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Olá meus amigos!
 

Embora não venho de nenhuma área de Biologia, prezo muito 
a preservação, a conservação e tudo que esteja relacionado a 

cuidar da nossa mãe Natureza e posso dizer
que me sinto mais completo quando dou a minha colaboração.

   
Sou licenciado em Ciências da Comunicação – vertente 

Audiovisual e Multimédia pela Universidade Lusófona de 
Cabo Verde. O curso deu-me várias competências e hoje 

aproveito todas as oportunidades para pôr em prática todo 
o conhecimento e confesso que tenho esforçado para ser 

um profissional e cidadão ciente das necessidades da nossa 
sociedade. 

 
Na ONG Biosfera, desempenho a função de Técnico de 

Comunicação e Imagem, mas há muito que venho trabalhando 
com outras associações o que permitiu-me ter uma maior 
adaptabilidade na divulgação dos valores da minha atual 

organização. 

No meu atual cargo também exerço outras funções e tenho 
por mim, que ser útil, independentemente da nossa área 

de formação, é muito gratificante porque ver que o nosso 
contributo e que o objetivo foi alcançado, mostra que todos 

podemos ajudar mesmo em regime de voluntariado! 

Por favor, não hesitem em contribuir para uma mudança de 
consciência ambiental! 

Design Gráfico Christian Morais
Textos António Araújo, Blandine Melis, Christian Mo-
rais, Jandira Durão, Jéssica Matos e Keider Neves, Je-
sus Martinez, Odair Lopes, Stiven Pires e Tommy Melo.
Revisão Christian Morais e Odair Cardoso
Coordenação Christian Morais 
Fotografias Biosfera arquivo; Blandine Mélis/Biosfera; 
Jandira Durão/Biosfera; Odair Lopes/Biosfera; Hellio & 
Van Hingen; Nathalie Melo; Bob Lima; Christian Morais/
Biosfera; Patrícia R.Rocha; Joana Bores/SPEA; António 
Araújo

uma mensagem de

ÍNDICE

Christian Morais
Técnico de Comunicação e Imagem 

ASSOCIAÇÃO PARA 
A DEFESA DO MEIO 
AMBIENTE

 2 PROTEGENDO OS TUBARÕES E RAIAS

 6  FIM DA ÉPOCA DE TARTARUGA 2019     

    7 IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE PESCA             
  SUSTENTÁVEL

 8  MISSÃO SMILO - MEDPAN 

 9  CAMPANHAS DE LIMPEZA 2019

 10  WORKSHOP ASSOCIATIVISMO EM SANTO 
ANTÃO E SÃO NICOLAU

 11  BANDEIRA AZUL - PARTICIPAÇÃO NA 
NATIONAL OPERATOR MEETING (NOM)

 12 1ª CRIA DE CALHANDRA-DO-RASO   
  ENCONTRADA NA ILHA DE SANTA LUZIA 

 13 NOVOS MATERIAIS GRÁFICOS DA   
  BIOSFERA

 14 PEDREIRO AZUL, SITUAÇÃO ATUAL

   15  BOAS NOTÍCIAS PARA A CONSERVAÇÃO   
  DOS RÉPTEIS NAS ILHAS DESERTAS

1

https://www.facebook.com/BiosferaCV/
https://twitter.com/biosferacv
mailto:geral%40biosfera1.com?subject=
https://www.instagram.com/biosferacv/
https://www.youtube.com/channel/UCUty2TkNEAp5418bW0umRSA
https://www.facebook.com/BiosferaCV/
mailto:geral%40biosfera1.com?subject=
www.designbyreg.dphoto.com
https://twitter.com/biosferacv
https://www.instagram.com/biosferacv/
https://www.youtube.com/channel/UCUty2TkNEAp5418bW0umRSA


#9NEWSLETTER

2019
3º TRIMESTRE 

PROTEGENDO OS TUBARÕES E RAIAS
O «Projeto de Conservação 
dos Elasmobrânquios de 
Cabo Verde» na Reserva 
Marinha de Santa Luzia 
tem como objetivo reunir 
informações essenciais 
sobre as espécies que 
vivem e/ou utilizam as 
águas cabo verdianas. 

