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1. Sumário Executivo 
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2. A organização 

A Biosfera I é uma ONG para a conservação da Natureza de Cabo Verde, criada em 

Setembro de 2006 no seguimento da 1ª ECOFEIRA realizada em Cabo Verde, com o 

objetivo de realizar ações de sensibilização e informação, de maneira a desenvolver 

uma responsabilidade ambiental tanto no seio da população civil como entre os 

decisores políticos. 

A Biosfera I tem concentrado as suas atividades na maior Reserva Natural do País, o 

Complexo de Santa Luzia, Ilhéus Branco e Raso, situado entre São Nicolau e São 

Vicente, que faz parte das terras não habitadas do país, representa a segunda maior 

plataforma continental do arquipélago e detém uma diversidade biológica notável sob 

vários aspetos, notoriamente do ponto de vista da avifauna, com a presença de 

espécies raras e endémicas, como a “cagarra” (Calonectris edwardsii) que forma 

colónias de reprodução no ilhéu Raso com mais de 7000 casais ou a “calhandra do 

Raso” (Alauda razae), espécie endémica do ilhéu com o mesmo nome.  

As ações desta ONG têm-se concentrado em intervenções de campo, através de 

campanhas de sensibilização e projetos de conservação. A organização tem como 

principais objetivos a implementação de práticas de conservação, a disseminação de 

conhecimento científico sobre várias espécies emblemáticas e endémicas de Cabo 

Verde (e.g., Lagartixa-gigante/ Giant Wall Gecko - Tarentola gigas, Cotovia do 

Raso/Razo Lark - Alauda razae, Tartaruga-marinha-comum/Loggerhead turtle - 

Caretta caretta. A maioria dos projetos de conservação incluem uma implementação 

conjunta com as entidades governamentais (e.g., DNA - Agência Nacional do 

Ambiente), várias universidades, outras ONGs nacionais e internacionais, contando 

também com o envolvimento de comunidades locais (especialmente dos pescadores) 

junto dos quais a Biosfera estabeleceu fortes relações.  

Em 2015, a Biosfera desenvolveu o primeiro plano estratégico ancorado em quatro 

eixos: Eixo 1 – Melhorar o estado de conservação de espécies ameaçadas; Eixo 2 – 

Promover o respeito pela natureza de Cabo Verde ao nível nacional e internacional; 

Eixo 3 – A Biosfera é uma organização funcional, eficiente e financeiramente estável 

com todos os recursos para manter-se sustentável; Eixo 4 – Colaborar de forma 

construtiva com instituições públicas e privadas na proteção ambiental. O plano 

estratégico desenvolvido terminou no final de 2019.  

O presente plano assegura a estratégia de conservação para os próximos 5 anos. 
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3. Historial e Compromisso da Organização 

A Biosfera nasceu em 2006, fruto da paixão de dois ecologistas cabo-verdianos, 

Tommy Melo e José Melo, empenhados na proteção dos recursos costeiros e 

marinhos de Cabo Verde.  

Durante os seus 14 anos de existência, a Biosfera tem trabalhado para proteger, 

alertar e denunciar as más práticas que põem em risco a biodiversidade e os habitats 

costeiros e marinhos do arquipélago. 

Atenta à rápida degradação dos recursos naturais no arquipélago de Cabo Verde, a 

Biosfera elaborou, em 2015, a sua primeira visão estratégica de conservação, com o 

foco na defesa da biodiversidade e dos habitats costeiros e marinhos. Foi neste 

sentido que a ONG cresceu e viu as suas competências reforçadas com o apoio de 

vários parceiros como a Sea Shepherd, que doou a embarcação Jairo Mora Sandoval, 

que permitiu viagens regulares para a ilha de Santa Luzia e os ilhéus Raso e Branco 

e a Fundação MAVA, que se juntou aos projetos Biosfera I, enquanto parceira 

financeira. 

Ao longo deste período, a Biosfera I cresceu quer em termos de responsabilidades 

quer em dimensão, e em colaboração com a Direção Nacional do Ambiente, assegura 

a proteção dos locais de nidificação das tartarugas marinhas Caretta caretta e iniciou 

o acompanhamento da evolução das colónias de aves marinhas nos ilhéus do Raso 

e Branco, graças ao apoio da BirdLife International, através do seu programa Alcyon. 

Assim, a Biosfera I conta, desde início de 2013, com um staff próprio, constituído por 

um Director de Conservação, um Director Executivo, três técnicos a tempo inteiro e 

três em regime de part-time. Além destes, conta ainda com o Capitão e o Primeiro 

imediato da embarcação Jairo Mora Sandoval, oferecida pela SeaShepherd.    

A Biosfera I dispõe ainda, desde dezembro de 2014, de Órgãos Sociais eleitos e 

operacionais – Direcção Nacional, e Assembleia Geral, sendo esta última o seu órgão 

supremo. A Direcção Nacional inclui um Presidente, Vice-presidente e Secretário e a 

mesa da Assembleia Geral é composta por um Presidente, um Vice-presidente e um 

Vogal. Para concluir o quadro de governança previsto nos seus estatutos, a Biosfera 

I deverá ainda, assim que as condições da organização o permitam, criar o Concelho 

Fiscal.   
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Em 2019, a associação deu início a um novo ponto de viragem no seu percurso, com 

novos parceiros com os quais trabalha na preservação e conservação da 

biodiversidade em Cabo Verde. Nesse contexto surgiu o projeto «Pesca Sustentável», 

dedicado à conservação dos recursos pesqueiros da Reserva Marinha de Santa 

Luzia, projeto que envolve os pescadores artesanais, vendedeiras e restaurantes 

locais, na qual o tamanho mínimo de capturas da garoupa, que é de 27 cm, deve ser 

respeitado. 

