
#11NEWSLETTER

2020
2º TRIMESTRE 

TARTARUGAS DE
SANTA LUZIA E SÃO VICENTE

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



#11NEWSLETTER

2020
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

O combate à delapidação dos recursos ambientais é uma 
batalha que devemos travar a vários níveis. O objetivo é sim, 
garantir que as populações humanas consigam alcançar um 

desenvolvimento sustentável, para o bem da atual e das futuras 
gerações, o que muitas vezes é difícil pois, exige que TODOS 

façam alguns sacrifícios e adotem diferentes posturas frente ao 
mundo. Esse trabalho não é possível de se fazer e os objetivos 

de serem alcançados caso não trabalhemos todos juntos e 
sendo assim, as parcerias são agora mais importantes do que 

nunca.
 

É difícil conseguir sincronizar as agendas entre decisores 
políticos e sociedade civil, mesmo que todos aleguem terem 

no final um objetivo comum, que é o de trazer uma situação de 
melhor qualidade de vida generalizada. Mas temos de continuar 

lutando para encontrar um caminho mediano e uma forma de 
cooperar, e nisso temos de dar os parabéns ao esforço que o 
Ministério da Economia Marítima e toda a sua equipa vêm 
desempenhando no sentido de ter uma maior abertura para 

trabalhar em conjunto, potenciando os valores individuais das 
organizações e gerindo, sempre que possível, de forma conjunta 

e inclusiva.
 

A salvaguarda dos nossos recursos é uma temática transversal 
a todos os pilares existentes numa boa governação. Esperamos 

poder contar sempre com o apoio deste e de todos os 
Ministérios, deste ou de qualquer outro partido político.

 
Juntos por um Cabo Verde Melhor!
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TARTARUGAS DE SANTA LUZIA
E SÃO VICENTE

Cabo Verde é sem dúvida 
um dos poucos hotspot do 
Oceano Atlântico para as 
tartarugas marinhas. 
Abriga uma população reprodutora de tartaruga-comum 
(Caretta caretta) de importância global e as águas do 
arquipélago acolhem concentrações muito importantes, 
sobretudo de juvenis, de tartaruga de-casco-levantado 
,Eretmochelys imbricata, e de tartaruga verde, Chelonia 
mydas, originárias das costas da África Ocidental, mas 
também da América. 

Duas outras espécies passam por Cabo Verde durante a 
migração, a tartaruga-de-couro, Dermochelys coriacea, 
e a tartaruga-oliva Lepedochelys imbricata. Milhares de 
indivíduos de tartaruga-comum, machos e fêmeas, vêm 
todos os anos a Cabo Verde para se reproduzirem. Ao final 
de cerca de dois meses enterrados na areia, os juvenis 
emergem dos ninhos. Dirigem-se para o mar, abandonam a 
costa rapidamente e dão início a um período de dispersão 
no Oceano, até atingirem a maturidade sexual e voltarem às 
praias de Cabo Verde para se reproduzirem. 

A população de tartaruga-comum de Cabo Verde é 
considerada a segunda maior no Atlântico e a terceira 
a nível mundial, a seguir às populações da Florida e de 
Oman. Constitui uma unidade regional de conservação 
prioritária, distinta das restantes populações atlânticas 
e mediterrânicas com as quais o fluxo genético é muito 
reduzido. Esta realidade justifica em parte o estatuto “Em 
perigo” que a espécie tem em Cabo Verde, apesar do seu 
estatuto global de conservação no Livro Vermelho da IUCN 
seja “Vulnerável”.  A maioria da população reproduz-se nas 
praias da ilha da Boavista, mas as ilhas do Sal, Maio, São 
Vicente, Santa Luzia e os ilhéus Rombos também albergam 
populações de importância regional. Graças ao apoio dos 
nossos parceiros, a Fundação MAVA, a Parceria Regional 
para a Conservação dos Recursos Costeiros e Marinhos 
(PRCM) e o Programa Pequenas Iniciativas (PPI) da 
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“Várias iniciativas estão 
sendo desenvolvidas 
no sentido de alertar 
a população para a 
importância da conservação 
e proteção das tartarugas 
marinhas“

#5

IUCN França, Biosfera e outros parceiros 
arrancaram com a campanha de proteção 
das tartarugas marinhas (Caretta caretta) 
em Junho e vai decorrer até Outubro, nas 
ilhas de São Vicente e Santa Luzia.