Os tubarões e as raias são um dos grupos de peixes mais 
ameaçados de extinção em todo o mundo marinho. O 
arquipélago de Cabo Verde (CV) é considerado como um 
dos últimos refúgios para os Elasmobrânquios (tubarões 
e raias) na África Ocidental e no Oceano Atlântico Norte, 
abrigando várias espécies com elevado estatuto de 
ameaça. Espécies estas que ocorrem apenas na África 
Ocidental ou mesmo endémicas de CV, como é o caso do 
Tubarão-doninha-do-atlântico (Paragaleus pectoralis) e a 
Raia de Cabo Verde (Raja herwigi).

Há ainda um grande vazio de informações no que toca 
à biologia e ecologia básica de muitas espécies de 
tubarões que ocorrem em CV, estando a maioria deles já 
ameaçados, especialmente por causa da pesca ilegal, não 
declarada e não regulamentada (IUU) e na biomassa - ex. 
tamanho de peixes capturados.
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“ Desde o mês de Outubro 
foram realizados um total 
de quatro expedições à 
ilha na qual já se contam 
17 indivíduos de diferentes 
espécies de tubarões“ .

#5
Para reunir mais informação sobre algumas 
espécies de tubarões, que vivem e/
ou utilizam as águas de Cabo Verde,  a 
Biosfera, juntamente com vários parceiros 
nacionais e internacionais participou no 
projeto intitulado «Projeto de Conservação 
dos Elasmobrânquios de Cabo Verde» 
na Reserva Marinha de Santa Luzia. 
Destes parceiros, destaca-se o apoio da 
Universidade Dalhousie, do “Sharks of 
the Atlantic and Conservation Centre” 
(SHARCC), do “Ocean Tracking Network” 
(OTN) e do “Helmholtz Centre for Ocean 
Research Kiel” (GEOMAR). 
Em outubro de 2019 a Biosfera, juntamente 
com estes parceiros, retomou o projeto 
de conservação dos Elasmobrânquios na 
ilha de Santa Luzia, desta vez com o título 
“Reforço do Sistema de Rede Acústica 
Operacional do Projeto de Pesquisa 
e Conservação dos Elasmobrânquios 
de Cabo Verde”, financiado pela Waitt 
Foundation e pela Universidade Dalhousie, 
com o foco em duas espécies de tubarões, 
o viola-barba-negra (Glaucostegus 
cemiculus) em “Perigo de Extinção” e o 
Tubarão doninha do Atlântico (Paragaleus 
pectoralis) com “dados deficientes” 
segundo a lista vermelha do IUCN. Em 
linhas gerais este projeto pretende apoiar 
a investigação científica e reunir dados 
que possam ser úteis para a definição de 
medidas de proteção eficazes no país para 
ambas às espécies a longo prazo. Apesar 
de termos de momento apenas um projeto 
com elasmobrânquios a decorrer, a Biosfera 
irá reforçar junto dos parceiros nacionais 
e internacionais, os seus esforços nesta 
temática e prestar o apoio logístico a todos 
os trabalhos relevantes que se envolvam 
estas espécies.
A componente prática deste projeto 
baseia-se essencialmente na captura e 
seguimento de indivíduos através de 
marcações externas e internas passivas. 
Alguns animais são equipados com 
pequenos radiotransmissores que emitem 

um sinal acústico exclusivo que é detetado 
por recetores subaquáticos instalados 
ao longo da Reserva Marinha de Santa 
Luzia, bem como noutras zonas chave 
para a migração destes animais ao longo 
do Atlântico. Para além de fornecerem 
dados sobre movimentações individuais, 
estes dispositivos recolhem, também 
parâmetros ambientais e comportamentais 
importantes como a temperatura da 
água e profundidade a que se deslocam. 
Paralelamente ao seguimento rádio, alguns 
indivíduos podem também ser marcados 
com etiquetas que possuem um número 
único que permite uma identificação rápida 
e fácil quando o animal é recapturado. 
Desde o mês de Outubro até inícios do 
mês de Dezembro foram realizados um 
total de quatro expedições à ilha na qual 
já se contam 17 indivíduos de diferentes 
espécies de tubarões. Destes, seis são 
confirmados pertencerem à espécie viola-
barba-negra (Glaucostegus cemiculus). 
Estes números são poucos, mas apontam 
para um possível uso desta área como 
habitat não somente  para as espécies-
alvos, mas também de outras espécies de 
tubarões juvenis encontrados e marcados 
em grande número, como é o caso do 
Tubarão-de-ponta-preta (Carcharhinus sp.).