Para 2020, a Biosfera traçou como meta elaborar uma nova estratégia para os 

próximos cinco anos, para reforçar a sua capacidade de intervenção. Nesta nova 

estratégia estão incluídas ações de conservação das espécies vulneráveis e 

ameaçadas, mas também a participação nos processos de cogestão das áreas 

marinhas protegidas em Cabo Verde, criando novas áreas de atuação em estreita 

colaboração com as comunidades piscatórias e autoridades nacionais. A necessidade 

de criação de novas Áreas Marinhas Protegidas resulta das constantes ameaças que 

as espécies vulneráveis e ameaçadas enfrentam devido aos níveis de poluição 

marinha mundial, sobretudo, do lixo que, cada vez mais, se acumula nas praias cabo-

verdianas. Assim, a Biosfera compromete-se a desenvolver ações concretas para 

reduzir a poluição marinha, para além das campanhas de limpeza que acontecem nas 

praias das ilhas de São Vicente e Santa Luzia. Neste sentido a organização propõe-

se promover ações de sensibilização da sociedade quanto à necessidade de reduzir 

a quantidade de resíduos que produz diariamente, bem como apresentar outras 

alternativas aos sacos de plásticos de uso único. Paralelamente serão implementadas 

ações de recolha, reciclagem e tratamento destes resíduos, com o apoio das 

autoridades. 

Deste modo, a Biosfera estará empenhada em motivar, encorajar e apoiar a 

população cabo-verdiana a desempenhar um papel pró-ativo na defesa do ambiente 

e em afirmar-se na proteção da Natureza como um dever e um direito dos cidadãos, 

junto com as autoridades do país. 

Com esta nova visão, a Biosfera I renova o seu compromisso com o desenvolvimento 

sustentável de Cabo Verde e a proteção do ambiente. 
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4. Metodologia 

A Biosfera I realizou um processo participativo de consulta aos stakeholders 

principais da organização, nomeadamente Direção, Colaboradores, Parceiros e 

Financiadores, com a facilitação da Stone Soup Consulting e o especialista ambiental 

Luís Costa. Este processo incidiu sobre aspetos relevantes de construção da 

estratégia, nomeadamente análise de fatores organizacionais e fatores externos que 

influenciam o trabalho da organização. 

Esse processo consistiu em: 

- Workshops e sessões de trabalho com Direção/ Direção Executiva; 

- Workshops e sessões de trabalho com Colaboradores; 

- Workshop com Parceiros/ Financiadores. 

Estes workshops e sessões de trabalho permitiram construir uma análise SWOT 

(forças, fraquezas, oportunidades e ameaças de/à organização) e uma análise 

PESTA (fatores político-legais, económicos, socioculturais tecnológicos e ambientais, 

que influenciam positiva e negativamente a organização), que em conjunto permitem 

aferir os constrangimentos e propulsores à ação. 

Após um momento inicial de revisão documental, na construção estratégica foi 

utilizado um misto do modelo dos cenários com a Teoria da Mudança, permitindo 

a identificação do impacto sistémico a produzir pela organização e assim 

desenhar diferentes cenários possíveis, para os próximos 5 anos, encontrando os 

pontos críticos para a estratégia organizacional.  

Os resultados deste processo (cfr. Anexo 1) permitiram desenvolver o Plano 

Estratégico de conservação da Biosfera (2020-2025), incluindo um quadro de 

referência de objetivos e resultados chave, bem como componentes transversais que 

garantam a implementação coerente da estratégia.  
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5. Visão, Missão, Valores e Princípios da Biosfera I 

 

5.1. Visão 

A Biosfera I visa um futuro em que a biodiversidade costeira e marinha seja bem 

gerida e floresça em Cabo Verde, cooperando com as entidades públicas, privadas e 

comunidades engajadas em prol de um ambiente sustentável. 

5.2. Missão 

A Biosfera I tem como missão defender a conservação das espécies costeiras e 

marinhas e dos seus habitats nas ilhas do Barlavento Cabo-Verdiano, e mobilizar toda 

a sociedade civil de Cabo Verde na proteção do ambiente.  

5.3. Valores  

A Biosfera I atua segundo os seguintes valores: 

 Responsabilização ambiental – minimizar o impacto ambiental das suas 

atividades através de um uso eficiente e eficaz dos recursos naturais. 

 Colaboração e Empoderamento – trabalhar em equipa e em parceria na 

proteção, conservação e recuperação de habitats e espécies, capacitando, 

envolvendo e mobilizando comunidades locais na proteção do ambiente, 

respeitando a sua cultura. 

 Credibilidade e Perseverança - sejam quais forem as ameaças à degradação 

dos recursos naturais costeiros e marinhos, a Biosfera compromete-se de 

forma absoluta em combatê-las e a inspirar total confiança no trabalho da 

organização. 

 Integridade, transparência e comportamento ético – respeitar os mais elevados 

padrões de conduta, transparência e ética profissional, respeitando a missão 

da organização. 

 Paixão e comprometimento – os colaboradores da Biosfera são absolutamente 

investidos dos objetivos da organização na vida diária, mantendo um 

http://www.biosferacv.cv/
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alinhamento total entre os comportamentos individuais e os valores da 

organização. 

5.4. Princípios 

A ação da Biosfera I pauta-se por ser: 

 independente, multicultural e apolítica; 

 utilizar a melhor informação científica para lidar e resolver problemas de 

conservação da natureza; 

 promover o diálogo e evitar confrontos desnecessários; 

 envolver as comunidades locais no planeamento e execução de atividades do 

terreno, respeitando a sua cultura e as necessidades económicas; 

 promover parcerias com outras organizações, governos, empresas e 

comunidades locais para aumentar a eficácia da Biosfera; 

 realizar as atividades com bom uso dos recursos financeiros e usar os fundos 

dos financiadores de acordo com os mais elevados padrões de 

responsabilização; 

 promover a igualdade de género e oportunidades nas suas equipas. 
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6. Teoria da Mudança 

Recursos Atividades Outputs Outcomes Impacto 

 Recursos humanos 
comprometidos e com 
know how técnico 

 Recursos Financeiros 

 Recursos materiais 

 Parcerias 

 Voluntários 

 Processos de 
capacitação 

 Monitorização e 
conservação de 
espécies e seus 
habitats 

 Prevenção de Poluição 
marinha 

 Promoção de pesca 
sustentável 

 Co-gestão de habitats 

 Educação ambiental 

 Envolvimento 
comunitário e 
consciencialização 
ambiental 

 X espécies protegidas  

 X % de diminuição de 
espécies invasoras 

 X % de diminuição de 
poluição costeira e 
marinha  

 X % de aumento da 
biodiversidade 

 X % de aumento da 
pesca sustentável 

 Aumento do 
envolvimento da 
sociedade civil cabo-
verdiana 

 Criação da Área 
Marinha Protegida da 
Comunidade do Calhau 
- Praia Grande & AMP 
em mar em Cabo Verde 
(corredor biológico)  

 Aumento do 
conhecimento (nacional 
e internacional) e sobre 
proteção de espécies 
costeiras e marinhas e 
seus habitats em Cabo 
Verde  

 Aumento da 
consciencialização e 
mobilização da 
sociedade civil cabo-
verdiana para promover 
e proteger o seu 
ambiente costeiro e 
marinho. 

