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Ronim Évora, além de um bom trabalhador, era um companheiro 
para todas as horas e sempre disponível. 

Era muito criativo e brincalhão com todos. Cuidadoso, ele não 
se arriscava muito perante algumas situações, por exemplo, se o 
mar estivesse agitado, ele preferia banhar-se nas poças à beira-

mar. Muito participativo nos trabalhos, contribuía sempre com 
ideias para melhor alcançarem os objetivos.

Biosfera perdeu mais que um membro desta família. Ronim 
deixa muita falta hoje porque além de ser prestativo e um 

colaborador indispensável, também tinha conhecimentos vários 
que poderia facilmente auxiliar trabalhos diversos relacionados à 

conservação da Natureza. 
Um merecido descanso ao nosso colega, amigo e ambientalista!
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Começou a trabalhar como 
Assistente de Campo em 2018 
e até então foi notável a sua 
colaboração nos trabalhos de 
monitorização das espécies. 
invasoras.

Adorava cozinhar para os colegas e 
todos diziam que ele era bom nisso.

Uma curiosidade sobre o Ronim é 
que não lhe podia faltar cigarro no 
campo e além de gostar muito de 

trabalhar com gatos tinha muita 
vontade de colaborar em trabalhos 

com aves marinhas durante uma 
temporada inteira.
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UMA HISTÓRIA DE SUCESSO
Um dos principais 
objetivos deste projeto é 
a monitorização e gestão 
destas espécies.
Santa Luzia é, realmente, uma ilha cheia de vida em 
cada um dos seus 35 km2, mas depois de alguns anos de 
investigação, reparamos que a ilha já teve dias melhores. 
Espécies invasoras e a presença de gado e humana 
modificaram o habitat nativo, colocando em grande risco 
a sobrevivência das espécies, chegando algumas delas ao 
ponto de extinção, e por isso decidimos atuar rapidamente.

Junto com os nossos sócios, a Sociedade Portuguesa para 
o Estudo das Aves (SPEA), a Direção Nacional do Ambiente 
(DNA) e o financiamento da fundação MAVA, no ano 2017 
começou este grande projeto focado na reconstrução 
da nossa única ilha inabitada. Agora, com o projeto 
quase a terminar, queremos apresentar-vos os resultados 
conseguidos durante estes 3 anos de trabalho.

Um dos grandes problemas dos frágeis sistemas 
insulares é a presença de espécies invasoras, organismos 
introduzidos pelos humanos em locais fora da sua área de 
distribuição natural, e que conseguem prosperar na nova 
região. Quando estas espécies não têm competidores e 
predadores naturais, podem ser um risco e provocar a perda 
de biodiversidade nativa e a degradação dos ecossistemas 
invadidos. É por isso mesmo, que um dos principais 
objetivos deste projeto é a monitorização e gestão destas 
espécies, tendo tido resultados surpreendentes!

- Pela primeira vez não foi encontrado nenhum ninho de 
tartaruga predado;
- Houve um incremento da população de répteis terrestres 
da ilha; 
- Espécies de aves terrestres como a Calhandra das Dunas 
(Ammomanes cincture), a Corredeira (Cursorius cursor) 
ou a Codorniz (Coturnix coturnix) são observadas mais 
frequentemente.
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“70 indivíduos da Calhandra-
do-Raso (Alauza razae) 
foram translocados do 
ilhéu Raso até à ilha de 
Santa Luzia, cumprindo 
assim outro dos objetivos 
principais.“

#5

Mas as espécies presentes na ilha não 
foram as únicas favorecidas, aproveitando 
a população emergente da endémica 
Calhandra-do-Raso (Alauza razae), 70 
indivíduos foram translocados do ilhéu 
Raso até à ilha de Santa Luzia, cumprindo 
assim outro dos objetivos principais.

Mas, porque é que isto foi feito? Esta 
pequena ave terrestre estava só presente 
no ilhéu Raso e por viver nesta área tão 
pequena e pela sua dependência das 
chuvas para a sua reprodução, pequenas 
mudanças podem ter como consequência a 
extinção total da espécie.

Santa Luzia foi o local escolhido por, 
entre outras razões, a sua proximidade 
à população de origem, às caraterísticas 
semelhantes de habitat e porque foram 
encontrados fósseis que confirmam a 
presença desta ave nesta ilha no passado. 
Todos os indivíduos foram anilhados com 
anilhas de cores para a sua posterior 
identificação durante as monitorizações 
mensais realizadas na ilha. Estas 
monitorizações servem para detetar 
mudanças nas populações e também para 
confirmar a sua adaptação ao novo habitat.

