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Olá colegas e amigos!
 

Sou um amante da Natureza e do mar “em particular”  
e tenho um enorme fascínio pela investigação e também pela 

transmissão de conhecimentos científicos que visam  
a proteção e conservação da Natureza.

 
Licenciei-me, recentemente, em Ciências Biológicas pela 

Universidade de Cabo Verde e, posso dizer que terminei com 
títulos importantes para a minha vida, tais como: “especialista 

dos Conus/Africonus de Cabo Verde”, para além de 
oficialmente BIÓLOGO! Finalmente…!

 
Sou Técnico de Educação Ambiental na Biosfera.  

O que eu faço? O meu papel é fazer com as crianças em 
idade escolar, comunidades piscatórias e o público em geral 

se apaixone pelo Ambiente, pelas espécies, especialmente 
aquelas ameaçadas de extinção.

 
Sigo os trabalhos da Biosfera desde sempre, e hoje sinto-me 

honrado por dizer que, de uma forma direta, participo na 
concretização destes trabalhos e na conservação das espécies 

marinhas de Cabo Verde.

Vemo-nos por aí… na tua escola, no teu bairro ou num festival! 
Eu e o Edu, a cagarra de Cabo Verde! ;)
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A praia dos Achados, uma 
das mais importantes para 
a nidificação de tartarugas 
marinhas Caretta caretta na 
ilha de Santa Luzia, recebe 
diariamente lixo proveniente 
de mais de 25 países. Biosfera, 
em conjunto com os seus 
parceiros têm a difícil tarefa 
de limpar esta praia todos 
os anos antes do período de 
nidificação desta espécie.

Santa Luzia,  
Praia dos Achados

A praia dos Achados, com 4 km de comprimento, fica 
na ilha de Santa Luzia. Esta praia, voltada a Norte da 
ilha, recebe diariamente centenas de lixos das mais 
diversas origens. O que mais assusta?! Santa Luzia, de 
35 km2, é uma ilha desabitada. Então, de onde vem todo 
este lixo?! Numa caminhada rápida pela praia damos 
conta de garrafas de plástico ainda com rótulo que nos 
mostram onde foram concebidas originalmente …  
são mais de 25 países!!!

São sacos de plástico, redes, alguns com dezenas de 
metros outros já em pequenos bocadinhos, televisores, 
sapatos, escovas de dentes, palhinhas…um sem fim de 
parafernália que o Homem teimosamente lança para o 
mar, quer seja em navios de pesca ou de passageiros 
que passam no alto mar, quer seja em praias longínquas 
de Cabo Verde. 

Muitos voluntários 
colectam o lixo da praia dos 
Achados em Santa Luzia.
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“  Cerca de 20 toneladas 
de lixo são retiradas da 
praia dos Achados na 
ilha de Santa Luzia. ”

Voluntários junto com o presidente a carregarem enormes redes que deram à costa em Santa Luzia.

Organizando e embalando os milhares de alcatruzes/covos que dão à costa nos Achados vindos das 
zonas costeiras da Europa e África.

#5

Podemos encontrar ainda “alcatruzes” aos 
milhares. Famosas artes de pesca utilizadas 
para a pesca do polvo nas zonas costeiras 
da Europa e Africa. O mar devolve a 
Achados, através da corrente das Canárias 
todo este lixo.

A situação torna-se mais grave, dado que 
Achados é uma das principais praias de 
nidificação de tartarugas marinhas. A ilha 
recebe anualmente mais de 500 fêmeas 
da espécie Caretta caretta, e tanto as 
adultas como as recém-nascidas têm uma 
dificuldade acrescida para chegarem ao 
mar. Muitas morrem presas às redes ou 
caídas dentro dos muitos recipientes de 
plástico e vidro que por lá abundam.  
O lixo presente em Achados, torna-se 
assim a maior ameaça de origem humana 
na ilha de Santa Luzia.

Todos os anos, a Biosfera tem a difícil tarefa 
de limpar a Praia dos Achados, o melhor 
possível, antes da época de nidificação de 
tartarugas marinhas. Este ano, novamente, 
no mês de Março, a Biosfera, em conjunto 
com os parceiros, Sea Shepherd, MAVA, 
SPEA, Birdlife International e Direção 
Nacional do Ambiente (DNA), organizaram 
uma mega campanha de limpeza nesta 
praia.