A biodiversidade de Cabo 
Verde é resiliente às 
ameaças e é gerida de 
forma sustentável e 
inclusiva, sendo valorizada 
por uma sociedade civil 
consciente e que promove o 
seu desenvolvimento 
integral. 
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7. Áreas estratégicas de intervenção  

 

Embora o Governo de Cabo Verde seja reconhecido na África Ocidental como tendo 

interesse na protecção dos seus recursos costeiros e marinhos, subsistem lacunas, e 

as ameaças à biodiversidade são significativas e representam um grande desafio para 

o futuro. Desde 2006, a ONG Biosfera, enquanto organização da sociedade civil, tem 

vindo a desenvolver acções abrangentes e sustentadas para a protecção do 

património costeiro e marinho e pretende agora reforçar a sua presença, acções de 

conservação e capacidade de influência com o apoio do público em geral para 

melhorar os esforços de proteção e conservação dos recursos da biodiversidade em 

todo o país. 

Constituem áreas estratégicas da atuação da Biosfera I: 

 A conservação de espécies costeiras e marinhas; 

 A proteção de habitats marinhos e costeiros;  

 A redução dos lixos de plásticos que poluem o mar 

 A consciencialização e mobilização das comunidades e do público em geral 

para maior proatividade na proteção do ambiente. 

8. Objetivos estratégicos (OE) e específicos (OEF) 

Para os próximos 5 anos a Biosfera definiu 5 objetivos estratégicos, dos quais derivou 

os respetivos objetivos específicos.  
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OE 1: Garantir a conservação de espécies costeiras e marinhas 

No passado, o Biosfera investiu fortemente na protecção de tartarugas e aves 

marinhas, nomeadamente no complexo de reserva protegida de Santa Luzia. Ao 

mesmo tempo que prossegue os seus esforços em relação às espécies mencionadas, 

estão hoje a surgir novos desafios, devendo ser dado especial ênfase ao reforço das 

acções de protecção de novas espécies à escala de Cabo Verde. Os tubarões e as 

raias, vítimas da sobrepesca crescente sob a cobertura das capturas acessórias, 

serão particularmente visados. Outras espécies ameaçadas e/ou endémicas serão 

também alvo desta nova fase (nomeadamente répteis terrestres e calhandra do ilheu 

Raso). 

A lista abaixo dá uma visão não exaustiva das espécies actualmente monitorizadas e 

do seu estado na Lista Vermelha da IUCN:  

Pouco 

Preocupante (LC) 

Alcatraz pardo (Sula leucogaster) e Alcatraz de patas 

vermelhas (Sula sula), Alma negra (Bulweria bulwerii), 

Pedreirinho (Hydrobates jabejabe), Pedreiro (Puffinus 

lherminieri boydi), Pedreiro azul (Pelagodroma marina), Rabo 

de junco (Phaethon aethereus), guincho (Pandion haliaetus) 

Quase Ameaçada 

(NT) 

Osga de muros do Raso (Tarentola raziana), Lagartixa de 

Stanger (Chiononia stangeri)  

Em perigo (EN) tartaruga marinha comum (Caretta caretta), Tartaruga verde 

(Chelonia mydas), Cagarra de Cabo Verde (Calonectris 

edwardsii), osga gigante (Tarentola gigas)  

Criticamente em 

Perigo (CR) 

 Calhandra-do-Raso (Alauda razae) Osga de Bouvier 

(Hemidactylus bouvieri) 

Perigo de 

Extinção 

Tubarão-viola (Glaucostegus cemiculus) 

Dados deficientes 

(DD) 

Tubarão doninha do Atlântico (Paragaleus pectoralis) 
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O objetivo é melhorar os conhecimentos sobre cada uma das espécies para justificar 

a sua protecção. A sensibilização das comunidades piscatórias para a importância de 

manter ecossistemas saudáveis e produtivos é essencial nesta componente.  

 OEF 1.1. Melhorar o conhecimento e monitorização sobre as espécies  

 OEF 1.2. Agir para a vigilância e conservação das espécies ameaçadas 

 OEF 1.3. Estimular as boas práticas de pesca sustentável  
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OE 2: Proteger os habitats costeiros e marinhos  

A gestão marinha por zonas como instrumento de conservação das espécies provou 

ser eficaz em vários países. Cabo Verde tem actualmente mais de 40 áreas marinhas 

protegidas (AMP) geridas pelo Ministério do Ambiente através da Direcção Nacional 

do Ambiente (DNA). O Governo cabo-verdiano demonstrou recentemente a sua 

vontade de se empenhar num processo participativo de co-gestão destas áreas em 

parceria com organizações da sociedade civil, incluindo a Biosfera e outras ONG 

nacionais. A organização deseja desempenhar um papel importante e pró-activo neste 

processo.  

Em colaboração com os utilizadores e, em particular, com as comunidades 

piscatórias, a Biosfera planeia também identificar e criar novas áreas de elevado valor 

em termos de biodiversidade e assegurar uma forte mobilização dos meios 

necessários para a implementação de medidas de conservação adequadas nestes 

sítios-chave. 

A organização pretende também desempenhar um papel de sentinela e alerta quando 

for identificada uma ameaça iminente na zona costeira das Ilhas do Barlavento. 

Através da sua capacidade de mobilizar a sociedade civil do país em grande escala, 

a Biosfera procurará reduzir a degradação ou perda de habitats costeiros e marinhos.  

 

 OEF 2.1. Assegurar a participação da Biosfera no processo de co-gestão das 

AMP em Cabo Verde 

 OEF 2.2. Criar novas Áreas Marinhas Protegidas com as comunidades de 

pescadores. 

 OEF 2.3. Impedir ameaças iminentes à zona costeira e seus impactos 
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OE 3: Reduzir a poluição que perturba espécies e habitats marinhos  

A equipa da Biosfera monitoriza e protege há vários anos as tartarugas Caretta caretta 

que nidificam na praia de Achados, na Reserva Marinha de Santa Luzia. Exposto às 

correntes marítimas predominantes, este local, que não é habitado, acumula 

toneladas de resíduos por ano, o que dificulta a subida das fêmeas à praia e reduz a 

progressão das pequenas tartarugas desde o ninho até ao oceano. Para minimizar o 

impacto desta poluição marinha, a Biosfera, apoiada por muitos voluntários, organiza 

anualmente a limpeza das praias da Reserva antes da época de nidificação. Contudo, 

estas acções de limpeza são pontuais e só resolvem, temporariamente, uma fase do 

problema na sua fase final. 