Durante o projeto, a técnica utilizada para a captura das espécies de tubarões e raias tem sido linha e 
anzol sem barba, garantindo assim menor stress ao animal. A marcação dos tubarões é um processo 
sensível a nível dos tubarões, podendo causar danos aos indivíduos se não for tomada as devidas 
precauções. Nas imagens pode-se ver, com detalhes, os passos na hora de marcação e obtenção de 
dados dos tubarões. Todas as espécies capturadas são medidas da ponta do focinho até à ponta da 
cauda, estes dados são importantes visto que, podem indicar o índice de crescimento dos tubarões e 
ajudam a entender mais sobre a sua biologia. 

Além da medição, todos são marcados com uma Tag com um único número. Esta Tag (T anchor tags), 
permitem uma rápida identificação dos indivíduos das espécies capturadas e recapturados durante 
as expedições. Durante as expedições também são retiradas amostras de DNA com o objetivo de 
uma identificação mais precisa das espécies capturadas, bem como ajudar a entender a genética 
populacional dos elasmobrânquios de Cabo Verde.

Todo o processo desde a recolha dos dados morfométricos e da recolha das amostras de DNA, 
incluindo a marcação com Tag, deverá ser feita em menos de 90 segundos e sempre garantindo a sua 
respiração com um suplemento de água continua durante o manuseio destas espécies. 
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Depois de três meses e meio de 
acampamento em Santa Luzia, 
para monitorização das tartarugas 
marinhas, finalizamos a temporada 
com números satisfatórios. Um ano 
em que talvez não era de esperar que 
fosse uma época “alta”, visto que 
o ano de 2018 foi um “boom“ de 
ninhos em Cabo verde, onde foram 
registados mais de 5.500 ninhos em 
Santa Luzia. Em 2019 conseguiu-se 
identificar cerca de 2.000 ninhos. 
Números considerados ainda como 
preliminares, o que nos leva a rever 
se o ano de 2019 pode ser a segunda 
melhor época de registos de ninhos 
da Biosfera em Santa Luzia.
Dos 17 ninhos translocados para o 
hatchery, mais de 300 tartaruguinhas 
foram libertadas para o mar, o que 
corresponde a cerca de 26% de 
sucesso. 
Quanto ao número de tartarugas 
adultas resgatadas foram mais de  
20 encaminhadas para o mar com 
sucesso.

Duas praias foram monitorizadas 
diariamente (Achados e Francisca) 
cada uma com uma equipa 
constituída basicamente por um 
líder de equipa (monitor) e 1 ou 2 
voluntários.
O número de pessoas inscritas 
no programa de voluntariado 
da Biosfera em 2019, foi em 
torno de 80 voluntários. Destes, 
aproximadamente 20 estiveram 
envolvidos nesta campanha de 
2019 (divididos em nacionais e 
internacionais); a quem, juntamente 
com os nossos financiadores e 
parceiros a Biosfera direcionamos os 
mais sinceros agradecimentos.
Na praia dos Achados, embora 
tenha acontecido a campanha 
de limpeza, numa outra parte da 
região, o lixo continua a ser um dos 
maiores desafios à sobrevivência 
dos indivíduos dessa espécie, que 
procuram às praias de Cabo verde de 
Junho a Outubro para fazer nascer 
novas tartarugas marinhas.

FIM DA ÉPOCA DE TARTARUGA 2019 

Embora não tenha sido 
uma época «alta» como o 
ano passado, os resultados 
foram satisfatórios.
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Os restaurantes também 
têm mostrado muito 
interesse no projeto, e 
temos contando com uma 
boa aderência.

