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Estudei Biologia e fiz um Mestrado em Conservação do Meio

Marinho na Universidade de Marselha. A partir daí, o mar levou-me a trabalhar

para a cooperação internacional e com ONG’s nacionais e internacionais, na

Europa, em África e na Ásia.

Ao longo dos últimos 20 anos, ganhei experiência na gestão de

ONG’s ambientais e de áreas marinhas protegidas, em estreita colaboração

com administrações públicas e pescadores.

Desenvolvi projectos de ciência participativa e de educação ambiental, animei

redes de ONG’s e de actores da sociedade civil e participei, amiúde, em

atividades de reabilitação da fauna marinha.

É com muito prazer e com uma grande motivação que integro a

Biosfera, para colaborar na sua nobre missão em favor da biodiversidade.

Juntar e valorizar competências é fundamental para um desenvolvimento

sustentável, coerente, partilhado e próximo das realidades do terreno.

Estou orgulhosa, sinto-me honrada com esta nova missão e conto

com todos os atores da conservação e, em particular, com a equipa da

Biosfera para enfrentar os grandes desafios que temos pela frente.

Blandine Mélis,

Nova diretora executiva da Biosfera 1

Caros membros da Biosfera, parceiros e

amantes da Natureza,

Desde a minha infância vou velejar e

mergulhar. Minha paixão pelo mar cresceu e

a vontade de proteger os oceanos nunca

mais me abandonou.
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Em Junho deste ano, no âmbito do projecto “Desertas - gestão

sustentável da Reserva Marinha de Santa Luzia”, a Biosfera e a DNA

organizaram uma campanha de limpeza na praia dos Achados em Santa Luzia

(Newsletter nº 2 / 2º Trimestre de 2018).

Esta é uma das mais importantes praias da ilha para a nidificação da

tartaruga cabeçuda, Caretta caretta.

Para nossa surpresa, seis meses depois, há plásticos por todo o lado

provenientes de pelo menos 25 países diferentes.

Infelizmente, ainda decorre a época de eclosão das tartaruguinhas. De

todas as tartaruguinhas mortas na praia, o mais triste de ver foram duas crias

secas que morreram de fome, sede e calor dentro de uma vasilha de plástico

onde ficaram presas logo depois de nascerem.

Estes plásticos, redes, cordas, garrafas, vasilhas e um longo etecetera

constituem uma armadilha mortal para a biodiversidade.

Do Plástico…

http://biosfera1.com/backoffice/ckfinder/userfiles/files/Newsletter-PT_template-2º-trimestre-série-1 2018.pdf
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… ao Microplástico

Ao longo dos últimos cinco meses, a estagiária de medicina veterinária

da Universidade do Porto, Mariana Fernandes, contou com a Biosfera e SPEA

para a realização do seu projeto sobre plásticos e microplásticos na reserva de

Santa Luzia.

Foram realizadas amostragens de lixo nas praias de Santa Luzia, com o

intuito de entender a dinâmica da sua chegada à zona costeira da ilha e

amostras de peixes em colaboração com os pescadores de Salamansa para

análise do microplástico nos seus tecidos.

Os resultados deste estudo serão importantes quer de uma perspetiva

ambiental quer de saúde pública, uma vez que as espécies em questão são

das mais consumidas em Cabo Verde.

A análise decorrerá nos próximos meses no departamento de Toxicologia

Ambiental do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Universidade do

Porto.
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Exposição Itinerante Aves Marinhas de Cabo Verde

A Biosfera 1 juntamente com a Birdlife Internacional, CV Telecom, Museu

e Centro Cultural de Santa Maria, entre outros, inauguraram na ilha do Sal, no

dia 1 de Agosto de 2018 a exposição intitulada “Aves Marinhas de Cabo

Verde”.

A exposição é uma amostra real do que se pode encontrar nas ilhas de

Cabo verde em termos de aves marinhas.