E assim tivemos estes resultados: 
- No final de agosto de 2018 foi encontrada 
a primeira cria nascida na ilha que estava a 
ser alimentada pelos pais, o que confirmou 
a primeira reprodução satisfatória em Santa 
Luzia; 
- Mais perto do final do ano 2018, a nossa 
equipa identificou vários indivíduos que 
voaram sozinhos do Raso a Santa Luzia, 
e vice-versa. Isto confirmou o movimento 
entre ilhas pela primeira vez; 
- Em 2019, só foi encontrado um ninho com 
uma cria, devido às poucas chuvas desse 
ano nas ilhas; 
- Em outubro e novembro de 2020, um total 
de 24 crias em 11 ninhos diferentes foram 
encontrados. Parece que as calhandras 
estão a gostar da sua nova ilha; 

- A segunda postura foi confirmada pela 
primeira vez em novembro deste ano, ao 
observar um mesmo casal cuidando de um 
segundo ninho, após uma primeira ninhada 
bem-sucedida em outubro. Parece que esta 
ilha está cheia de recursos, o que faz com 
que esta pequena, mas importante ave do 
nosso país esteja tão confortável, podendo 
alimentar até 7 crias no período de um mês! 

Mas o projeto não foi só trabalho de campo, 
a construção de uma casa de vigilância 
na ilha, a compra de materiais de campo, 
a criação de uma equipa de vigilantes da 
natureza e a sua formação juntamente 
com os técnicos de campo, foram também 
algumas das ações. Este projeto foi uma 
mais-valia para a nossa ONG, mas também 
para a biodiversidade do país. Esperamos 
poder continuar a contribuir para a 
recuperação das nossas ilhas no futuro!

A nossa ONG passa a fazer parte 
da rede mundial #NatureForAll, 
um vasto movimento, criado pela 
União Mundial para a Conservação 
da Natureza em 2016, visando 
simplesmente inspirar o amor da 
Natureza na Natureza . É com este 
espírito de aventura que acreditamos 
que quanto  maior for o contato 
com a Natureza, mais gratificante 
serão as nossas experiências, tanto 
pessoais como coletivas, e maior 
será  a nossa consciência ambiental. 
É nesta perspetiva otimista que a 
Biosfera organiza, regularmente, 
atividades envolvendo o público em 
ações de conservação da Natureza, 
como o trabalho de monitorização e 
conservação das tartarugas marinhas 
durante época de desova na reserva 
natural de Santa Luzia, campanhas de 
limpeza nas praias de São Vicente, 
ações de sensibilização nas escolas 
básicas e secundárias, entre outras. 
Neste sentido, realizamos atividades 
que visam envolver a população e as 
comunidades piscatórias em ações de 
conservação ambiental e continuamos 

empenhados em promover uma 
aprendizagem útil sobre a Natureza, 
que estimule a curiosidade e a 
criatividade. Sendo assim, criámos 
e lançámos novas ferramentas 
de sensibilização de educação 
ambiental, como: Concurso de 
desenho sobre tartarugas, tubarões 
e aves marinhas nas nossas redes 
sociais; exposições sobre a riqueza 
da biodiversidade cabo-verdiana; e a 
criação de um Stand Edu, itinerante, 
com jogos lúdicos e perguntas sobre 
as aves marinhas. Ainda com o intuito 
de despertar e alertar as pessoas 
para a importância e necessidade da 
Natureza, no início do ano de 2021 
vamos lançar o concurso televisivo 
“Vencedor pela Natureza”, que irá 
abordar temáticas da conservação e 
proteção da biodiversidade, dirigido 
a toda sociedade cabo-verdiana. 
Junte-se também à rede mundial 
#NatureForAll!

Quando maior for o 
contato com a Natureza, 
mais gratificante serão 
as nossas experiências e 
maior é a nossa consciência 
ambiental.

#NATUREFORALL, 
TODOS JUNTOS PARA A NATUREZA
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O objetivo é motivar 
o público a adotar um 
papel ativo na defesa dos 
ecossistemas marinhos e 
costeiros de Cabo Verde.

