
PROJETO CEPF
PESCA SUSTENTÁVEL CERTIFICADA

#8NEWSLETTER

2019
2º TRIMESTRE 

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



#8NEWSLETTER

2019
2º TRIMESTRE 

@BiosferaCV

BiosferaCV

geral@biosfera1.com

biosferacv

BiosferaCaboVerde

(+238)  231 79 29 
984 44 47 
976 67 58

Rua Moçambique, nª 28,
Mindelo, São Vicente, 
Cabo Verde

Olá colegas e amigos!
 

Assim como muitos de vocês, eu também sou um amante 
da Natureza e fascinado pelo mar, onde me sinto em casa. 
Uma das minhas grandes paixões é, sem dúvida nenhuma, 

a investigação, mas também aprecio trabalhar em áreas 
relacionadas com a conservação dos recursos marinhos e 

pesqueiros. 
Licenciei-me em Ciências Biológicas (vertente Pescas) pela 

Universidade de Cabo Verde e recentemente fiz um mestrado 
em Biologia Marinha pela Universidade de Vigo, Espanha, 

onde especializei-me no estudo de invertebrados bentónicos 
marinhos. 

Um dos meus melhores momentos como biólogo/investigador 
foi a descoberta e descrição como primeiro autor de uma 

espécie nova para a ciência, tornando-me assim, muito 
provavelmente, no primeiro cabo-verdiano a conseguir tal 

façanha. 
Atualmente, estou a trabalhar na ONG Biosfera 1 como 

coordenador do recém-lançado projeto: Desenvolvimento 
de um modelo de pesca sustentável certificada para 

a proteção da biodiversidade da Reserva Marinha de 
Santa Luzia que visa a promoção e valorização da Garoupa 

(Cephalopholis taeniops) capturada mediante artes de pesca 
sustentáveis.
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PROJETO CEPF
PESCA SUSTENTÁVEL CERTIFICADA

As pescas desempenham 
um papel, particularmente, 
importante no desenvolvimento 
socioeconómico dos pequenos 
estados insulares pobres, 
sendo umas das principais 
fontes de proteína animal, 
merecendo, portanto, uma 
atenção reforçada nas suas 
orientações estratégicas 
e nos seus planos de 
desenvolvimento.
Em Cabo Verde a pesca artesanal é uma das atividades 
económicas mais antigas, sendo o ganha-pão de muitos 
cabo-verdianos e que afeta toda a população a nível 
social, económico e nutricional. Mesmo assim, a prática 
de uma pesca amiga do ambiente é um dos grandes 
desafios do arquipélago. O surgimento e a proliferação de 
engenhos de pesca ilegais tem aumentado, colocando os 
nossos stocks pesqueiros costeiros e as nossas espécies 
marinhas em grave risco.

Pescas nocivas e destrutivas, tais como a caça submarina 
auxiliada por respiração autónoma (ex. garrafas de 
mergulho), o uso de redes de emalhar e de arrasto com 
malhas inferiores ao permitido pela lei, entre outras, têm 
provocado cada vez mais a diminuição da abundância 
dos nossos recursos pesqueiros. Atualmente, muitas 
espécies que outrora abundaram em nossas águas têm-se 
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“  Pesca sustentável 
certificada para a proteção 
da biodiversidade da 
Reserva Marinha de Santa 
Luzia.”

Encontro com pescadores na comunidade piscatória de Salamansa para assinatura de protocolos.
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escasseado, provocando uma diminuição 
na diversidade e na biomassa (ex. tamanho) 
de peixes capturados.

Com o intuito de fazer frente aos 
problemas relacionados com a exploração 
não sustentável dos nossos recursos 
marinhos costeiros, a Biosfera 1, em 
parceria com entidades governamentais 
nacionais, acaba de lançar um projeto-
piloto denominado Desenvolvimento de 
um modelo de pesca sustentável certificada 
para a proteção da biodiversidade da 
Reserva Marinha de Santa Luzia, o qual 
conta com o financiamento do Critical 
Ecosystem Partnership Fund (CEPF).
Há muito que se vem falando de pesca 
sustentável em Cabo Verde, mas pouco 
se tem feito para promover este tipo 
de práticas no arquipélago. Sendo um 
projeto-piloto, a Biosfera irá trabalhar em 
parceria com a comunidade piscatória de 
Salamansa e com hotéis e restaurantes de 
São Vicente de modo a valorizar a pesca 
tradicional.
Iremos proporcionar os meios para que 
o pescado seja capturado de forma 
sustentável, conservado e transportado 
para que o consumidor final possa usufruir 
de um produto de grande qualidade. 
Numa fase inicial, a sua implementação 
implica que apenas um número limitado 
de pescadores e de estabelecimentos 
possam ser incluídos, interferindo o mínimo 
possível com o circuito de comercialização 
do pescado já existente. Este projeto visa 
apenas controlar, promover e certificar os 
estabelecimentos e as embarcações que 
vendem pescado sustentável. Para além 
da certificação, será criado em volta do 
mesmo uma grande campanha publicitária 
e de sensibilização dando a conhecer ao 
público a importância da prática da pesca 
tradicional (linha e anzol), os tamanhos 