Cerca de 40 voluntários, da Biosfera, 
Universidade Lusófona, Uni-Mindelo, DNA 
e da Sea Shepherd Global, conseguiram 
recolher cerca de 20 toneladas de lixo.  

A maioria de origem pesqueira (redes, 
linhas, boias, caixas e bandejas de 
transporte de pescado) de Achados. 
 
Todos os anos a Biosfera, realiza 
campanhas de limpeza na Praia dos 
Achados, contudo o lixo recolhido era 
queimado dado não haver outra solução 
para o transporte de toneladas de lixo para 
a ilha de São Vicente e de qualquer modo, 
a ilha de São Vicente, à semelhança de 
todas as ilhas de Cabo Verde, não possui 
um sistema adequado de descarga de 
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU’s). 

Este ano, e devido à presença da 
embarcação da Sea Shepherd “Bob 
Barker”, parte do lixo identificado (cerca 
de 4 toneladas) foram trazidas para São 
Vicente, a fim de sensibilizar as nações que 
de forma direta ou indiretamente poluem 
as nossas águas e a ilha de Santa Luzia.  
O restante lixo recolhido aguarda soluções 
e parcerias para um melhor descarte.
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À semelhança do que foi feito nas 
ilhas de Santo Antão e São Vicente 
(newsletter 3ª trimestre 2018), no 
passado mês de Janeiro, a Biosfera 
seguiu, desta vez, para a ilha de 
São Nicolau para uma campanha 
de educação ambiental sobre as 
aves marinhas de Cabo Verde. 
Foram visitadas todas as escolas 
secundárias da ilha e 3 escolas do 
ensino básico dos concelhos de 
Ribeira Brava e do Tarrafal. 

Cerca de 2700 alunos puderam 
conhecer a nossa mascote, a 
Cagarra Edu e os seus amigos 
através de um cartoon desenvolvido 
para o propósito e as ilhas onde 
estas podem ser avistadas.  

Um verdadeiro desafio dado que 
São Nicolau é conhecido pelas suas 
altas montanhas o que torna difícil 
o acesso a muitas escolas do ensino 
básico. Tanto as escolas visitadas, 
bem como, as que não foi possível 
fazer a palestra, foram presenteadas 
com pen drives contendo alguns 
posters, o cartoon e informações 
sobre as aves marinhas aos 
directores e delegações. 

Ficou o compromisso de lá voltar 
e conseguir chegar às escolas mais 
remotas com ajuda dos habitantes 
dessas localidades.

EDU CHEGA A SÃO NICOLAU!

Estreou em Abril o novo programa 
da Biosfera, EcoDúvidas na Rádio 
Morabeza! O programa EcoDúvidas 
tem como objetivo responder às 
várias dúvidas que as crianças têm 
sobre o meio ambiente: “Porque o 
mar é azul se a água é transparente? 
O que é a Biodiversidade?” Para 
responder, especialistas convidados 
das mais diversas áreas.

Pode ainda ouvir a Biosfera todas as 
quintas-feiras às 8:40h no “Opinião 
com assinatura” da Rádio Morabeza, 
uma rúbrica semanal com foco em 
assuntos ligados à conservação da 
Natureza. 

ECODÚVIDAS, 
AS CRIANÇAS NA RÁDIO!

Stiven and Jandira (técni-
cos da Biosfera) terminam 
a sua apresentação numa 
escola básica do Tarrafal  
de São Nicolau.

As gravações foram reali-
zadas durante o período de 
sensibilização da Biosfera 
nas escolas.
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Enquadrado no projecto “Programa 
Alcyon - promoção da conservação 
das aves marinhas em Cabo Verde”, 
a Biosfera e os seus parceiros 
realizaram um workshop sobre 
técnicas de amostragem de aves 
marinhas em Cabo Verde. 

Durante o mês de Março, os técnicos 
da Biosfera, Direcção Nacional 
do Ambiente (DNA) estudantes 
universitários, em Santo Antão e 
São Vicente, tiveram a oportunidade 
de aprender com a Universidade 
de Coimbra, a obter tecidos para 
análises laboratoriais e técnicas de 
auscultação de aves marinhas. 