A Biosfera apresenta o Concurso 
Televisivo “Vencedor pela Natureza”, 
um concurso que te dá vários 
prémios. Preservar para inspirar 
é a nossa dupla missão, por isso 
se és um amante da Natureza e 
tens bons conhecimentos sobre a 
biodiversidade marinha e costeira, 
então este desavio é para ti. Inscreve-
te e venha ser um dos próximos 
embaixadores da proteção ambiental 
em Cabo Verde. Trata-se de um 
concurso televisivo de carater lúdico 
e educativo, aberto ao público maior 
de 18 anos a nível nacional e que 
visa testar os conhecimentos sobre 
a biodiversidade marinha e costeira 
de Cabo Verde. Serão produzidos 
10 episódios que serão emitidos 
na televisão nacional e noutras 
plataformas internacionais. João 
Branco será o nosso apresentador, na 
qual irá conduzir o nosso programa 
sobre a biodiversidade. Em cada 
episódio teremos uma mascote 
diferente, que irá fazer a interação 

com o público. 
As inscrições são feitas 
através da página web: http://
vencedorpelanatureza.biosfera1.
com/, na qual os candidatos terão 
de responder às perguntas do nosso 
quiz para se habilitarem a serem 
os selecionados para o programa. 
As inscrições decorrem até 28 de 
Fevereiro de 2021.  
O programa tem por objetivos criar 
impactos sociais que visam motivar 
o público a adotar um papel ativo na 
defesa dos ecossistemas marinhos e 
costeiros de Cabo Verde; melhorar 
o conhecimento das leis ambientais 
no país, contribuir para uma reflexão 
sobre as políticas ambientais, além 
de proporcionar o enriquecimento 
dos currículos escolares com novos 
módulos pedagógicos. O programa 
vai ser emitido na Televisão Nacional 
de Cabo Verde e na RTP África, numa 
parceria com a Biosfera.

“VENCEDOR PELA NATUREZA” 
UM CONCURSO TELEVISIVO

A Biosfera tem dado muita ênfase 
em ações de capacitação do seu staff 
e desta vez, apostou numa formação 
que com certeza, irá melhorar a sua 
capacidade de registo e divulgação 
de imagem, no que diz respeito, 
aos trabalhos de conservação e a 
promoção da ONG. O fotógrafo 
francês, Nicolas Van Ingen, que 
veio há vários anos atrás à Biosfera 
para fazer as imagens que usamos, 
regressa para fazer novos registos de 
todas as atividades, mas, também 
para treinar parte da equipa a usar o 
drone e para treinar o departamento 
de comunicação em alguns aspetos 
como vídeos e comunicação 
externa. A sua missão começou no 
dia 24 de Setembro, pela ilha de 
Santa Luzia, onde fez registos em 
vídeos e fotos do nosso barco Jairo 
assim como a equipa integrante, 
passando pela região de Água Doce 
onde se realiza a monitorização de 
espécies invasoras, acompanhando 
os trabalhos do projeto de Tubarão 
em Ponta de Praia e trabalhos de 
monitorização de tartarugas marinhas 
na praia de Francisca
Em São Vicente, trabalhou com 

projeto de pesca sustentável CEPF 
- GEF, passando pela competição 
de surf na ilha de São Vicente, nas 
comunidades piscatórias.
A formação de drone iniciou-se 
com alguns elementos da equipa 
de comunicação e após algumas 
aulas teóricas no escritório, partimos 
para o exterior para praticar o 
manuseamento do drone e registo 
de imagens em treinos nalguns 
pontos da ilha de São Vicente. 
Nicolas deu também uma pequena 
formação sobre a organização de 
imagens, utilizando o software da 
Adobe: Light Room e ainda dicas 
importantes de como arquivar os 
ficheiros. Depois de algumas práticas 
com o drone, por exemplo, na 
campanha de limpeza do dia 3 de 
outubro, concluiu-se esta formação. 

Agradecemos todo o apoio da 
CDF à Biosfera, desde 2019, e 
também ao Nicolas pela partilha de 
conhecimentos.

A formação irá melhorar a 
capacidade de registo de 
imagem e divulgação dos 
trabalhos de conservação 
da ONG.