O projeto piloto de pesca sustentável 
que está a ser implementado 
pela ONG Biosfera consiste no 
desenvolvimento de um modelo 
sustentável de pesca certificada, sem 
alterar o circuito de comercialização 
de peixe já existente na ilha de São 
Vicente. 
As atividades de pesca sustentável 
já começaram e os pescadores 
têm mostrado muito recetivos para 
continuar as boas práticas pesqueiras, 
nomeadamente, ao uso somente de 
linha e anzol e a evitar zonas de pesca 
onde há uma grande prevalência de 
garoupas de pequeno tamanho. Por 
outro lado, os restaurantes também 
têm mostrado muito interesse no 
projeto e temos contando com uma 
boa aderência. Nesta fase inicial, 
os restaurantes parceiros estão a 
fornecer uma garoupa sustentável 
nos seus estabelecimentos e podem 
ser identificados por possuírem um 

banner, roll up com o selo distintivo 
do projeto. Também é possível 
encontrar nestes restaurantes, 
panfletos a explicar em que consiste 
o projeto. Todos os pescadores e 
restaurantes que se comprometerem 
a seguir as diretrizes da 
sustentabilidade, exigidas no âmbito 
deste projeto, serão certificados 
e valorizados pelo produto que 
fornecem. 
O projeto já alcançou o Mercado 
de Peixe da cidade do Mindelo, 
com réguas e cartazes instalados 
nas bancadas e nas paredes, 
respetivamente, de modo a informar 
e formar o consumidor sobre as suas 
escolhas, visto que, ele desempenha 
um papel fulcral para garantir a 
sustentabilidade das pescas.

IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE PESCA SUSTENTÁVEL
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Compartilhar, questionar, inspirar uns aos 
outros com outros atores ao redor do mundo 
em projetos e iniciativas de conservação é 
uma grande oportunidade para aumentar as 
nossas próprias perspectivas e desenvolver 
novas ações.

A Biosfera foi convidada a participar, em 
outubro de 2019, na ilha de Porquerolles 
(França), na terceira conferência anual da 
Organização das Pequenas Ilhas (SMILO), 
um programa de cooperação destinado a 
apoiar as pequenas ilhas para uma gestão 
sustentável.
A diretora da Biosfera apresentou os 
esforços de conservação realizados em 
colaboração com a Direção Nacional do 
Ambiente da Reserva Marinha de Santa 
Luzia, uma ilha que recebeu dois label 
de «ilha sustentável» em 2018 pelas suas 
ações a favor da biodiversidade e da 
paisagem. A reunião de Outubro constituiu 
uma oportunidade para apresentar o 
projecto CEPF de Biosfera, que visa atribuir 
um label ecológico aos profissionais do 
sector da pesca (pescadores artesanais e 
restauradores) que respeitam e incentivam 
a pesca responsável em torno da reserva de 
Santa Luzia. 

A Biosfera foi também convidada pela 
Rede de Gestores de Zonas Marinhas 
Protegidas no Mediterrâneo (do inglés 
MedPAN) a participar no seminário regional 
de intercâmbio de experiências sobre a 
gestão de espécies em zonas protegidas, 
que decorreu na Turquia no mês de 
Novembro. Embora Cabo Verde não se situe 
no Mediterrâneo, o país partilha espécies 
comuns com a bacia mediterrânica, como a 
tartaruga-marinha-comum, algumas espécies 
de tubarões e aves marinhas. 
Estes encontros, organizados em workshops 
de reflexão temática (poluição marinha, 
instrumentos de monitorização de espécies, 
co-gestão, envolvimento das populações, 
melhoria da legislação, capturas acidentais...) 
permitiram à Biosfera aprender com as 
experiências uns dos outros e partilhar 
as ameaças à reprodução das tartarugas 
marinhas nos locais de nidificação de Santa 
Luzia onde a acumulação de resíduos 
marinhos impede o aumento de fêmeas na 
praia e reduz o progresso das tartarugas 
jovens para alcançar o oceano. Foram 
estabelecidos contactos para prosseguir os 
intercâmbios e partilhar informações sobre 
vários temas. As campanhas de limpeza sempre 

fizeram parte do plano de ação da 
Biosfera porque a ONG significa 
cuidar do meio ambiente.