mínimos das espécies a serem capturadas e 
porque devem consumir preferencialmente 
o pescado de origem sustentável. Durante 
a sua implementação, as embarcações 
serão devidamente certificadas de modo 
a garantir a boa qualidade do produto 
a ser vendido e a autenticação da 
sustentabilidade do mesmo. 
Inicialmente, o projeto irá trabalhar 
unicamente com a Garoupa (Cephalopholis 
taeniops) devido principalmente ao facto 
de ser uma espécie muito consumida tanto 
pelos cabo-verdianos, como pelos turistas, 
por ser uma espécie com tamanho mínimo 
de captura estabelecido pela legislação 
nacional e por ser uma das espécies mais 
capturadas por artes de pesca ilegais.
A implementação deste projeto pela 
Biosfera 1 pretende dar o primeiro 
passo para a proteção dos ecossistemas 
marinhos costeiros da Reserva Marinha 
de Santa Luzia e promover a recuperação 
a médio-prazo dos seus stocks de pesca, 
uma vez tratando-se de uma área de 
berçário extremamente importante para 
muitas espécies juvenis de peixes e de 
tubarões. Ao mesmo tempo, queremos 
assegurar o futuro da pesca artesanal e 
a sua sustentabilidade socioeconómica, 
através da valorização de um produto que 
assegura não apenas a subsistência de um 
modo de vida, mas que também protege 
o “amanhã” dos recursos pesqueiros de 
Cabo Verde. 

Selo para a certificação do peixe de origem sustentável.
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O mês de Julho em São Vicente é 
marcado por festivais e festas e entre 
estas estão o festival da “Kavala 
Fresk” e o “Blue Wax Fest”.
 
Ambos realizados durante o mês de 
Julho, no dia 13 e nos dias 20 e 21 
respetivamente, são dois festivais 
distintos, um gastronómico e o 
outro de caráter desportivo, que 
giram em torno do Mar. Este ano e 
com o mesmo objetivo, os temas 
abarcados foram a sustentabilidade e 
a educação ambiental.

A convite dos organizadores, a 
Biosfera 1 participou nas atividades 
de sensibilização, tais como o passeio 
de bote da Kavala Fresk, realizando 
um total de 7 viagens dentro da Baía 

do Mindelo juntamente com a Guarda 
Costeira Nacional. 

No Blue Wax Fest participámos no 
Passeio do Conhecimento nos lajedos 
da praia do Tupin e no Biosfera 
Talk com uma sequência de temas 
ecológicos importantes e de algumas 
problemáticas ambientais.

Em ambos os festivais, os técnicos e 
biólogos da Biosfera 1 trouxeram para 
discussão os temas das aves marinhas 
de Cabo Verde; a problemática da 
poluição e do microplástico bem 
como as suas consequências e 
causas; a importância dos tubarões 
nos ecossistemas, e a conservação de 
tartarugas marinhas.
 

BIOSFERA NOS FESTIVAIS “KAVALA FRESK”
& “BLUE WAX FEST”

O nosso público 
principal foram as 
crianças e o que 
não faltou foram 
crianças atentas 
e com o desejo 
de aprender mais 
sobre a nossa 
biodiversidade 
e de fazer 
prosperar o nosso 
ambiente. Como 
sempre dizem: 
“as crianças são 
a esperança 
para um futuro 
melhor, o que 
temos que fazer 
é tornar o solo 
fértil e plantar a 
semente”. (autor 
desconhecido)

Sensibilização sobre as aves 
marinhas de Cabo Verde 
num passeio de bote pela 
Baía de Mindelo.
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Passeio de Conhecimento 
com crianças nos lajedos.
cos da Biosfera