BIOSFERA EM NOVO VOO

#12ê
NEWSLETTER

2020
AGOSTO A DEZEMBRO

76

http://vencedorpelanatureza.biosfera1.com/
http://vencedorpelanatureza.biosfera1.com/
http://vencedorpelanatureza.biosfera1.com/
https://www.cepf.net/grants/grantee-projects/developing-sustainable-model-certified-fisheries-protection-cabo-verdes
https://www.cepf.net/grants/grantee-projects/developing-sustainable-model-certified-fisheries-protection-cabo-verdes
https://www.birdlife.org/capacity


Como forma de melhor capacitação 
nas questões de preservação 
e conservação, assim como a 
identificação de novas atividades de 
rendimento sustentáveis integradas 
na linha da economia azul e o 
engajamento das comunidades, a 
Biosfera realizou três Workshops 
nas comunidades piscatórias de 
São Vicente. Estas ações estão 
enquadradas nos trabalhos de 
sensibilização e educação ambiental 
e aconteceram durante três fins de 
semana do mês de Outubro de 2020, 
nas comunidades de Salamansa, 
Calhau e São Pedro. Este workshop 
teve como objetivo, sensibilizar estas 
comunidades para a importância 
da conservação e preservação 
das espécies marinhas de Cabo 
Verde, bem como a necessidade 
de garantir a sustentabilidade das 
mesmas, sugerindo algumas ideias 
sustentáveis de negócios e formas 
de combater a poluição marinha. 
Debateram-se temáticas como a 
importância das aves marinhas na 
pesca, a conservação das tartarugas 
marinhas, tubarões e raias de 
Cabo Verde, a problemática da 

pesca indesejada destas espécies 
(Bycatch), a importância de uma 
pesca sustentável levando em 
conta o tamanho mínimo de 
captura e a época de defeso, 
entre outros pontos da agenda. 
Dado a situação da pandemia da 
Covid-19, o workshop foi feito com 
um número reduzido de pessoas, 
20 pescadores por comunidade, 
no mínimo de tempo possível e 
respeitando as medidas sanitárias 
e o distanciamento físico de 
forma a minimizar os riscos de 
transmissão da Covid-19. Esta 
atividade permitiu a partilha de 
experiência de ambos os lados e no 
final da ação foram entregues kits 
de primeiros socorros e materiais 
de pesca a cada representante das 
embarcações de cada localidade, e 
certificados a todos os participantes. 
O workshop serviu para diversificar 
as competências de forma a incluir 
as comunidades num modelo de 
cogestão sustentável dos nossos 
oceanos.

WORKSHOP COMUNITÁRIO:
IMPORTÂNCIA DA PRESERVAÇÃO DAS ESPÉCIES MARINHAS DE CABO VERDE 

O workshop visa 
a sensibilização e 
educação ambiental nas 
comunidades piscatórias 
da ilha de São Vicente.

Dando seguimento ao trabalho 
de conservação e sensibilização 
ambiental, inauguramos, no 
passado dia 16 de Novembro, 
uma escultura de tartaruga em 
formato 3D, localizada na Avenida 
Marginal, junto à Enapor, que 
pretende sensibilizar as pessoas para 
a necessidade da preservação da 
Natureza.

O monumento, de (6) seis metros 
de comprimento, tem por objetivo 
apelar à consciencialização da 
problemática do lixo nas encostas e 
praias de mar. A obra é o resultado 
de algumas campanhas de limpeza 
realizadas pela Biosfera em São 
Vicente e Santa Luzia. Foram 4 
meses de intenso trabalho no ateliê 
do artista plástico Ró Interart que, 
com muita dedicação e empenho 
conseguiu concluir esta obra. 

O lixo é um problema a nível 
mundial e em Cabo Verde não 
é exceção. Devido às correntes 
marinhas, as nossas encostas e 
praias são afetadas por grandes 
quantidades de lixo, principalmente 

a Praia dos Achados em Santa 
Luzia, o que representa um grave 
problema de poluição marinha, 
colocando em causa a sobrevivência 
de várias espécies em Cabo Verde. 
São objetos como: palhinhas; bolsas 
de plástico; garrafas de refrigerante; 
sapatos; bóias; redes de pesca, 
assim como outros materiais feitos 
de plástico que despejamos, 
no nosso dia a dia, indo parar 
diretamente nos nossos oceanos 
e que podem levar entre 30 a 450 
anos a decompor-se.