O trabalho de monitorização das tartarugas 
marinhas consiste em fazer patrulhas nas 
praias à noite para evitar caçadores e de 
manhã a prospeção/contagem dos ninhos 
e rastos.Em São Vicente, onde a Biosfera 
está fortemente empenhada este ano, 
registámos 618 ninhos em todas as praias 
supervisionadas (Praia Grande e Baía Norte) 
de 22 de Junho a 31 de Julho.  Entretanto 
na ilha de Santa Luzia (Praia de Francisca 
e Praia dos Achados), já contamos 1820 
ninhos em 31 de Julho de 2020, após um 
mês de vigilância. Este número é o mais 
alto registado desde 2014 na mesma data 
e é quase o dobro do registado no final 
de Julho de 2018, um ano excepcional 
para todo o Cabo Verde. Para além das 
patrulhas noturnas e monitorização de 
ninhos a equipa tem vindo a ajudar um 
pouco na problemática do lixo nas praias, 
principalmente as que são utilizadas para 
desova de tartarugas. 

Para aumentar a consciência ambiental 
e alertar a população para a importância 
da conservação e proteção das tartarugas 
marinhas, a Biosfera desenvolveu várias 
iniciativas: Linha Verde SOS Tartaruga (800 
1234), colocação de Placas sinaléticas nas 
praias de nidificação de tartarugas em São 
Vicente e, por fim, um Quizz informativo 

e com curiosidades sobre as tartarugas 
marinhas, na nossa página Web.  A Linha 
Verde SOS Tartaruga permite aos cidadãos, 
de forma anónima, fazerem denúncias de 
atos ilícitos relacionadas com as tartarugas 
marinhas e ainda a apanha ilegal de areia 
nas praias.  O objetivo desta linha visa 
ser mais um instrumento de reforço das 
campanhas de proteção de tartarugas 
marinhas implementadas pela Biosfera, 
tanto na ilha de São Vicente como em Santa 
Luzia. Quanto às placas sinaléticas, estas 
serão colocadas nas praias de São Vicente 
(praia do Norte de Baía, Praia Grande e 
na praia do Calhau) onde ocorre a maioria 
das desovas de tartarugas na ilha, isto 
com o objetivo de sensibilizar a população 
sobre a presença de tartarugas nestas 
praias bem como atividades que devem 
ser evitadas durante esta época que vai de 
Junho a Outubro. Em comemoração ao dia 
internacional das Tartarugas Marinhas (16 
de Junho) foi lançado no nosso website um 
Quizz “O que sabe sobre as tartarugas de 
Cabo Verde”, com o objetivo de informar e 
dar a conhecer mais sobre essa espécie, de 
forma a estimular e reforçar mais e melhor 
a proteção e preservação da Tartaruga 
Marinha.

Placa sinalética sobre nidificação de tartarugas para colocar nas praias de São Vicente.

Muppy divulgação da linha SOS TartarugaLinha Verde SOS Tartaruga
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Uma campanha de 
sensiblização online  para 
chamar a atenção das 
pessoas aos problemas 
ambientais e a cuidarem da 
natureza mesmo em casa.

«Cuidar da natureza em casa» foi 
uma campanha de sensibilização 
online, lançada pela Biosfera durante 
o período de confinamento, devido 
à pandemia do Covid-19 em Cabo 
Verde, que teve lugar durante o mês 
de Abril. 

O objetivo visou chamar a atenção 
das pessoas para os problemas 
ambientais como a poluição marinha 
e luminosa, que  afeta principalmente 
as aves, os desperdícios, entre outros 
aspetos. 

Tratou-se de um passatempo aberto 
à participação de todas as pessoas, 
que tinham que tirar uma fotografia 
a cuidarem da natureza em casa 
e enviar para a nossa página do 
Facebook. Foram muitas as imagens 
que recebemos. Se todos adotarmos 
as melhores práticas ambientais e de 
proteção da nossa biodiversidade, 
juntos, faremos uma grande diferença 
na preservação do meio ambiente. 

Os vencedores deste passatempo 
foram: Andrêa Nascimento, Isabella 
Fortes e Roberto Carvalho, que 
recorrendo às suas criatividades 
enviaram-nos as suas melhores fotos 
de como cuidam da natureza em suas 
casas. 