Os visitantes puderam conhecer as aves marinhas de Cabo Verde e as

ameaças que estas enfrentam, apelando para a conservação e proteção de

todas as aves marinhas de Cabo Verde. A exposição permaneceu por cerca de

3 meses e contou com visitas de diversos alunos do ensino primário e

secundário, ONG’s locais e turistas.

Esta mesma exposição segue viagem para a cidade da Praia onde ficará

exposta do espaço da Universidade de Cabo Verde.
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Tour do Edu em Santo Antão e Sal

Dedicamos este ano à sensibilização sobre a Conservação das Aves

Marinhas em todo o arquipélago de Cabo Verde dentro do projeto financiado

pela Birdlife Internacional.

A campanha de sensibilização em São Vicente, Santo Antão e Sal já

chegou ao fim. Em Santo Antão estivemos nos concelhos de Ribeira grande,

Paul e Porto novo durante 1 mês. Percorremos 11 escolas primárias, 5 escolas

secundárias e atingimos cerca de 6300 alunos em idade escolar que tiveram a

oportunidade de conhecer o Edu, a cagarra de Cabo Verde e os seus amigos,

outras aves marinhas através de palestras e desenhos animados.

No Sal, estivemos no Liceu Olavo Moniz em Espargos e no Liceu Manuel

António Martins em Santa Maria, bem como, nas rádios comunitárias destas

localidades com o objetivo de atingir o público geral e as comunidades

piscatórias desta ilha.

Estes alunos sabem hoje os perigos que as aves marinhas enfrentam e

como as podemos proteger.

Em Janeiro estaremos a percorrer as escolas primárias e secundárias de

São Nicolau nesta que já é intitulada a maior campanha de conservação de

aves marinhas do país. Para ver o vídeo do Edu, siga o link

https://www.youtube.com/watch?v=K1DSI6ibajQ.

https://www.youtube.com/watch?v=K1DSI6ibajQ
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Campanha #SOSEdu é um Sucesso!

Esta é uma época crítica para os juvenis de Cagarra. Estão voando pela

primeira vez e testando suas habilidades. No entanto, com as luzes dos postes

de eletricidade, as aves ficam facilmente encandeadas e desnorteadas,

acabando por cair nos quintais das pessoas, varandas ou no meio da rua.

A campanha de recuperação das aves marinhas caídas #SOSEdu está a

ser um sucesso. Os cidadãos estão a ligar para a Biosfera 1, toda vez que

encontram uma ave marinha caída e a seguir os passos pedidos pelo Edu:

Não a alimentar ou dar de beber, procurar por ferimentos e contactar a

Biosfera. Edu não está apenas a conscientizar a sociedade local, mas

envolvendo-os e responsabilizando-os.

Dos últimos residentes temporários no nosso escritório: a surpresa foi a

entrega de dois indivíduos de Pedreirinho de Cauda Bifurcada, Hydrobates

leucorhoa. Dos primeiros registos desta espécie para Cabo Verde e o primeiro

para São Vicente.

Queremos agradecer a todas as pessoas que estão a ajudar-nos a

recuperar as aves caídas neste período especialmente frágil de suas vidas.
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Santa Luzia: 

Destino favorito da tartaruga marinha cabeçuda.

Chegou o fim da temporada de campo da campanha de monitoramento de

tartarugas marinhas. O período começou em meados de junho e durou até o

final de outubro tendo sido uma temporada longa e a mais agitada de que

trabalhamos na ilha de Santa Luzia. Este ano registamos mais de 5500 ninhos, o

maior número alcançado desde 2012 (ano em que registramos 2000 ninhos).

A ilha é um destino popular para as tartarugas-marinhas (Caretta caretta)

hospedando talvez mais de 1% da população que nidifica no Atlântico.

Os trabalhos científicos feitos em parceria com a Universidade de Queen

Mary (Inglaterra) foram bem conseguidos, tendo sido marcados 40 tartarugas

com chip.