Atividade: Biosfera Talk
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Este ano a época de 
monitorização das aves 
marinhas no ilhéu Raso 
iniciou-se mais cedo, 
mais precisamente no 
mês de Fevereiro de 
2019, onde para as 
espécies de Pedreiro 
(Puffinus lherminieri), 
Rabo-de-Junco 
(Phaethon aethereus) 
e Alcatraz (Sula 
leucogaster) foram feitos 
trabalhos de seguimento 
dos ninhos e das crias, 
colocação de loggers 
e recolha de amostras 
biológicas para fins 
científicos.
Nos meses seguintes 
durante a sua época de 
reprodução, os trabalhos 
passaram a englobar 
também as aves marinhas 
João preto (Bulweria 
bulwerii) e Cagarra-de-
Cabo Verde (Calonectris 
edwardsii). 

Uma vez mais, a Biosfera 
contou com a presença 
de voluntários nacionais 
e internacionais e com a 
ajuda de investigadores 
da Universidade de 
Coimbra para auxiliar nas 
várias tarefas.
Como uma espécie mais 
difícil de encontrar no 
ilhéu Raso, o Pedreirinho 
(Hydrobates jabejabe) 
foi o menos trabalhado, 
tendo sido ainda assim 
possível anilhar alguns 
indivíduos com anilhas 
metálicas e recolher 
amostras biológicas. 

O Dia Mundial dos Oceanos 
comemora-se no dia 8 de Junho, 
um dia onde ao nível mundial 
os que exigem a mudança 
lideram movimentos massivos de 
sensibilização para a proteção 
deste património. Importante 
lembrar que a origem da vida na 
Terra começou nos Oceanos e 
que a sua sobrevivência continua 
a estar intimamente ligada à sua 
vitalidade. 
Em Cabo Verde este dia foi 
sinalizado por um evento especial 
organizado pela Biosfera 1 e 
pelo Movimento 350 Cabo 
Verde, estreando em simultâneo 
em todas as ilhas com o apoio 
respetivo das várias ONG´s 
nacionais, o filme/documentário 
SharkWater Extinction de Rob 

Stewart.
O filme escolhido teve o intuito de 
dar a conhecer à população cabo-
verdiana, a dimensão e o alcance 
da venda ilegal de barbatanas de 
tubarão, um negócio altamente 
lucrativo que continua a 
proliferar de forma insustentável 
e desenfreada dizimando os 
nossos recursos naturais. É um 
documentário devastador que 
ao mesmo tempo nos mostra 
a coragem e a determinação 
daqueles que arriscam a sua vida 
para pôr fim a um tráfico mundial 
e que lutam para conservar 
as espécies de tubarão que 
asseguram a integridade dos 
ecossistemas marinhos.

COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL
DOS OCEANOS 

Cria de João Preto, Bulweria 
bulwerii (em cima).

Colocação de logger, GPS 
nos trabalhos de campo 
(em baixo) 

O filme SharkWater 
Extinction de Rob Stewart 
estreou-se em simultâneo 
em todas as ilhas de Cabo 
Verde.
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Este técnico faz parte da equipa de 
conservação terrestre da Fundação 
Príncipe, uma ONG de ambiente 
da ilha de São Tomé e Príncipe. 
Integra mais precisamente a equipa 
de investigação das ilhas a sul do 
Príncipe, ilhas essas que albergam 
mais de 350.000 aves marinhas de 
diferentes espécies. 

Para uma troca de experiências 
e competências técnicas na área 
de conservação, a Biosfera e a 
SPEA receberam-no para puder 
acompanhar os técnicos de campo e 
os respetivos trabalhos no ilhéu Raso 
e na ilha de Santa Luzia. 

Durante um mês, o Yodi esteve a 
aprender técnicas de manuseamento 
de aves marinhas, mas também 
aspetos da sua ecologia. Por 
conseguinte, deu-nos a conhecer 
os trabalhos desenvolvidos por 
ele e pela Fundação Príncipe. Esta 
formação será uma mais-valia para 
os trabalhos de conservação em 
São Tomé e Príncipe e por mais 
mobilidade entre os PALOP.