Afinal, a natureza tem muitas formas e 
meios de nos encantar, assim cabe a 
cada um de nós preservar aquilo que 
é o nosso futuro.  

BIOSFERA CUIDA DA NATUREZA EM CASA

A Biosfera - Associação para 
a Defesa do Meio Ambiente 
comemorou, oficialmente, no dia 
21 de Maio, 10 anos de existência. 
Foram 10 anos de muitas lutas e 
vitórias também.
Ao longo destes anos de existência, 
temos trabalhado para proteger, 
alertar e denunciar as más práticas 
que põem em risco a biodiversidade 
e os habitats costeiros e marinhos do 
arquipélago.
Para os próximos 10 anos a nossa 
ONG promete continuar a lutar 
para a defesa da biodiversidade 
marinha e costeira de Cabo Verde, 
bem como reforçar as suas ações de 
sensibilização educacional.
Tendo como missão a conservação e 
proteção ambiental, as nossas ações 
têm-se concentrado, sobretudo, 
em intervenções de campo, através 
de campanhas de sensibilização e 
projetos de conservação. Assim, 
grande parte das nossas atividades 
decorrem na sua maioria na Reserva 
Natural de Santa Luzia, nos ilhéus 
Branco e Raso, situado entre São 
Nicolau e São Vicente, que faz 

parte das terras não habitadas do 
país, que representa a segunda 
maior plataforma continental 
do arquipélago e detém uma 
diversidade biológica notável sob 
vários aspetos. 
A Biosfera é uma associação não-
governamental com sede na cidade 
do Mindelo, ilha de São Vicente e 
nasceu em 2006 fruto da paixão 
de dois ambientalistas cabo-
verdianos, Tommy Melo e José 
Melo, empenhados na proteção dos 
recursos costeiros e marinhos de 
Cabo Verde. 

Principais áreas de atuação:
• Tartarugas marinhas, aves marinhas, 
tubarões e raias, répteis terrestres;
• Áreas marinhas protegidas;
• Pesca sustentável;
• Redução da poluição por macro 
plástico;
• Sensibilização/mobilização da 
população na defesa ambiental.

Foram 10 anos de muitas 
lutas e vitórias, onde 
alertamos e denunciamos 
as más práticas que põem 
em risco a biodiversidade.

ANIVERSÁRIO DA BIOSFERA
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Biosfera tem o prazer de informar 
que o programa de cooperação 
SMILO, cujo objetivo é acompanhar 
pequenas ilhas em todo o mundo no 
sentido de uma gestão sustentável, 
responderam favoravelmente 
ao nosso pedido. Em estreita 
colaboração com a Associação 
Amigos de Calhau e a Direção 
Nacional do Ambiente, SMILO 
irá reforçar os nossos esforços de 
gestão de lixos na ilha deserta de 
Santa Luzia.

A Biosfera tem vindo a monitorizar 
e a proteger a tartaruga comum 
que nidifica na Praia dos Achados 
há vários anos. Exposto às correntes 
marítimas predominantes, este 
local, de difícil acesso, acumula 
toneladas de lixos marinhos todos 
os anos, o que dificulta a subida 
das fêmeas para pôr os seus ovos 
na praia e reduz a progressão das 
tartaruguinhas desde o ninho até ao 
oceano. 

Será organizada uma missão com 
a presença de um expert da área 

para melhorar os métodos de 
recolha de lixos e propor a solução 
mais apropriada para reduzir a 
acumulação de lixos na ilha. 

Este apoio permitirá também testar 
uma unidade de transformação 
de resíduos orgânicos em gás que 
possa ser utilizada diretamente 
para cozinhar e assim motivar 
os pescadores a mudar o seu 
comportamento na ilha, que 
beneficie tanto o ambiente como a si 
próprios. 

REDUZIR O IMPACTO DOS LIXOS NA ILHA
DE SANTA LUZIA 

A intenção é melhorar 
os métodos de recolha 
de lixos e encontrar 
uma solução mais 
apropriada para reduzir 
a acumulação de lixos 
na ilha. 