Não podemos dizer que a população tenha aumentado e que as ameaças

das tartarugas marinhas tenham já desaparecidas. Caçar, vender e comer

tartarugas marinhas ainda é uma realidade em Cabo Verde, mas os números de

ninhos em todo Cabo Verde são promissores.

Este projeto é financiado pela Fundação MAVA e o trabalho científico é feito

em parceria com a Universidade de Queen Mary.
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Os meses dedicados às comunidades

de S. Vicente chegam ao fim!

Nos últimos três meses tivemos um período muito intenso de ensino nas

comunidades locais. Foi um mês para cada comunidade: Salamansa, São

Pedro e Madeiral (Calhau). O nosso principal objetivo consistia em ensinar

idiomas a um nível básico e ajudar os alunos a se comunicarem com pessoas

estrangeiras; elaborar projetos de pedido de financiamento; gestão financeira e

organização para melhorarem seus pequenos negócios e suas finanças

pessoais.

No final de cada mês, os alunos, as crianças e todas as pessoas dessas

comunidades puderam experimentar um dia com a Biosfera I onde tivemos

várias atividades como, palestras sobre aves marinhas, cerimónia de

formatura, brincadeiras e jogos para todas as idades.

Esta atividade só foi possível com a ajuda dos nossos voluntários, as

associações de pescadores locais e os nossos financiadores: CvTelecom e

Birdlife International.

Foi um grande prazer para nós conhecermos todas essas pessoas e

gostámos muito de fazer parte de suas vidas.
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Fim da temporada RASO 2018

Este verão, a Reserva não foi apenas visitada por tartarugas marinhas,

mas também pelas aves marinhas no Ilhéu Raso. A temporada de

monitorização das aves marinhas chegou ao fim em finais de Novembro e não

podia ter corrido melhor!

Entre cagarras (Calonectris edwardsii), João Pretos (Bulweria bulwerii),

Pedreiros e Pedreirinhos (Hydrobates jabejabe), a novidade deste ano foi a

colocação de cerca de 40 loggers/GPS nos Alcatrazes de modo a conhecer a

sua área de alimentação e estimar o tamanho da população e a fenologia da

espécie a cada semana …

Nas últimas três semanas a equipa da Biosfera esteve a ajudar o

pesquisador britânico, Michael Brooke da Universidade de Cambridge na

estimativa da população, anilhagem e recolha de sangue da Calhandra do

Ilhéu Raso (Alauda razae). Este pesquisador já trabalha com esta espécie há

mais de 10 anos neste ilhéu de 7km2.

Os projetos no Raso são financiados pela Fundação MAVA e a BirdLife

International e tem como parceiros a SPEA - Sociedade Portuguesa para o

Estudo das Aves, a Universidade de Cambridge e a Universidade de Coimbra.

E com o apoio institucional da DNA - Direção Nacional do Ambiente.
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ECOSTAR estreia na Televisão Nacional de Cabo Verde

no dia 14 de Dezembro!

O “ECOSTAR”, projeto - documentário na qual os artistas/desportistas de

Cabo Verde emprestam a sua imagem à causa ambiental já segue de vento

em popa.

Vários artistas/desportistas aceitaram o desafio de sensibilizar os seus

seguidores sobre a conservação das aves marinhas através de pequenos

documentários realizados no ilhéu Raso.

Os convidados, em conjunto, com técnicos da Biosfera, são filmados a

desenvolverem trabalhos de campo, como pesar, medir ou observar uma ave

marinha e conversar sobre as formas de proteção das aves marinhas e as

ameaças que enfrentam ao longo da sua vida em Cabo Verde. Dessa forma, o

artista/desportista torna-se o padrinho da ave escolhida.

Estes documentários contam com nomes sonantes em Cabo Verde e no

exterior, como o cantor e compositor Djodje, a influenciadora digital, Nadine

Fortes, dona do blog Vaidosa D Mais, o desportista que já foi campeão

mundial de kitesurf, Mitú Monteiro, entre outros.

O ECOSTAR, se insere no projeto Seabirds, financiado pela BirdLife

International e Fundação MAVA.
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