Durante os próximos 5 anos, a organização procurará identificar e mitigar os impactos 

dos resíduos no ambiente marinho, na biodiversidade, no sector socioeconómico e 

nos riscos sanitários resultantes. A Biosfera trabalhará em soluções preventivas para 

resolver o problema do lixo marinho na fonte. Este tema exige uma abordagem 

integrada e transfronteiriça e uma cooperação alargada entre muitos intervenientes, a 

fim de assegurar uma atividade de lóbi eficaz e ultrapassar os limites da inércia 

regional. 

A organização irá dinamizar uma mobilização em massa sem precedentes para 

encorajar os cidadãos cabo-verdianos a reduzir e limitar a sua própria produção de 

resíduos e exortar o governo a tomar medidas de grande alcance para ultrapassar 

este problema alarmante. Serão desenvolvidos projectos-piloto sobre as melhores 

práticas, gestão de resíduos, reciclagem e transformação na ilha de São Vicente para 

dar início à sensibilização e mobilização global em todo o país.  

Para além do seu envolvimento diário na motivação de uma mudança global do 

comportamento dos cidadãos face ao problema da poluição marinha, a Biosfera quer 

estar pronta a reagir rapidamente em colaboração com o governo em caso de 

catástrofes ecológicas de poluição que afetem o ambiente costeiro e marinho do Cabo 

Verde  

O objectivo deste grande desafio é impulsionar Cabo Verde como um país de 

excelência na gestão da poluição marinha. 

 OEF 3.1. Limpar de poluição os sítios com maior valor de biodiversidade 

 OEF 3.2. Reduzir a contaminação da zona marinha e costeira por lixos 

domésticos 

 OEF 3.3. Acompanhar e reagir a potenciais riscos de poluição marinha  
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OE 4: Motivar as comunidades e o público para um papel proactivo na proteção 

do ambiente 

A Biosfera considera que a comunicação ambiental e o fornecimento de informação é 

um pré-requisito para qualquer potencial mudança nas atitudes e comportamentos do 

público em geral. Neste sentido, nos últimos 5 anos foram desenvolvidas muitas 

acções de sensibilização para o grande público, em particular para a população de 3 

ilhas Barlavento (São Vicente, São Nicolau e Santa Antão). 

Com uma população de cerca de 540.000 habitantes repartidos por 10 ilhas, é 

necessário dar mais um passo em Cabo Verde. As campanhas de informação 

orientadas para um melhor conhecimento da biodiversidade costeira e marinha devem 

ser acompanhadas e seguidas de vastas campanhas de mobilização dos cidadãos, 

nas quais a participação efectiva e activa da população cabo-verdiana desempenhará 

um papel decisivo como alavanca de pressão política.  

Melhorar a imagem da Biodiversidade em Cabo Verde, para que o seu valor, 

fragilidade e importância sejam conhecidos por toda a sociedade cabo-verdiana e 

para que a necessidade de conservação das espécies e dos seus habitats seja 

reconhecida e respeitada, é um grande desafio que a Biosfera está empenhada em 

enfrentar à escala nacional.  

O objectivo consiste em passar da sensibilização das massas para acções a favor da 

protecção dos recursos naturais. As acções a nível nacional e local combinarão os 

esforços de vários parceiros e será dado especial ênfase ao incentivo aos principais 

intervenientes no meio marinho, ou seja, aos pescadores, para que tenham melhor 

em conta o ambiente que os sustenta.  

Os jovens com menos de 15 anos, que representam cerca de 40% da população, 

serão também amplamente abordados e encorajados a envolverem-se neste 

movimento de cidadãos em prol da biodiversidade.   

Esta componente implica também exercer pressão (lobbying ) sobre o governo para 

reforçar a legislação e a sua aplicação concreta no terreno. É agora essencial 

desencorajar acções ilegais sobre a biodiversidade. Isto exigirá tanto a sensibilização 

do público como a melhoria dos conhecimentos e a divulgação de informação às 

autoridades políticas, legisladores, funcionários fiscais e juízes.   
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As iniciativas incluirão campanhas orientadas, a utilização regular dos meios de 

comunicação tradicionais e digitais, instrumentos educativos e lúdicos baseados na 

educação emocional e o envolvimento directo dos decisores políticos. 

 OEF 4.1. Informar, incentivar e mobilizar a proatividade da causa ambiental 

 OEF 4.2. Reforçar a protecção jurídica sobre a biodiversidade e apoiar a 

aplicação da lei 
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 OE 5: Assegurar que a Biosfera é uma organização de vanguarda na 

conservação do ambiente 

Com mais de 10 anos de experiência, a Biosfera é hoje uma organização nacional 

reconhecida pelas autoridades cabo-verdianas e pelos seus parceiros técnicos e 

financeiros internacionais que nela depositam a sua confiança.  

No entanto, este grau de reconhecimento e notoriedade deve ser reforçado a nível 

internacional e enriquecido pela qualidade constante dos processos e acções 

empreendidas.  

Nesta perspectiva, a organização prosseguirá os seus esforços de estruturação 

organizacional e boa governação. Os colaboradores da Biosfera serão 

constantemente apoiados para enriquecer a sua experiência e reforçar as suas 

competências.  

Desenvolverá uma recolha de fundos mais inovadora para assegurar o seu 

funcionamento e desenvolverá a sua missão de conservação e mobilização. 