Tal como muitas organizações não 
governamentais em todo o mundo, 
a Biosfera enfrenta regularmente o 
risco de falta de recursos financeiros 
para sustentar as suas atividades 
de conservação e mobilização de 
cidadãos e para satisfazer as suas 
necessidades operacionais. Para 
garantir o seu futuro, é necessário 
o desenvolvimento de estratégias 
novas e inovadoras de angariação 
de fundos. É preciso bater a novas 
portas e não podíamos esperar mais 
do nosso parceiro de longa data, a 
Fundação MAVA, para nos preparar 
e apoiar neste processo. 

De facto, desde final de Junho, a 
MAVA tem vindo a disponibilizar 
em linha, gratuitamente, 6 
módulos completos de cursos 
de aprendizagem intitulados 
«Fundraising Essentials for Non-
Profit Organizations». Esta é 
uma oportunidade incrível para 
compreender mais a relação de 
parceria, para melhor identificar e 
expressar as nossas necessidades 
com fontes de financiamento 
diversificadas (cooperação 

internacional, Governo, doadores 
individuais, campanha digital, 
Fundações, empresas privadas...) 
e assim construir pedidos e 
orçamentos estruturados, realistas e 
coerentes.

Todas as quartas-feiras no final 
do dia, 5 membros da nossa 
organização de diferentes 
departamentos (conservação da 
biodiversidade e pesca sustentável, 
administração, comunicação, 
direção), reúnem-se para partilhar 
a sua aprendizagem, trocar as suas 
questões e estabelecer em conjunto 
a base para novas abordagens dos 
doadores. É um momento inspirador 
onde as nossas ideias florescem, se 
confrontam e se juntam num projeto 
comum, o de promover e reforçar a 
Biosfera para um futuro promissor. 

NOVOS ESPECIALISTAS EM ANGARIAÇÃO DE FUNDOS 

A MAVA disponibiliza, 
gratuitamente, módulos 
completos de cursos de 
aprendizagem intitulados 
«Fundraising Essentials for 
Non-Profit Organizations»
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Desde Outubro de 2019 até 
meados de Julho a equipa de 
conservação dos elasmobrânquios 
tem vindo a realizar expedições 
de marcação e amostragem 
biológica de tubarões e raias 
na Reserva Marinha de Santa 
Luzia. Focando nas espécies 
viola barba-negra (Glaucostegus 
cemiculus) e a espécie tubarão 
doninha do atlântico (Paragaleus 
pectoralis) pretendemos melhorar 
a compreensão acerca da sua 
biologia, ecologia e a utilização da 
Deserta como berçário. Para atingir 
estes objetivos, já registamos na 
reserva marinha de Santa Luzia além 
das espécies-alvo do projeto, cerca 
de: 6 tubarões tigre (Galeocerdo 
cuvier), 28 ponta preta de recife (cf. 
Carcharhinus limbatus), 19 tubarões 
gata (Ginglymostoma cirratum), 1 
tubarão martelo (Sphyrna sp.), 30 
cações (Mustelus sp.) e cerca de 15 
indivíduos de raias por identificar. E 
fora estes registos a nossa equipa já 
marcou e libertou com sucesso um 
total de 52 indivíduos de diferentes 
espécies de tubarões e raias. 

Como mostra o mapa de 
distribuição e das espécies já 
marcadas até o início de Julho, com 
apenas 41 observações, nota-se 
um grande número (19) da espécie 
viola barba-negra capturadas numa 
única extensão de praia. Este 
tipo de observação mostra uma 
tendência da espécie para o uso da 
ilha de Santa Luzia como habitat e/
ou como uma zona de berçário. 
 
Sendo Santa Luzia uma Reserva 
Marinha Protegida, esta 
confirmação do uso da ilha como 
berçário e/ou zona de habitat 
destas espécies classificadas em 
perigo crítico de extinção (CR) pela 
IUCN, poderá ser uma informação 
relevante para a implementação 
de medidas de proteção efetivas, 
como a criação de zonas de 
exclusão de pesca de tubarões nas 
áreas de berçário.