A parte prática foi realizada na ilha 
de Santo Antão, onde através do 
canto das aves pôde-se distinguir 
quais as espécies presentes no local 
e o número de indivíduos. Nesses 
dias, o Gongon (Pterodroma feae) 
foi a espécie que mais se ouviu 
exactamente por ser a sua época de 
nidificação. 

Pela primeira vez, Biosfera faz 
história no carnaval, colocando as 
aves marinhas no centro do carnaval 
do Mindelo, o destino carnavalesco 
mais famoso de África e o que para 
muitos melhor se assemelha ao 
famoso carnaval do Brasil.  

Neste carnaval, a Biosfera foi o 
financiador principal do grupo 
carnavalesco Estrelas do Mar 
e ainda, membros da Biosfera 
e voluntários, trajados de aves 
marinhas de Cabo Verde, foram os 
destaques da comissão de frente 
durante o desfile do grupo. Todos 
os figurinos foram projetados pela 
designer da Biosfera, Nathalie Melo 
fazendo alusão às características 
especificas de cada uma das 
espécies. 

À passagem do grupo, podia-se 
ouvir em plenos pulmões, “Gongon 
onde Rob D’junco?” (Gongon onde 
está o Rabo de Junco?), refrão da 
música intitulada Gongon/Biorn 
(Pterodroma feae), uma das aves 
marinhas endémicas de Cabo 
Verde, ameaçada de extinção e que 
pode ser avistada nas ilhas mais 
montanhosas. 

Esta actividade só tornou possível 
graças ao apoio da Fundação 
MAVA, Birdlife International e a 
CV Telecom no âmbito do projeto 
“Programa Alcyon - promoção da 
conservação das aves marinhas em 
Cabo Verde”.

CARNAVAL DO MINDELO ACOLHE  
AS AVES MARINHAS DE CABO VERDE

Coordenadora de campo 
da Biosfera aprende como 
fazer colheita e esfregaço 
de sangue para análise 
laboratorial posterior.

Voluntária da Biosfera, 
Ezster Gál, da Transilvânia 
vestida de Fragata fêmea.  
O peito branco e o negro 
das asas mostram as prin-
cipais caraterísticas da ave.

SANTO ANTÃO E SÃO VICENTE 
RECEBEM WORKSHOP DA 
UNIVERSIDADE DE COIMBRA 
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A temporada de 2019 no campo, 
começou oficialmente no dia 13 
de fevereiro e os nossos biólogos 
e técnicos de campo já detetaram 
novos ninhos ocupados de aves 
marinhas. 

Os trabalhos com Pedreiro (Puffinus 
lherminiere boydi), Alcatraz (Sula 
leucogaster), Cagarra (Calonectris 
edwardsii) e Rabo-de-junco 
(Phaethon aethereus) seguem de 
vento em popa. Sabemos, desde 
já, que esta temporada será pelo 
menos tão longa e movimentada 
quanto a temporada anterior. Pode 
saber mais sobre os trabalhos 
de monitorização e conservação 

das aves marinhas que têm sido 
realizadas no ilhéu clicando aqui 
para ler a newsletter 3ª trimestre 
2018.

Os resultados do ano de 2018 
mostram que as cagarras de Cabo 
Verde continuam a preferir alimentar 
na costa ocidental africana quando 
ainda estão com ovo e à volta 
de Cabo Verde no período de 
alimentação das crias até ao seu 
primeiro voo. 

Fique atento à próxima newsletter 
para saber como está a correr 
a temporada e os resultados 
preliminares de 2019. 

DE VOLTA AO ILHÉU RASO  
PARA MAIS UMA TEMPORADA

Sob o mote “O Futuro do SAL é 
Azul”, a Biosfera com apoio da DNA 
e Fundo do Turismo tem dado os 
passos necessários para apresentar 
a candidatura da praia de Santa 
Maria (projecto-piloto) ao programa 
Bandeira Azul liderado pela FEE 
(Fundação para Educação e 
Ambiente) com sede na Dinamarca.

O estudo de viabilidade (perfil 
do país) já foi aceite pelo júri 
internacional, composto por 
membros do Conselho Internacional 
de Associações da Indústria Naval, 
Organização Mundial de Turismo, 
Programa das Nações Unidas 
para o Ambiente, União Europeia, 
entre outros. Este corpo de júris 
demostrou que as praias de Cabo 

Verde têm condições para abarcar 
o programa se todas as instituições 
relevantes na matéria juntarem os 
esforços nesse sentido. 