 OEF 5.1. Promover a notoriedade e garantir a credibilidade da Biosfera 

 OEF 5.2. Reforçar a estrutura e o funcionamento da Biosfera 

 OEF 5.3.  Assegurar a sustentabilidade financeira 
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9. Monitorização e Avaliação:  

9.1. Resultados e Metas  

OE Resultados esperados Meta  

OE 1: Garantir a 

conservação de 

espécies costeiras e 

marinhas 

1. O conhecimento de 4 grupos de espécies 

ameaçadas é melhorado e a sua proteção 

é assegurada 

2. A pesca artesanal em torno de São 

Vicente e Santa Luzia é sustentável e 

respeitosa do ambiente 

3. As melhores práticas internacionais de 

pesca são adotadas 

1. Até 2025, a Biosfera desenvolve parcerias com mais de 5 universidades 

e/ou entidades de investigação científica 

2. Até 2025, os locais prioritários (nidificação, viveiros, alimentação) para a 

proteção de 4 grupos de espécies prioritárias são identificados e protegidos 

no Barlavento 

3. Até 2025, 5 atividades/projetos geradores de rendimentos que respeitam 

as boas práticas ambientais são desenvolvidos pelas comunidades 

pesqueiras (via economia azul)  

OE 2: Proteger os 

habitats marinhos e 

costeiros  

1. O processo de criação da rede das AMP 

em mar em Cabo Verde (corredor 

biológico) está em curso 

2. A área marinha protegida da comunidade 

de Calhau - Praia Grande é criada e co-

gerida pela Biosfera em colaboração com 

as comunidades piscatórias 

3. A capacidade de mobilização da 

sociedade civil e de lobbying político é 

1. Até 2023, a lei que regula a protecção do complexo das ilhas de Santa 

Luzia é oficialmente aprovada e validada pelas autoridades cabo-verdianas  

2. Até 2023, a Biosfera integra oficialmente o comitê de gestão de Santa Luzia 

(co-gestão) e desempenha um papel decisório na sua implementação  

3. Até 2025, a Biosfera participa activamente na criação e co-gestão de novas 

AMP comunitárias no Barlavento  

4. Até 2025, a Biosfera desempenha um papel importante na identificação, 

criação e co-gestão das AMP no mar em Cabo Verde 

http://www.biosferacv.cv/
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grandemente aumentada quando é 

identificada uma ameaça iminente na 

zona das ilhas Barlavento 

OE 3: Reduzir a 

poluição que 

perturba espécies e 

habitats marinhos  

1. Os resíduos marinhos das praias de 

Santa Luzia e São Vicente são recolhidos 

2. A população de Cabo Verde está 

consciente dos desafios colocados pela 

poluição marinha 

3. Mais de 40% da população de São 

Vicente está fortemente envolvida na 

redução dos resíduos plásticos 

domésticos 

4. Biosfera mobiliza um grande número de 

voluntários em caso de poluição marinha 

em grande escala nas ilhas de 

Barlavento 

1. Todos os anos, 2 km2 de praias são despoluídas de lixos na ilha de Santa 

Luzia e uma vez por mês é realizada uma campanha de limpeza da praia 

em São Vicente 60 campanhas e mais de 10.000 voluntários são 

mobilizados durante as campanhas de limpeza nas ilhas de São Vicente e 

de Santa Luzia 

2. Até 2025, mais de 50 toneladas de resíduos de plástico e vidro são 

recicladas e transformadas na ilha de São Vicente via atividades de 

economia circular 

3. Até 2025, 40% da população da ilha de São Vicente limita o seu consumo 

de plástico e utiliza soluções alternativas para substituir os sacos de 

plástico de utilização única  

4. No final de 2021, é promulgada a lei que proíbe a utilização de sacos de 

plástico de uso única e o Biosfera fornece informações sobre a sua 

implementação 

OE 4: Motivar o 

público para um 

papel proactivo na 

proteção do 

ambiente 

1. Compreensão e participação activa da 

sociedade civil na protecção da 

biodiversidade costeira e marinha em 

Cabo Verde 

2. A sociedade civil desempenha um papel 

fundamental para influenciar a tomada 

1. Até 2025, 75% da população de Cabo Verde estará consciente das 
ameaças que pesam sobre a biodiversidade costeira e marinha  

2. Até 2025, 30% da população cabo-verdiana com idades 
compreendidas entre os 5 e os 20 anos está informada e envolvida em 
acções concretas para a conservação da biodiversidade costeira e 
marinha  
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de decisões políticas para a protecção 

da biodiversidade no Cabo Verde 

3. As ações ilegais contra espécies 

ameaçadas são conhecidas e reduzidas  

3. 2.000 voluntários respondem a uma mobilização em massa no caso de 
um grande evento ambiental/catástrofe na ilha de São Vicente 

4. Até 2025, são criadas ou alteradas 5 leis para proteger os grupos de 
espécies prioritárias e/o os seus habitats 

 OE 5: Assegurar 

que a Biosfera é 

uma organização de 

vanguarda na 

conservação do 

ambiente 

1. O reconhecimento e a notoriedade da 

Biosfera são assegurados a nível 

nacional e internacional 

2. As competências do staff da Biosfera 

são muito melhoradas nas diferentes 

áreas de intervenção (administração, 

comunicação, conservação)  

3. A Biosfera implementa o seu manual de 

procedimentos administrativos e 

financeiros e representa uma 

organização sólida em termos de 

recursos humanos e de boa governação 

1. Até 2025, Biosfera representa a voz ambiental de Cabo Verde em mais de 

3 eventos internacionais 

2. A partir de 2022, as actividades básicas de conservação e os salários estão 

permanentemente garantidos por um período de um ano 

3. Em 2021, o Biosfera é oficialmente reconhecido pelas autoridades como 

uma organização de utilidade pública  

4. Em 2021, Biosfera é membro do IUCN e Parceiro da Birdlife 
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9.2. Atividades principais 

Quadro síntese 

Objetivo estratégico 1: Garantir a conservação de espécies costeiras e marinhas  

Objetivo específico 1.1. Melhorar o conhecimento e monitorização sobre as espécies  

Atividade 1.1.1. Colaborar com a investigação científica para desenvolver acções de conservação relevantes 

Atividade 1.1.2.  Reforçar as capacidades técnicas e científicas dos técnicos de campo   

Atividade 1.1.3.  Consolidar as técnicas de monitorização de sítios prioritários  

Atividade 1.1.4.  Assegurar a qualidade da recolha, análise e promoção dos dados  

Objetivo específico 1.2. Agir para a vigilância e conservação das espécies ameaçadas 

Atividade 1.2.1. Proteger as espécies prioritárias  

Atividade 1.2.2. Reforçar a capacidade de deteção e controlo e eliminação de espécies invasoras  

Atividade 1.2.3. Reintroduzir espécies endémicas e/ou ameaçadas 

Objetivo específico 1.3. Estimular as boas práticas de pesca sustentável 

Atividade 1.3.1. Realizar um inventário e promover na implementação de boas práticas na pesca artesanal  