MURAL 3D: TARTARUGA DE LIXO

De (6) seis metros de 
comprimento, este mural 
apela à consciencialização 
da problemática do lixo nas 
encostas e praias de mar.
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Cabo Verde possui 22 Áreas 
Marinhas Protegidas (AMP), 
porém, a maioria ainda não 
possui Planos de Gestão e menos 
ainda são aquelas que possuem 
planos aprovados e em fase de 
implementação. A identificação 
de AMPs segue critérios variados, 
mas que muito se baseia na sua 
representatividade faunística, 
ao que se pretende, através de 
uma boa gestão, salvaguardar. 
Porém, na maioria das vezes, 
existem comunidades cujas 
atividades económicas, muitas 
vezes dependem destas áreas e de 
atividades extrativas que utilizam 
de forma insustentável os seus 
recursos. Essas comunidades não 
costumam ver com bons olhos 
as AMPs pois, com elas surgem 
sempre restrições e raramente 
alternativas de rendimento, 
“obrigando” famílias a agirem 
na margem da lei ou perdendo 
o sustento a que já estavam 
habituadas, há várias gerações. 

Nessa ótica, a Biosfera, no 
seu projeto financiado pela 
Fundação Ocean5, está reunindo 
os documentos necessários 
para propor uma nova AMP 
costeira na Ilha de São Vicente, 
porém, de gestão comunitária e 
com o engajamento da própria 
comunidade desde o início, com 
novas formas de rendimento, 
sustentáveis e duradouros.  
O projeto prevê a criação de uma 
empresa de ecoturismo desenhada 
à medida da comunidade, de forma 
a que a nova AMP não seja um 
símbolo de restrições, mas sim de 
oportunidades. A nova AMP irá 
colocar toda a comunidade em rota 
a um futuro economicamente mais 
estável, sustentável e condigno. 
A proposta já foi apresentada à 
comunidade e na Cabo Verde 
Ocean Week, tendo sido muito 
bem acolhida por todos (Ver vídeo)
Homem e Natureza juntos. 
Nós ê Biosfera.

ÁREA MARINHA PROTEGIDA DO CALHAU

Biosfera propõe uma AMP de 
gestão comunitária e com o 
engajamento da comunidade,  
com novas formas de 
rendimento, desta feita, 
sustentáveis e duradouros. Terminámos a nossa temporada de 

conservação de aves marinhas no 
ilhéu Raso deste ano. 
O nosso trabalho baseia-se na 
monitorização das populações 
de aves marinhas, por exemplo: 
onde e quando criam, qual o seu 
tamanho populacional, sucesso 
reprodutor, onde se alimentam e de 
que se alimentam, onde vão fora 
do período reprodutor e quais as 
ameaças que enfrentam, para que 
no futuro possamos implementar 
melhores medidas de gestão. 

Devido à pandemia da Covid-19, 
as atividades no campo foram 
interrompidas, mas em finais de 
Maio, deu-se seguimento aos 
trabalhos de conservação das 
espécies existentes no Raso. 

Um resultado bastante satisfatório 
foi, o aumento do número de 
indivíduos da nova espécie de 
Alcatraz Sula sula no pequeno 
ilhéu. A espécie foi observada pela 
1ª vez, em 2013 e agora estamos a 
torcer para que a espécie comece 
a reproduzir, para que possamos 

considerá-la uma ave marinha 
reprodutora de Cabo Verde. 

Outra boa notícia foi a observação 
da raríssima subespécie da osga 
(Hemidactylus bouvieri razoensis), 
pois é endémica do Raso e Santa 
Luzia e está classificada em perigo 
crítico. 

Aproveitamos a oportunidade 
para agradecer a todos os nossos 
parceiros, financiadores e voluntários 
que nos ajudaram a implementar as 
nossas atividades de conservação, 
mesmo no contexto de pandemia.

ILHÉU RASO COM RESULTADOS INCRÍVEIS

Embora numa situação de 
pandemia conseguimos 
proteger as nossas aves e 
notámos um aumento do 
número de indivíduos da nova 
espécie de Alcatraz Sula sula 
no pequeno ilhéu Raso.
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O ano de 2020 fica também marcado 
como um ano de grandes desafios/
sucessos para a temporada de tarta-
rugas marinhas. 
Foram milhares de marcas deixadas 
pelas fêmeas de Tartaruga-comum 
(Caretta caretta) nas praias de todo 
Cabo Verde, isto num ano atípico, 
que a Biosfera não limitou os esfor-
ços quando o assunto era salvar as 
tartarugas. 
Os números registados também 
representam os esforços dos vo-
luntários e técnicos de terreno, pois 
estes percorriam diariamente mais 
de 8 km de praias em busca das 
“pistas” deixadas pelas tartarugas 
adultas e crias. Sob o sol forte de 
uma ilha deserta e cientes da im-
portância de encontrar os rastos de 
subida e de descida (e apagá-los até 
ao fim), as equipas de monitorização 
das praias de Santa Luzia identifica-
ram mais de 6.800 ninhos, 15.000 
rastos, conseguiram resgatar mais 
de 70 tartarugas adultas e levar ao 