Este ano lançamos a campanha: 
«São Vicente d’ Costa Limpe» que 
consiste na limpeza das praias de 
mar e do litoral costeiro de São 
Vicente e a sua 1ª edição ficou 
registrada no dia 31 de Agosto.

Assim, no último sábado de 
cada mês ficou agendada uma 
campanha de limpeza numa 
praia. Embora contando sempre 
com o apoio de patrocinadores, 
foi só a partir da 2ª edição que 
foi instituído um prémio aos 
participantes da campanha que é 
sorteado no local, após o término 
da recolha de lixo.

A campanha realizou-se por 
quatro vezes na encosta de 

Praia Grande a Norte de Baía 
e conseguiu-se movimentar, no 
total, mais de 300 pessoas e 60m3 
de lixos. 

Um facto a destacar dessas acções 
de limpeza é a participação 
massiva de jovens e crianças e 
para essa faixa etária o grupo, 
Let’s Save Our Planet (LSOP) 
contribuiu e muito. Também 
agradecemos a empresa 
Volunturismo pela presença 
assídua durante todas as edições 
onde disponibilizou muitos jovens 
que vieram passar as suas férias 
aqui na ilha do Monte Cara.

Eis os patrocinadores: Moave, 
Cabeólica, Enacol, Padaria Vitória, 
Transmello, Volunturismo e OMCV 
SV. 

A campanha regressará no mês de 
Janeiro de 2020.

CAMPANHAS DE LIMPEZA 2019 

A reunião constituiu 
uma oportunidade para 
apresentar o projecto 
CEPF de Biosfera, que visa 
atribuir um label ecológico 
aos profissionais do sector 
da pesca.

Conseguiu-se movimentar, 
no total, mais de 300 
pessoas e 60m3 de lixos.
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Fará parte da nova estratégia da 
Biosfera um maior engajamento 
com as comunidades piscatórias de 
forma a capacitá-las na identificação 
de novas atividades de rendimento 
sustentáveis, integradas na linha da 
Economia Azul. 
Neste sentido, desde 2018, temos 
vindo a promover workshops de 
capacitação em várias vertentes 
como:
- Administração;
- Empregos do futuro;
- Gestão de projetos;
- Inglês.

Já foram beneficiadas com estas 
formações as comunidades de São 

Vicente, Santo Antão e São Nicolau. 
No ano de 2020 as formações 
vão continuar e as competências 
atribuídas vão se diversificar, com o 
objetivo de incluir as comunidades 
num modelo de co-gestão 
Ambiental dos nossos Oceanos.

WORKSHOP ASSOCIATIVISMO
EM SANTO ANTÃO E SÃO NICOLAU 

Anteriormente falou-se do sucesso 
alcançado na avaliação positiva 
dos estudos (Viabilidade/Perfil 
do País e Análise de Falhas) pelo 
júri internacional, estando neste 
momento na elaboração do último 
estudo (Plano de Negócios) que 
será enviada para apreciação no 
mês Janeiro de 2020, ficando Cabo 
Verde oficialmente no projeto 
piloto Bandeira Azul da FEE.
A novidade trazida nesta edição 
é que a coordenadora nacional 
Patrícia Rocha esteve em Inglaterra 
a representar Cabo Verde na 
Reunião dos Operadores Nacionais 
(do inglés NOM) de todos os 
países membro da Fundação 
para a Educação Ambiental (FEE), 
para a implementação do projeto 
Bandeira Azul. 
O objetivo da reunião foi, dar a 
conhecer o trabalho que cada 
organização membro desenvolveu; 
os países que conseguiram a 
bandeira durante a época balnear e 
os seus constrangimentos; as lições 

aprendidas e os exemplos de boas-
práticas noutros países. Falamos 
de países com larga experiência 
em sustentabilidade ambiental e 
qualidade das águas balneares 
como é o caso de Portugal, 
Espanha, Finlândia, Brasil, Porto 
Rico e Países Baixos.
De referir, também, a audiência 
com a Ministra de Infraestruturas, 
Ordenamento do Território e 
Habitação, Dr. Eunice Silva, 
que mostrou estar disposta a 
colaborar com o programa, caso 
enviarmos uma proposta concreta 
daquilo que necessitamos. 
Propõe ainda que seja contratado 
um jurista para elaboração de 
um protocolo e resolução, que 
atesta o envolvimento de todos 
os ministérios relevantes para o 
programa Bandeira Azul e onde 
podem contribuir para melhorar a 
sustentabilidade e implementação 
futura do programa.