Atividade 1.3.2. Explorar o potencial da economia azul e implementar soluções de desenvolvimento sustentável de recursos 

Atividade 1.3.3. Participar na elaboração e revisão de planos de gestão para pesca nacional 

Atividade 1.3.4. 
Melhorar o conhecimento e a informação sobre as capturas acessórias de espécies vulneráveis (bycatch) da pesca artesanal e 
semi-industrial  

http://www.biosferacv.cv/
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Objetivo estratégico 2: Proteger os habitats marinhos e costeiros  

Objetivo específico 2.1. Assegurar a participação no processo de co-gestão das AMP em Cabo Verde 

Atividade 2.1.1. Participar a nível nacional no processo de co-gestão dos MPAs (integração da ONG nacional "Aliança Azul") 

Atividade 2.1.2. Iniciar o processo de criação de AMP em mar em Cabo Verde (corredor biológico) 

Atividade 2.1.3. 
Apoiar a formalização do plano de gestão da AMP de Santa Luzia pelas autoridades (decreto de implementação) e participar na sua 
co-gestão 

Objetivo específico 2.2. Criar novas Áreas Marinhas Protegidas com as comunidades de pescadores  

Atividade 2.2.1. Identificar áreas marinhas vulneráveis com alto valor de biodiversidade  

Atividade 2.2.2. Realizar um estudo do estado das áreas-alvo (recursos socioeconómicos, biológicos, habitats...) 

Atividade 2.2.3. facilitar o processo de boa governação e o desenvolvimento de planos de co-gestão multi-stakeholder no áreas-alvo  

Atividade 2.2.4 Monitorar a evolução da Área Marinha Protegida e replicar em outros sites  

Objetivo específico 2.3. Impedir ameaças iminentes à zona costeira e seus impactos 

Atividade 2.3.1. Identificar de áreas vulneráveis e ameaçadas a serem protegidas como questão prioritária 

Atividade 2.3.2 Implementar medidas de restauração em locais prioritários  

Atividade 2.3.3. Organizar campanhas para mobilizar e proteger os sítios identificados pela sociedade civil 

Objetivo estratégico 3: Reduzir a poluição que perturba espécies e habitats marinhos  

Objetivo específico 3.1. Limpar de poluição os sítios com maior valor de biodiversidade 

Atividade 3.1.1. Remover os lixos  das praias com maior valor de biodiversidade das ilhas de Santa Luzia e São Vicente    

http://www.biosferacv.cv/
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Atividade 3.1.2. Testar novas técnicas para recolha, remoção e/ou destruição lixos marinhos na Santa Luzia 

Objetivo específico 3.2. Reduzir a contaminação da zona marinha e costeira por lixos domésticos (ilha de São Vicente) 

Atividade 3.2.1. Inventariar das capacidades de tratamento de lixos domésticos 

Atividade 3.2.2 Encorajar uma dinâmica popular de mobilização para recolher lixos de vidro e de plástico  

Atividade 3.2.3. Estimular a criação as  unidades de transformação / reciclagem de vidro e plástico através de projectos de economia circular 

Atividade 3.2.4. Encorajar a população a encontrar alternativas ao uso de sacos plásticos de uso único  

Atividade 3.2.5. Colaborar com o camara municipal para garantir a instalação e remoção dos caixotes do lixo público na ilha (campanha cívica) 

Objetivo específico 3.3. Acompanhar e reagir a potenciais riscos de poluição marinha  

Atividade 3.3.1. 
 Supervisionar um estudante especializado em "poluição marinha" (inventário de iniciativas internacionais, actividades de 
reciclagem, examinar o plano nacional, procurar soluções e financiamento adequado) 

Atividade 3.3.2. Contribuir e desempenhar um papel decisivo na resposta a um incidente de poluição marinha 

Atividade 3.3.3. Ser capaz de mobilizar um grande número de cidadãos em caso de poluição marinha 

Objetivo estratégico 4: Motivar as comunidades e o público para um papel proactivo na proteção do ambiente 

Objetivo específico 4.1. Informar, Incentivar e mobilizar a proatividade da causa ambiental 

Atividade 4.1.1. Fazer da Biosfera uma plataforma de expressão cidadã sobre questões ambientais 

Atividade 4.1.2 Desenvolver campanhas de informação em favor da Biodiversidade costeira e marinha em Cabo Verde  

Atividade 4.1.3. Ser capaz de assegurar uma forte mobilização dos cidadãos a nível nacional sobre questões de biodiversidade 

Atividade 4.1.4. Divulgar das leis junto de um vasto público numa linguagem acessível a todos 

Objetivo específico 4.2. Reforçar a protecção jurídica sobre a biodiversidade e apoiar a aplicação da lei 

http://www.biosferacv.cv/
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Atividade 4.2.1. Propor o reforço da legislação para a proteção da biodiversidade em geral 

Atividade 4.2.2. Reforçar da participação dos legisladores na validação e aplicação das leis através da formação de deputados e juízes 

Atividade 4.2.3 Reforçar a aplicação da lei através missões conjuntas de monitorização os locais prioritários com os funcionários fiscais 

Atividade 4.2.4. Alertar as autoridade, os cidadãos e a comunidade internacional para as ameaças em curso ou iminentes 

Atividade 4.1.5. Comprometer as autoridades através do imposto ambiental 

Objetivo estratégico 5: Assegurar que a Biosfera é uma organização de vanguarda na conservação do ambiente 

Objetivo específico 5.1. Promover  a notoriedade e garantir a credibilidade da Biosfera 

Atividade 5.1.1.  Reforçar a comunicação externa / networking e desenvolver novas parcerias e redes técnicas  

Atividade 5.1.2. Potenciar e orientar a colaboração com outras ONGs ambientais nacionais em projetos conjuntos 

Atividade 5.1.3.  Estabelecer fortes parcerias com a mídia nacional e internacional  

Atividade 5.1.4.  Desenvolver membership de Biosfera  

Atividade 5.1.5 Ser a voz de Cabo Verde a nível internacional 

Objetivo específico 5.2. Reforçar a estrutura e o funcionamento da Biosfera 

Atividade 5.2.1.  Assegurar o fluxo interno de informação e sinergias na Biosfera 

Atividade 5.2.2. Aplicar o manual de procedimentos e desenvolver um manual do empregado (recursos humanos) 

