONFERÊNCIA DOS OCEANOS DE LISBOA 
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ONG’s ambientais, 
financiadores locais e 
internacionais, instiuições 
públicas e governamentais 
e cientistas de diferentes 
partes do mundo reuniram-
se para a criação e boa 
gestão de áreas protegidas 
(marinhas e terrestres).  

O primeiro Congresso Africano de 
Áreas Protegidas (APAC) teve lugar de 
18 a 24 de Julho em Kigali, Ruanda. 
Representantes das mais importantes 
ONG’s ambientais de cada país do 
continente, bem como financiadores 
locais e internacionais, representantes 
de diferentes instituições públicas 
e governamentais e cientistas 
de diferentes partes do mundo, 
reuniram-se para discutir, partilhar 
conhecimentos e destacar a criação 
e boa gestão de áreas protegidas 
(marinhas e terrestres) como uma 
das melhores ferramentas para a 
conservação dos ecossistemas e da 
biodiversidade.  

A Biosfera, juntamente com outras 
ONG’s nacionais (FMB, APB, Projecto 
Vitó, Bios CV e Lantuna) estiveram 
presentes, mostrando o trabalho 
realizado em diferentes áreas de ação, 
aprendendo com as experiências 
e métodos de trabalho de outras 

equipas, realizando um excelente 
trabalho, em rede, com diferentes 
ONG’s e financiadores.

Entre todas estas relações 
estabelecidas, gostaríamos de 
destacar a colaboração e fraternidade 
dos diferentes grupos de trabalho 
em que a Biosfera esteve presente, 
tais como IUCN, MAVA, BirdLife 
International, PRCM e PPI.
 
Atingir 30% da superfície oceânica 
e terrestre protegida e bem gerida 
até 2030 continua a ser o principal 
objetivo e desafio da conservação 
ambiental a nível mundial. Da parte 
da Biosfera, continuaremos a estudar, 
a propor e a defender este objetivo 
para ajudar o nosso país a alcançar 
esta meta, e assim proteger os 
valiosos ecossistemas marinhos e 
terrestres que Cabo Verde possui e 
dos quais a sua população beneficia 
todos os dias. 

1º CONGRESSO AFRICANO DE ÁREAS PROTEGIDAS

Atuar para ajudar a conservar e 
melhorar as populações de espécies 
ameaçadas foi uma das razões 
da criação da Biosfera, e hoje em 
dia, continua a ser um dos nossos 
principais objetivos.

Para o fazer, é essencial compreender 
melhor a biologia e ecologia destes 
animais e aproveitar o conhecimento 
dos cientistas que dedicam as 
suas vidas para tal e nós, como 
conservacionistas, utilizamos este 
conhecimento para criar planos de 
conservação e gestão eficientes e 
bem-sucedidos.

Neste contexto, durante a segunda 
semana de Julho, a Biosfera convidou 
a Drª. Raquel Vasconcelos, da 
TROPIBIO (CIBIO/ BIOPOLIS), a 
realizar um workshop para técnicos 
e coordenadores de campo da 
Biosfera e para estudantes da 
Universidade Técnica Atlântica (UTA) 
sobre biologia, ecologia, taxonomia 

e métodos de estudo e conservação 
dos répteis terrestres presentes na 
ilha de São Vicente e na Reserva 
Natural de Santa Luzia.

Este workshop foi dividido em duas 
partes, a primeira realizada na ilha 
de São Vicente e a segunda na 
ilha de Santa Luzia, sendo que o 
acampamento da Biosfera, na praia 
da Francisca, foi o nosso centro de 
operações. Esta formação envolveu 
mais de 20 participantes e deixou 
uma agradável colaboração, entre 
as duas instituições para o estudo e 
melhor conhecimento das espécies 
alvo: Chionina stangeri, Tarentola 
substituta e Hemidactylus bouvieri 
razoensis, para os três próximos 
anos. A falta de conhecimento, e 
em muitos casos o medo incutido 
de certos animais inofensivos, é uma 
das principais razões pelas quais 
estes animais continuam à beira da 
extinção. Vamos aprender mais sobre 
eles, a fim de os proteger melhor!

Um workshop realizado na 
ilha de São Vicente e Santa 
Luzia, que contou com 20 
participantes cujo objetivo 
foi aprender mais sobre 
os répteis, a fim de os 
proteger melhor.
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com apoio de:

ê

Keider Neves
Coordenador Angariação de Fundos

Caro parceiro, chamo-me Keider Neves, 
sou Biólogo Marinho, e juntei-me à 
equipa da Biosfera em 2019, como 
Coordenador do Programa de Pesca 
Sustentável. 

Passados três anos, assumo agora o 
cargo de Coordenador de Angariação de 
Fundos, cargo este que desempenharei 
com toda a minha dedicação. 

Conto convosco nesta nova jornada para 
que juntos possamos trabalhar em prol 
de um meio ambiente mais saudável.

Contacto:
keider.neves@biosfera1.com 
ou biokeider2012@hotmail.com

https://www.biosfera1.com/
http://  ou 
http://  ou 
http://biokeider2012@hotmail.com
https://www.birdlife.org/africa/Alcyon
https://www.cepf.net/grants/grantee-projects/developing-sustainable-model-certified-fisheries-protection-cabo-verdes
https://www.programmeppi.org/
http://prcmarine.org/en
https://sgp.undp.org/component/countrypages/?view=countrypage&country=32&Itemid=271
https://www.seashepherdglobal.org/
https://www.oceans5.org/
http://www.smilo-program.org/fr/
https://natureforall.global/
https://mava-foundation.org/grants/desertas-sustainable-management-of-santa-luiza-marine-reserve/
https://www.governo.cv/?fbclid=IwAR3B_pL5QHLldTqFFrYhA14_jxUJh_D9_0Phmkzlum6xjW-ugVVUyzKgEFw
https://www.governo.cv/?fbclid=IwAR3B_pL5QHLldTqFFrYhA14_jxUJh_D9_0Phmkzlum6xjW-ugVVUyzKgEFw
http://www.enapor.cv/
http://gwcnweb.org/members/current-members/
http://www.fao.org/home/en/
https://www.asa.cv/
https://cabeolica.com/
https://www.iucn.org/about/members/iucn-members
https://www.moave.cv/
https://www.11thhourracingteam.org/
http://calao-africa.com/
http://www.spea.pt
http://www.bcn.cv
http://www.qmul.ac.uk/