BANDEIRA AZUL – PARTICIPAÇÃO NA NATIONAL OPERA-
TOR MEETING (NOM) 
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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. 

A coordenadora nacional Patrícia Rocha 
esteve em Inglaterra, na cidade de 
Blackpool a representar Cabo Verde na 
Reunião dos Operadores Nacionais de todos 
os países membro da FEE.

Workshop associativismo com 
comunidade piscatória da ilha de 
São Nicolau.
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Em 2013 a Biosfera, SPEA, 
Universidade de Cambridge, RSPB e 
DNA iniciaram um arrojado projeto 
de Conservação Ambiental, cujo 
o objetivo era reintroduzir na ilha 
deserta de Santa Luzia um antigo 
morador, a «Calhandra-do-ilhéu-
Raso». 
A avaliação de todo o ecossistema 
era necessária para se saber e 
conhecer o «Como?», «Quando?» e 
«Onde?» uma vez que os «Porquês» 
eram bem claros para nós: para 
dar uma melhor hipótese de 
sobrevivência à espécie.

Nesta semana, passados 7 anos de 
muito trabalho e de cooperação 
internacional, a Natureza retribuiu 
todo o esforço... Um gesto que 
à primeira vista pode parecer 
pequeno, inócuo e sem grande 
importância, mas que, porém, para 
o mundo da conservação é uma 
conquista extraordinária e um sonho 
enfim alcançado.

«Que venham com força, que 
venham para ficar! O vosso caminho 
é pedregoso e traiçoeiro, mas pelo 
menos agora vocês têm um novo 
caminho. E nós, sem descanso, 
continuaremos à procura de outros 
caminhos, traçando outras rotas, 
nesta constante luta por uma 
coexistência sustentável no nosso 
planeta. Um obrigado especial a 
todos os envolvidos!»

1ª CRIA DE CALHANDRA-DO-RASO 
ENCONTRADA NA ILHA DE SANTA LUZIA 

Passados 7 anos de muito 
trabalho e de cooperação 
internacional, a Natureza 
retribuiu todo o esforço...

A Biosfera dentro da sua 
linha de comunicação 
concebeu, para este ano, 
alguns materiais gráficos 
que têm como objetivo 
reforçar as acções de sen-
sibilização, divulgação da 
imagem da ONG e trabal-
hos que vem desenvolven-
do.

Autocolantes que trazem 
em destaque espécies 
como aves marinhas de 
Cabo Verde, osgas, tarta-
rugas marinhas ou até tu-
barões foram concebidos e 
já se encontram na fase de 
divulgação.

Para além desses auto-
colantes, e também um 
sobre a campanha SOS 
EDU, fez-se ainda a perso-
nificação no carro da ONG 
e ainda um outdoor sobre 
a 1ª temporada da série de 
documentários ECOSTAR.

NOVOS MATERIAIS GRÁFICOS DA BIOSFERA

Os autocolantes já 
se encontram na 
fase de divulgação.
 

Entrega de autocolantes em escolas da ilha de São Nicolau
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O Pedreiro-azul cujo nome científico 
é Pelagodroma marina, é uma ave 
pequena com o comprimento de 
um palmo e um peso de cerca de 
50 gramas. Como a maioria das 
aves marinhas pelágicas que se 
alimentam longe da costa e que 
passam a vida no mar, o Pedreiro-
azul só vem à terra para fazer o 
ninho, incubar os ovos e alimentar 
os juvenis até que estes voem e 
partam para o mar de onde só 
regressarão 2 ou 3 anos mais tarde, 
normalmente à mesma colónia.
É uma espécie de larga distribuição, 
presente nos Oceanos Atlântico, 
Índico e Pacífico. Em Cabo Verde, 
a nidificação ocorre entre Fevereiro 
e Junho e a postura de um único 
ovo, não é reposta em caso de 
perda. Contrariamente a outras 
espécies semelhantes que nidificam 
em buracos nas falésias ou entre as 
pedras das nossas ilhas vulcânicas, o 
Pedreiro-azul instala as suas colónias 