YODI SANTOS - TÉCNICO DE CONSERVAÇÃO DA 
FUNDAÇÃO PRÍNCIPE PARTICIPA NAS ATIVIDADES
DE CAMPO NO ILHÉU RASO

Miguel Lacerda é um ativista 
ambiental conhecido pelas suas 
conquistas e organização de 
grandes movimentos cívicos contra 
a poluição, mais especificamente 
por organizar campanhas de limpeza 
em diversas praias ao redor do 
mundo. 
Desta vez ele viajou até à ilha 
de São Vicente e, uma vez aqui, 
não poderia partir sem deixar a 
sua contribuição. A Biosfera 1 
aproveitou da melhor forma possível 
a sua presença e colocou “mãos a 
obra”. 
A convite da Biosfera 1, organizou-
se mais uma ação de limpeza na 
zona entre Salamansa e Baía das 
Gatas. Escolheu-se essa zona para 
campanha de limpeza pelo facto 

de se situar nas imediações da Baía 
que, por conseguinte e infelizmente, 
fica repleta de lixo durante a época 
balnear e festival de música da Baía 
das Gatas.
Contou-se com a presença de 10 
voluntários, funcionários da Biosfera 
e Miguel Lacerda conseguindo 
limpar-se aproximadamente 500 
metros do litoral, resultando em 
40 sacos de lixo recolhidos e 
posteriormente colocados na lixeira 
de São Vicente. 
“Fizemos o melhor que 
conseguimos, saio daqui de 
consciência tranquila!”. (Miguel 
Lacerda).

CAMPANHA DE LIMPEZA COM MIGUEL LACERDA
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A Biosfera 1 recebeu o 
técnico Yodi Santos da 
Fundação Príncipe para 
participar nas atividades de 
conservação no ilhéu Raso e 
na ilha de Santa Luzia. 

40 sacos de lixos recolhidos 
e posteriormente colocados 
na lixeira de São Vicente. 
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Nos números anteriores da nossa 
Newsletter, deu-se a conhecer o 
Projeto Bandeira Azul e como a 
Biosfera começou a trabalhar como 
Operador Nacional do programa da 
FEE internacional.
A novidade que vos trazemos desta 
vez é que já temos constituído o 
1º Júri Nacional Bandeira Azul, 
atividade que decorreu no âmbito 
do workshop no Sal nos dias 22 e 
23 de Maio de 2019. Juntamente 
com a constituição do júri, o estudo 
de viabilidade (perfil do país) para 
aplicação do projeto Bandeira Azul a 
nível nacional, também já foi aceite 
pelo júri internacional.
Por agora, a Biosfera está novamente 
a ser avaliada pelo júri internacional 
através do estudo de análise 
de falhas feita à Praia de Santa 
Maria na ilha do Sal, estudo este 
destinado a analisar o que existe 
ou o que está em falta na praia da 
Santa Maria. Concretamente o que 
está em análise são os 4 pilares 

ditados pela FEE: “Informação e 
Educação Ambiental”, “Qualidade 
da Água”, “Gestão Ambiental e 
Equipamentos” e “Segurança e 
Serviços”.  
Dentro da mesma linha e visando 
saber se a nossa ONG tem 
capacidade financeira para dar 
respostas a este projeto, brevemente 
a Biosfera terá que elaborar um 
Plano de Negócios (Business Model). 
Para além da Bandeira Azul, 
a Biosfera pretende também 
implementar os projetos “Eco 
Escolas” e “Chave Verde” para a 
certificação de escolas e hotéis, 
respetivamente, e garantir a 
sustentabilidade ambiental destas 
instituições. Vale dizer que o 
sucesso destes projetos depende 
do envolvimento da população em 
geral, dada a complexidade da sua 
implementação.
Juntos somos Bandeira Azul – Cabo 
Verde!

BANDEIRA AZUL - CONSTITUIÇÃO DO
1º JÚRI NACIONAL O 1º Júri Nacional Bandeira 

Azul, ficou constituído no Sal 
aquando do workshop nacional 
nos dias 22 e 23 de Maio de 
2019.