Atividade 5.2.3. Consolidar os órgãos da governança 

Atividade 5.2.4. Reforçar as competências técnicas e operacionais do staff através de um plano de formação / troca de experiências  

Atividade 5.2 5. Garantir a disponibilidade de equipamento do campo de qualidade  

Atividade 5.2.6. Construir uma nova sede mais ecológica 

http://www.biosferacv.cv/
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Objetivo específico 5.3.  Assegurar a sustentabilidade financeira 

Atividade 5.3.1. Desenvolver uma estratégia de angariação de fundos e aumentar a competência interna de angariação de fundos 

Atividade 5.3.2. Buscar de mecanismos inovadores de sustentabilidade financeira (fundos sem restrições) 

 
As metas do Plano Estratégico e o cumprimento dos Objectivos Estratégicos serão monitorizado, com um conjunto de indicadores e meios de 
verificação, que estarão detalhados no Plano Operacional da Biosfera.  

http://www.biosferacv.cv/
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Anexo 1 | SWOT e PESTA 

Análise SWOT 

Forças 

Equipa jovem e motivada 

Conhecimento científico em alguns membros da equipa 

Bons equipamentos - carro, materiais informáticos, barcos 

Bom portfólio de projetos 

Network em Cabo Verde e África Ocidental (nível regional) 

Parcerias com as ONG de ambiente (a nível nacional) 

Única organização que trabalha nos ilhéus 

A organização mais forte no Barlavento (São Vicente, São Nicolau, Santo Antão) 

Boa imagem (materiais e marca) 

Boa visibilidade nacional e internacional 

Muitos voluntários 

Bons métodos de trabalho 

Acordos de parceria com Universidades e científicas (nacionais e internacionais) 

Boa gestão de redes sociais 

Alma da Biosfera - ONG familiar 

Boa colaboração com os media (TV, rádio, jornais) 

Redes de ONGA (Taola, Smilo, FEG) 

Não há resistência à mudança 

Isenções alfandegárias durante 3 anos 

Dois prémios do Presidente da República (medalha de louvor) 

Staff tem formações complementares 

Direção executiva interventiva 

Boa comunicação que gere interesse em novos financiadores 

Diversidade de colaboradores de várias ilhas do Barlavento (conhecimento 
profundo das suas ilhas) 

Desenvolvimento de boas relações com stakeholders relevantes (ex. pescadores) 

Fraquezas 

Falta de sustentabilidade financeira de médio e longo prazo 

Insuficientes recursos humanos 
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Pouca qualidade do pessoal de campo (precisa qualificação) 

Espaço da sede confinado 

Barco está velho e precisa de manutenção 

A Direção é pouco interventiva (governança) 

Deslocações entre ilhas são caras 

Problemas de visto para deslocações internacionais (ex. congressos e formações) 

Não existe protocolo e financiamento do governo 

Não ser identificada como co-gestor 

ONG familiar - maus hábitos enraizados 

Pouco networking internacional 

Co-gestão de Santa Luzia estagnada 

Back up e armazenamento de dados não é seguro 

Pouca capacidade de análise de dados 

Pouca capacidade científica internalizada 

Desresponsabilização pelo equipamento/ material de campo 

Necessidade de formação (ver gap de competências) 

Inexistência de protocolos (ex. resgate animais) - ver lista de protocolos 
necessários 

Não existem câmaras hiperbáricas 

Pouca capacidade de gestão de voluntariado (centrado em São Vicente; não 
conseguem pagar) 

Métodos de trabalho - organização, planeamento e sinergias precisam de ser 
melhorados 

Parcerias fracas com outras ONG 

Voluntariado não qualificado 

Perda de staff por falta de financiamento dos projetos 

 

Oportunidades 

Fundos estratégicos para a eco-região 

Biosfera identificada como co-gestor de conservação e fiscalização nas áreas 
protegidas 

Parceiro que apoia o crescimento estrutural da Biosfera (MAVA) 

Acesso a outras Fundações como a MAVA (via referencial) 

Cabo Verde está a fazer muitos acordos da economia azul 

Diáspora de Cabo Verde enriquecida - Family Foundations 

about:blank


 

 
 
ONG Biosfera  
Rua de Moçambique, nº 28 - Mindelo - Ilha de São Vicente - Cabo Verde 
Telefones: (+238) 231 79 29 - Telemóvel: +238 984 44 47 / 995 04 27/ 959 43 35 

Facebook: facebook/biosfera-I - Website: www.biosferacv.cv  

 

Membro de convenções internacionais que precisam estratégias concretas 

Boa relação com o Ministro da Economia Marítima 

Festivais 

Lei de mecenato 

Entidade de utilidade pública - potenciar as doações 

Parceria Birdlife 

Serem incluídos no orçamento de Estado 

Bom espírito de comunidade 

Transformação dos curricula escolares e universitários (mais conteúdos ambientais) 

Uso drones para deteção poluição marinha e costeira e identificação espécies 

Existe enquadramento legal da pesca sustentável 

Ambiente está na moda 

Plano nacional de educação ambiental 

Maior consciência ambiental 

Implementação dos planos ação das espécies 

Democracia estável 

Reintrodução de espécies 

Desenvolvimento económico do eco-turismo 

Biodiversidade com importância global 

Fundo ambiental 

Ser membro do IUCN 

Cabo Verde na moda 

Boa relação pessoal dos técnicos com os pescadores que permite trabalhar a 
pesca sustentável 

Cavala nova como recurso económico 

Energias limpas (solar e mares) 

Reciclagem de lixo para expressões artísticas 

Ameaças 

Falta de responsabilização dos políticos/ pouca consciência dos decisores 

Eco-região está a perder a Fundação MAVA (West Africa) em 2022 

Perda de staff (turnnover) para outras ONGs ambientais 

Falta de conhecimento da população sobre questões ambientais 

Financiamento insuficiente pós 2022 

Competição de outras ONG (ex. projeto Vitó) 
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Desmantelamento da rede apoiada pela MAVA; aumento competição 

Não existem incentivos à energia limpa 

Custos elevados com energias renováveis (painéis solares, etc) 