sempre em zonas arenosas. As aves 
cavam na areia os buracos que lhes 
vão servir de ninho e que são por 
isso muito vulneráveis ao pisoteio. 
Criam exclusivamente nos Rombos 
(Brava), no Branco (S. Luzia), no 
Ilhéu dos Pássaros (Boavista) e na 
Laje Branca (Maio), pequenos ilhéus 
muito isolados e com o estatuto de 
Reserva Integral.
O nome vernáculo português 
“Calcamar”que lhe foi dado pelos 
pescadores há muitos séculos, 
indica claramente o comportamento 
destas aves quando vagueiam 
pelos oceanos em busca sobretudo 
de pequenos invertebrados 
planctónicos que flutuam no mar 
e circulam ao sabor das correntes 
marinhas. De facto parece que 
caminham sobre as águas ao 
pisotearem com as suas belas patas 
amarelas a superfície do oceano.

PEDREIRO AZUL, SITUAÇÃO ATUAL 
Criam exclusivamente 
nos Rombos (Brava), no 
Branco (S. Luzia), no Ilhéu 
dos Pássaros (Boavista) 
e na Laje Branca (Maio), 
pequenos ilhéus muito 
isolados e com o estatuto 
de Reserva Integral.

O mês de Novembro foi o “mês dos 
répteis” para a Biosfera. No âmbito 
do projeto “Gestão Sustentável 
das Ilhas Desertas”, financiado pela 
Fundação MAVA,  recebemos dois 
especialistas em répteis, o Prof. Rui 
Rebelo, do Centro de Biologia Am-
biental da Universidade de Lisboa e 
o Dr. Ricardo Rocha um investigador 
da Universidade de Cambridge, que 
nos ajudaram a conhecer melhor a 
ecologia e as ameaças que as espé-
cies endémicas das Ilhas Desertas 
enfrentam.
Ambos visitaram o ilhéu do Raso 
durante algumas semanas para de-
finirem a metodologia de monitori-
zação dos répteis para os próximos 
anos, uma visita que serviu também 
de treino e capacitação dos técnicos 
da Biosfera para a sua autonomia na 
realização destes trabalhos.
Os resultados destas visitas não 

poderiam ter sido mais espetacu-
lares, com o avistamento e registo 
fotográfico de uma espécie que não 
era observada desde 2012 e que se 
temia extinta para o ilhéu Raso. A 
Osga de Bouvier, Hemidactylus bou-
vieri, é o réptil mais furtivo das ilhas 
Desertas e também o que está mais 
perto da extinção, sendo considera-
da como “Criticamente ameaçada” 
pela Lista Vermelha do IUCN. 
Por esta razão este novo registo é 
extremamente motivador para a 
Biosfera!
Ao mesmo tempo, estamos a tra-
balhar numa nova metodologia para 
a identificação individual de osgas 
(Osga Gigante, Tarentola gigas, e 
Osga-de-muros do Raso, Tarento-
la raziana), através do padrão da 
íris, usada pela primeira vez no re-
conhecimento individual de animais 
não-humanos.

BOAS NOTÍCIAS PARA A CONSERVAÇÃO DOS
RÉPTEIS NAS ILHAS DESERTAS

Espera-se melhorar o 
estado de conservação dos 
répteis das ilhas Desertas 
e melhorar o conhecimento 
acerca da sua biologia e 
ecologia.
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com apoio de

A Biosfera gostaria de 
agradecer ao Fundo de 

Desenvolvimento de 
Capacidades/BirdLife (CDF) 
pelo seu apoio continuado 

em 2019. A organização 
consolidou assim a sua 
estrutura e reforçou as 

competências do seu 
pessoal.