As visitas da Biosfera ao ilhéu Bran-
co, juntamente com a SPEA têm 
sido periódicas e por conseguinte 
já foi possível fazer uma listagem 
das espécies de aves presentes no 
ilhéu, bem como uma avaliação dos 
perigos que as tartarugas marinhas 
enfrentam na época de nidificação 
devido a natureza íngreme das es-
carpas. 
A Biosfera centra a maior parte das 
suas atividades de conservação na 
reserva Marinha de Santa Luzia, 
sendo que os trabalhos mais conhe-
cidos são efetivamente com tartaru-
gas marinhas na ilha de Santa Luzia 
e no Ilhéu Raso com as extensas 
colónias de aves marinhas e com a 
Calhandra-do-Raso.
O ilhéu Branco, apesar de ter 
condições de acesso mais difíceis 
e de ser perigoso pernoitar devido 

ao risco de derrocadas, não deixa, 
no entanto, de ser visitado pelos 
técnicos da Biosfera. Por diversas 
vezes de 2017 a 2019 este ilhéu 
vem contando com a presença das 
equipas de trabalho para monitori-
zação de tartarugas marinhas, censo 
das colónias de aves marinhas, 
para estudos com as populações 
de répteis terrestres e mesmo para 
tentar redescobrir o lagarto gigante 
do Branco que se considera atual-
mente extinto (sem registo de ob-
servações há mais de 100 anos).
O Branco possui, tal como o Raso, 
milhares de aves marinhas de várias 
espécies, não tem espécies pre-
dadoras introduzidas (como ratos 
ou gatos) e apesar do seu relevo, há 
centenas de tartarugas que aí ten-
tam fazer postura todos os anos. 

INCURSÕES NO ILHÉU BRANCO

Nas ilhas do Barlavento é o 
único ilhéu onde nidifica o 
Pedreiro azul (Pelagodroma 
marina), uma espécie 
ameaçada a nível nacional. 
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O início dos trabalhos de 
monitorização e proteção de 
tartarugas marinhas em Santa Luzia 
começaram no dia 28 de Junho e 
desde então seguem de vento em 
popa. 
Contando com a ajuda de 4 
voluntários internacionais e 10 
nacionais, as praias da ilha são 

diariamente monitorizadas para 
contagem de ninhos e de tartarugas 
que saem para nidificar. Até ao início 
do mês de Setembro, os números 
no terreno apontam já para 1200 
ninhos e 18 tartarugas salvas de 
desorientação ou de encalhe. 
Apesar de não existirem dados 
concretos, tendo em conta os 
esforços das campanhas de limpeza 
na Praia dos Achados, certamente 
que a probabilidade de mortes 
das tartarugas marinhas por 
emaranhamento em lixo será mais 
reduzida.
Próximo da recta final, que será 
em meados do mês de Outubro, 
as nossas expectativas estão em 
alta, prevendo uma boa época de 
nidificação para a tartaruga-marinha 
comum (Caretta caretta) para este 
ano de 2019 tendo em conta os 
resultados até agora obtidos no 
campo. 

NOVA ÉPOCA EM SANTA LUZIA Esta época tem sido 
muito promissora. Os 1ºs 
«filhotes» de tartarugas 
foram encaminhados ao 
mar com sucesso!

A Biosfera recebeu um apoio espe-
cial da BirdLife Internacional através 
do Capacity Development Fund – 
CDF, para reforçar as competências 
técnicas dos seus colaboradores e 
consolidar a estrutura organizacio-
nal da ONG. 
Em Abril, o capitão do barco da 
Biosfera foi para Portugal e passou 
com sucesso o seu exame para a 
obtenção da “Carta de Navegador 
de Recreio”. Em paralelo, a nossa 
Técnica Administrativa e Financeira 
e a nossa Técnica de Conservação 
de tartarugas marinhas e Coorde-
nadora de campo de Santa Luzia, 
completarão o seu curso de Inglês 
antes do final do ano. 
Para além dos cursos de formação, 
os fundos do CDF fortalecerão a 
estrutura organizacional da ONG, 
apoiando ao desenvolvimento de 

um manual de procedimentos ad-
ministrativos e financeiros que incluí 
também linhas orientadoras para os 
recursos humanos e governação. A 
“Stone Soup” foi a empresa escol-
hida para este trabalho, trazendo a 
São Vicente 2 consultores que es-
tiveram com a Biosfera durante 15 
dias para avaliar a estrutura da or-
ganização e desenvolver um manual 
de procedimentos adaptado ao 
contexto da ONG. O manual estará 
disponível em Setembro e será im-
plementado gradualmente. 
O segundo Plano Estratégico e 
Operacional da Biosfera (para os 
anos de 2020-2025) será igual-
mente elaborado com o apoio 
deste fundo, até ao final de 2019.

STONE SOUP – CONSULTORIA 
À ONG BIOSFERA

Esta consultoria fortalecerá 
a estrutura organizacional 
da ONG, através de um 
manual de procedimentos 

1514



com apoio de

Faça parte deste projeto. Procure este selo!