TUBARÕES E RAIAS – NOVOS NÚMEROS

Pretende-se melhorar a 
compreensão acerca da 
biologia e ecologia das 
espécies e a implementação 
de medidas de proteção 
efetivas. O projeto Pesca Sustentável, 

financiado pela Critical Ecosystem 
Partnership Fund (CEPF) e pela 
Global Environment Facility (GEF), 
continua a andar de vento em 
popa e trás várias novidades para 
a comunidade piscatória, onde 
tem apostado cada vez mais na 
conservação e alertando para a 
necessidade urgente do consumo de 
peixe de origem sustentável.
Apesar dos constrangimentos 
provocados pelo novo coronavírus, o 
nosso projeto de pesca sustentável 
continua a decorrer da forma 
habitual. Decidimos, no entanto, 
readaptar o projeto de forma a que 
os cabo-verdianos, os principais 
responsáveis pela sustentabilidade 
dos nossos mares, possam participar 
ativamente na preservação dos 
nossos recursos pesqueiros através 
das suas escolhas.  Para além dos 
restaurantes com quem temos 
vindo a trabalhar desde o início, o 
projeto vai reforçar a sua presença 
no mercado de peixe através de 
ações que vão ser desenvolvidas 
juntamente com as vendedeiras. 
Também vamos apostar na 

divulgação de informações que 
ajudarão você, o consumidor, a 
fazer as suas escolhas sustentáveis, 
contribuindo assim para a 
preservação das nossas espécies. 
Muitos consumidores não sabem 
qual o tamanho ou a época em que 
se pode consumir cada espécie. 
Nós iremos garantir que este tipo 
de informações chegue a si, por 
meio de diferentes canais para que 
possa escolher sempre de forma 
consciente. Para além disso, os 
pescadores parceiros do projeto já  
receberam as suas arcas de pesca, 
de modo a garantir que o pescado 
seja acondicionado da melhor forma 
e chegue ao consumidor o mais 
fresco possível “porque do mar ao 
prato é a sua melhor escolha”. 

Siga o nosso selo e aprenda como 
fazer escolhas amigas do ambiente!

PESCA SUSTENTÁVEL (READAPTAÇÃO DO PROJETO)

Readaptamos o projeto de 
forma que os principais 
responsáveis pela 
sustentabilidade dos nossos 
mares, possam participar 
ativamente na preservação 
dos nossos recursos 
pesqueiros através das suas 
escolhas.
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https://sgp.undp.org/component/countrypages/?view=countrypage&country=32&Itemid=271


Biosfera está feliz e orgulhosa por 
continuar a nova aventura da fase 
2 do projeto Alcyon (Aves marinhas 
em Cabo Verde), coordenado pela 
BirdLife International e financiado 
pela Fundação MAVA, até Setembro 
de 2022 com os nossos parceiros 
cabo-verdianos. A monitorização 
das aves marinhas no ilhéu Raso 
teve início no mês de Maio e desde 
então, temos feito seguimento dos 
ninhos com ovos/crias e contagem 
direta de algumas espécies, tais 
como: Alcatraz (Sula leucogaster) 
e Rabo-de-junco (Phaethon 
aethereus).
Devido ao Covid-19 e a nossa 
incapacidade de ir ao terreno 
não recolhemos todos os 
dados da reprodução deste 
ano, principalmente, Pedreiro 
(Puffinus lherminieri boydi), mas a 
monitorização das espécies que 
começam a época reprodutora 
mais tarde, continua a ser feita, que 
é o caso da Cagarra (Calonectris 
edwardsii), João-preto (Bulweria 
bulwerii), Rabo-de-Junco e Alcatraz. 
Para além da monitorização, 
também está a ser feita montagem 
de redes verticais, para a captura 
e recaptura de indivíduos da 
espécie de Pedreirinho(Hydrobates 
jabejabe) com o objetivo de estudar 
a sua fenologia e estimar o tamanho 
populacional. Para completar o 
estudo foram espalhados alguns 
gravadores pelo ilhéu, o mais 

próximo possível das colônias para 
melhor deteção de vocalização. 
Para o estudo da dieta e ecologia 
trófica, estamos a recolher  amostras 
de sangue e fezes. Quanto ao 
João-preto, já temos as primeiras 
crias (11 até ao momento) e 
relembramos que foi dado o nome 
de Vitória, à nossa primeira cria. 
Outra boa notícia é que neste mês 
de Julho, encontramos um ninho 
de Alcatraz com duas crias! Isso é 
maravilhoso já que nesta espécie, 
2 ou 3 ovos são colocados e, na 
maioria das vezes, apenas um único 
filhote se desenvolve, sendo a 
mais jovem atacada e empurrada 
do ninho pelo irmão mais velho, 
causando inevitavelmente a sua 
morte, independentemente dos 
recursos alimentares disponíveis. 
Enquanto isso, as crias da nossa 
famosa Cagarra são ansiosamente 
esperadas para finais de Julho. Até 
lá, aproveitamos para colocar, com 
cuidado e suavidade, dispositivos 
de seguimentos (GPS-logger) 
em alguns progenitores. Estes 
dispositivos irão nos fornecer 
informações das principais áreas 
de alimentação da espécie durante 
o período reprodutor. Além da 
monitorização, foram feitos Plots ou 
pontos de contagem João-preto e 
censo de Rabo-de-Junco pelo ilhéu, 
de modo a conhecer o seu tamanho 
populacional.