Pouca ligação ao mar dos cabo-verdianos 

Ministro ambiente mais focalizado na agricultura 

Áreas protegidas ao abandono 

Estado está a perder financiamento internacional 

Governo local não tem intervenção ambiental 

Não existe voluntariado corporativo 

Acordos de pesca UE danosos 

Mau uso de recursos públicos ambientais  

Medo dos tubarões 

Pesca ilegal de tubarão  

Falta de protocolo com o Ministério do Ambiente 

Ciberataques 

Consumo de espécies protegidas 

Não existe política de gestão de resíduos e plásticos 

Construção no litoral 

Poluição marinha/ plásticos 

Sobre exploração da pesca 

Desaparecimento de espécies 

Aumento e/ou presença de espécies invasoras 

Tráfico biológico 

Falta de vontade política (ou conhecimento) a nível legislativo 

Polícia repressiva - guarda costeira 

Diferença de opinião entre governo e Biosfera (conflito) 

Falta de informação sobre frotas de pesca fora da UE (opacidade) 

Santa Luzia não é uma área IBA/ KBA 

Risco de acidentes com poluição por petróleo 

Turismo de larga escala (cruzeiros/ projeto portuário) 

Não há boa relação institucional com a Biosfera/ confusão com o governo 

Novas espécies (cavala como invasora) 

Burocracia dos institutos públicos 
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Análise PESTA: 

Legenda: 
    Fatores positivos/favoráveis à ação/missão da Biosfera I;  
    Fatores negativos/desfavoráveis à ação/missão da Biosfera I;  
 
 

Político-legal 

 
 

Democracia estável e transparente 

Legislação tem tido alguma atualização e está melhorada 

Existe um melhor envolvimento da sociedade civil 

A lei de bases das associações permite que sejam entidade de utilidade pública 

Poderão ser incluídos no orçamento de Estado 

Algumas isenções fiscais e tributárias 

Boas leis laborais, com flexibilidade 

Existem políticas ambientais 

Dois prémios e medalha louvor do Presidente da República 

Ministério do ambiente é parceiro 

Cabo Verde ratificou todas as convenções internacionais 

Lei do Mecenato 
 

Fiscalização é um ponto negativo 

É necessário criar mais sinergias e comunicação interinstitucional 

Falta de responsabilização dos decisores / avaliação externa 

Lentidão processo para aprovação da entidade pública 

Não avanço nos processos de co-gestão 

Não existe incentivos à energia limpa 

Não há benefícios regionais 

Cabo Verde atrasado no cumprimento das convenções internacionais 
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Económico 

 
 
 

Desenvolvimento económico e novos negócios 

Mais financiadores 

Aumento salarial e nível de pobreza estável 

Aumento da procura de pessoas formadas em áreas técnicas 

Melhor acesso a crédito 

Aumento da influência turística 

Aumento de energias renováveis 

Diminuição do custo das energias 

Não recebimento de financiamento do Estado 

Moeda estável 

Não há inflação 

Diáspora envia remessas 

 
 
 

Aumento dos custos de produção, e também dos preços e de taxas é ponto 
negativo 

Instabilidade do mercado internacional 

Aumento dos conflitos de interesses 

Aumento dos combustíveis fósseis 

Custos elevados das energias renováveis (ex. solar) 

Energia eólica não funciona 

Não existe subsídio de desemprego 

Alto nível de desemprego. Muitos licenciados sem emprego. 
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Sociocultural 

 
 
 

Valorização do património nacional (música, teatro, festivais...) 

Verifica-se um aumento de mão-de-obra qualificada  

Existe melhoria da educação, com número de licenciados a aumentar 

Menos desigualdade de género 

Melhores cuidados de saúde nomeadamente em  São Vicente e Santiago 

Maior consciência ambiental 

Bom espírito de comunidade  

Promoção do voluntariado 

Pouca resistência á mudança 

Há intergeracionalidade no convívio social 

Há importantes eventos culturais 

 
 
 

O desenvolvimento do Turismo tem um impacto positivo na sociedade, mas 
também tem muitos riscos/impactos negativos, nomeadamente em termos de 
poluição 

Não existe ligação homem-natureza 

Não existe ligação ao mar 

O aumento de população pode gerar desemprego e insegurança, também por força 
da migração interna 

Sistema educativo pouco atualizado 

Ainda há quem coma espécies protegidas (ex. tartaruga) 

Novas gerações estão em rutura com valores tradicionais 

  
 

Tecnológico 

 
 
 

Equipamento avançado de monitorização espacial 

Acesso mais facilitado a tecnologia - telefone; Discos externos – backup;  rádios de 
comunicação etc. 
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Acesso a tecnologia intergeracional 

Redes de telecomunicações permitem maior conectividade com o mundo 

Foram feitos investimentos em novas infraestruturas 

Novas plataformas de ensino à distância 

Maior acesso à informação 

Possibilidade de desenvolvimento de energia eólica e do mar 

Grande uso das redes sociais 

Uso de drones para conservação da natureza 

 
 
 

Equipamentos são caros e importados 

Rede móvel limitada no campo e rede wifi instável assim como a própria 
eletricidade e há falha dos dados em GPS 

Ausência de legislação que controle a tecnologia 

Transportes mais caros e custos alfandegários 

Ausência de formação 

 

Ambiental 

 
 
 

Aumento de conhecimento e consciência ambiental 

ONG de conservação motivadas e ativas embora não abranjam todos os valores 
naturais 

Biodiversidade com importância global 

Valor económico do ecoturismo 

Recursos marinhos abundantes 

Áreas marinhas protegidas (embora sejam poucas) 

Trabalho com comunidades locais 

Fundo ambiental publico (turismo) 

Melhor gestão de resíduos (inclui comunidades) 

Plano de contingência hidrocarbonetos (em preparação) 

Ambiente nos currículos escolar/universidade 

Planos de ação de espécies 
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Vontade política (tartarugas, plásticos) 

Bom funcionamento das ONGAs em rede 

Ambiente está na moda 

Novas colónias de aves 

 
 
 

Pouca fiscalização. Não há plano de ordenamento do território 

Faltam estudos de impacto ambiental (zonas costeiras, onde há mais pressão) 

Alterações climáticas 

Espécies invasoras 

Tráfico biológico 

Aumento da poluição por desenvolvimento do turismo 

Áreas protegidas sem gestão adequada 

Não existem políticas de responsabilidade social e ambiental nas empresas 

Não existe voluntariado corporativo na área ambiental 

A maior parte das ONGAs são pequenas 

Má gestão do lixo (em especial dos plásticos) 

A lei de bases da construção civil provoca muita poluição e constroem na orla 
costeira 
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