Obter a Bandeira é uma grande 
responsabilidade que deve 
ser traduzida em mudança 
de comportamento e gestão 
responsável e hastear a bandeira é 
somente o início deste processo de 
mudança. 

Já está a ser preparada para Maio 
do corrente, o workshop nacional 
para a escolha dos júris nacionais 
que deverão analisar a candidatura 
do projecto-piloto, a praia de Santa 
Maria na ilha do Sal. 

BANDEIRA AZUL,
SELO RECONHECIDO MUNDIALMENTE,
CHEGA A CABO VERDE
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A técnica de captura-  
marcação com logger-  
recaptura nos mostra  
o itinerário de voo das 
cagarras à costa oceidental 
africana. Cada cor simboliza 
dias de voo e o fim da cor 
nos mostra as paragens 
para alimentação e 
descanso.

A praia de Santa Maria, uma 
das sete maravilhas de 
Cabo Verde pela sua beleza 
natural e potencial turístico 
foi escolhida como projecto 
- piloto, embora o objetivo 
é a médio prazo garantir 
a outras praias nacionais 
este selo de qualidade.
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A associação Small Islands 
Organization (SMILO), criada 
oficialmente em dezembro de 
2016, tem como objetivo realizar 
projetos que contribuam ativamente 
para um melhor equilíbrio entre 
o desenvolvimento humano e a 
gestão de recursos nas ilhas. 

Smilo opera principalmente, em 
pequenas ilhas, com menos de 
150 km2, auxiliando projetos de 
conservação destes habitats, 
suas espécies, sustentabilidade 
ambiental, e melhor descarte de 
resíduos sólidos urbanos.

A ilha de Santa Luzia foi reconhecida 
com o selo de Ilha Sustentável 
em Progresso e ainda um prémio 
especial por Biodiversidade e 
Paisagem, dado os imensos esforços 
que a Biosfera e os seus parceiros 
têm realizado para proteger as 
espécies e o seu habitat na Reserva. 
Lembre-se que Santa Luzia, em 
conjunto com os ilhéus Branco e 
Raso constituem o Complexo de 
áreas protegidas, sendo a maior 
reserva marinha do país.

SANTA LUZIA É SUSTENTÁVEL Assembleia 
Geral da SMILO 
realizada 
em Cannes, 
França.

A série de documentários que tem 
como objetivo a sensibilização 
sobre a proteção das aves marinhas 
de Cabo Verde, ECOSTAR, já vai no 
seu quarto episódio e tem sido um 
SUCESSO!

A seguir à estreia, em grande, 
com o músico cabo-verdiano 
mundialmente famoso, Djodje, que 
apadrinhou a ave marinha, Cagarra 
(Calonectris edwardsii) (newsletter 
3º trimestre 2018) seguiu o 2º 
episódio com a influenciadora 
digital, Nadine Fortes, autora do 
blog Vaidosa D Mais com a nossa 
Rabo de Junco (Phaeton aethereus). 

No 3º episódio, fugimos à regra, 
e destacamos a osga gigante 
(Tarentola gigas gigas) no Ilhéu 
Raso, com a ajuda do bodyboarder 

Jason Mascarenhas. Esta espécie 
também ameaçada de extinção 
devido aos poucos exemplares que 
já existem nas ilhas habitadas.
O projecto Vitó, parceria neste 
episódio, nos levou numa 
viagem até às belas paisagens 
do imponente vulcão do Fogo, 
para conversarmos com a cantora 
Neusa de Pina, mostrando que 
apesar de se chamar Gongon/Biorn 
(Pterodroma feae) (=fantasma em 
crioulo), esta espécie endémica de 
Cabo Verde ainda está presente na 
ilha mas em pouco número devido 
à predação massiva.

Todos os episódios já lançados 
podem ser vistos ou revistos no 
nosso canal do
YouTube@BiosferaCaboVerde

ECOSTAR É UM SUCESSO!

O Rabo de Junco mais calmo 
que já vimos! Nadine Fortes 
do blog Vaidosa D Mais no 
ilhéu Raso com a equipa da 
Biosfera e MARE da Universi-
dade de Coimbra.
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com apoio de

Pedreiro/Batitu, Puffinus lherminiere boydi © Nathalie Melo