REGRESSO AO RASO PARA REPRODUZIR

Este ano iniciamos no Raso 
no mês de Maio e desde en-
tão, temos feito seguimen-
to dos ninhos com ovos/
crias e contagem direta de 
algumas espécies. Sabiam que o Guincho (Pandion ha-

liaetus), uma das espécies mais em-
blemáticas de Cabo Verde, constitui 
a população mais importante desta 
espécie na Macaronésia?
Temos conhecimento de um mínimo 
de 52 ninhos de Guincho repartidos 
pelas ilhas de São Vicente (9), Santa 
Luzia (29), Raso (12) e Branco (2), 
dos quais 31 ninhos foram encontra-
dos ativos pela equipa da Biosfera 
e SPEA. Será que Santa Luzia é a 
ilha com maior densidade de casais 
reprodutivos de Cabo Verde?

As principais ameaças para a espé-
cie em Cabo Verde são causadas 
pelos humanos, apanha ilegal e 
distúrbios nos locais de nidificação. 
Durante o ano de 2020, todos os 
ninhos foram visitados pelo menos 
uma vez, com exceção dos dois do 
Ilhéu Branco, devido em parte à si-
tuação da pandemia e também pela 
inacessibilidade do ilhéu. Na primei-
ra visita aos ninhos do ilhéu Raso, 

3 deles estavam ativos e tinham 6 
ovos no total. Nas seguintes visitas, 
4 ovos foram predados. Devido às 
medidas de contenção do Covid-19, 
a realização do trabalho de campo 
foi cancelada pelo que não temos 
mais informação sobre os dois ovos 
que restaram.

Em São Vicente, por causa da 
extensão da ilha, dos 9 ninhos en-
contrados só 4 estavam ativos, e 
dois deles tinham 1 ovo. Em Santa 
Luzia, um total de 33 ovos foram 
encontrados em 14 ninhos! Na se-
guinte visita, 7 crias foram anilhadas 
com anilhas amarelas que se pode 
ver na foto.

Tens visto alguma a voar pela tua 
zona? 

MONITORIZAÇÃO DE GUINCHO NAS ILHAS
DO BARLAVENTO

As principais ameaças 
para a espécie em Cabo 
Verde são causadas pelos 
humanos, apanha ilegal e 
distúrbios nos locais de 
nidificação.
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https://www.birdlife.org/africa/Alcyon


com apoio de

No dia 5 do mês de Maio, Dia Mundial 
do Ambiente, fomos homenageados pelo 
Observatório da Cidadania Ativa de Cabo Verde 
e foi-nos entregue, em nome do Ministério 
da Economia Marítima, pelo Ministro Paulo 
Veiga, um Certificado de Excelência como 
reconhecimento do nosso trabalho em prol da 
Defesa do Ambiente.

Não podíamos ficar mais satisfeitos porque 
recebemos a distinção no dia mais importante 
para a nossa organização. Ao longo dos 
anos temos recebido vários prémios e 
reconhecimento público e nós só temos a 
agradecer visto que, valoriza o nosso trabalho 
desenvolvido no domínio da proteção e 
conservação do ambiente e dá-nos força 
para continuar sempre a fazer aquilo que 
acreditamos.

Continuaremos sempre a promover a defesa e 
conservação das espécies costeiras e marinhas e 
dos seus habitats de Cabo Verde.

PRÉMIO CERTIFICADO DE EXCELÊNCIA

https://www.facebook.com/Observat%C3%B3rio-Cidadania-Ativa-Cabo-Verde-585034521996635/
https://www.facebook.com/ministeriodaeconomiamaritima/
https://www.facebook.com/ministeriodaeconomiamaritima/