mar mais de 1.300 crias recém-nas-
cidas. Sem dúvida, neste ano em 
Santa Luzia, outro destaque remete 
pelo incansável suporte que as pes-
soas deram quando muitas vezes 
encontravam tartarugas a mais de 
300 metros de distância das praias. 

E nesta mesma jornada, com o apoio 
da organização Ponta d´pom e Ins-
tituto do Mar (IMAR) entre Junho e 
Outubro, juntaram à Biosfera mais 
de 50 voluntários para proteger as 
praias da ilha de São Vicente e foi 
registado cerca de 2.500 ninhos. 
Ao todo foram mais de 80 pessoas 
que participaram em patrulhas de 
vigilância e monitorização de locais 
de nidificação nas ilhas de Santa Lu-
zia e São Vicente. 
Esses desafios ensinaram-nos que 
cada vez mais as novas adaptações 
serão necessárias e que continuare-
mos a arregaçar as mangas e fazer o 
bem para as nossas tartarugas.

FINAL DA ÉPOCA DE TARTARUGA
EM SÃO VICENTE E SANTA LUZIA 

Mais de 80 pessoas par-
ticipam em patrulhas de 
vigilância e monitorização 
de locais de nidificação nas 
ilhas de Santa Luzia e São 
Vicente

A Campanha SOS Edu, foi lançada 
em 2018, com o propósito de dar 
assistência às aves encontradas 
perdidas ou feridas. Em 2020 foram 
contabilizadas cerca de 29 aves, de 
9 espécies, sendo a maioria aves 
marinhas.  
Do mês de Outubro a Novembro, o 
número de aves marinhas entregues 
à Biosfera tem aumentado, 
principalmente a espécie cagarra, 
pois a espécie encontra-se no 
final da sua época reprodutora. 
Sendo elas aves marinhas 
migratórias, começam a migração 
no final de Outubro e muitas delas, 
principalmente os juvenis, acabam 
por ser atraídas pela iluminação 
pública, ficando desorientadas e 
perdendo o caminho para o mar. 
Por isso, a ONG Biosfera entrou em 
ação mais uma vez para salvar estas 
aves. 
Para isso, foram feitos alguns 
programas de rádio, foram 

colocados dois “Mupis”, um no 
caís de Porto Grande e outro no 
Aeroporto Cesária Évora, um 
Outdoor no centro da cidade, 
com o propósito de sensibilizar 
e informar a população, dos 
procedimentos a seguir, caso 
encontrar uma ave ferida ou 
perdida. 
Aproveitamos a oportunidade para 
agradecer a todos que estiveram 
envolvidos na campanha SOS Edu, 
e que continuem a ajudar-nos a 
salvar nossas aves porque juntos 
podemos fazer mais pela Natureza. 

CAMPANHA SOS EDU - NOVOS MATERIAIS 
Cerca de 29 aves, de 9 
espécies, sendo a maioria 
aves marinhas são 
resgatadas através da 
campanha SOS EDU.
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https://www.facebook.com/PontaDPom.ponta
https://www.facebook.com/IMAR.gov.cv
https://www.facebook.com/IMAR.gov.cv


com apoio de

ê

Em Novembro de 2020, o Governo de Cabo 
Verde atribuiu à Biosfera o Estatuto de Utilidade 
Pública. Este instrumento simboliza o reconheci-
mento público de mérito comprovado da nossa 
ação na conservação e preservação dos recursos 
costeiros e marinhos de Cabo Verde. (Boletim 
Oficial II Série, número 163, 10 de Novembro 
2020).
 
Para além desta valorização por parte do Gover-
no, o estatuto da utilidade pública permite-nos 
obter direitos e regalias que traduzem-se em 
isenções e redução de taxas fiscais, apresentar as 
contas para as finanças e receber fundos financei-
ros do Orçamento de Estado de Cabo Verde.

Receber este reconhecimento, há muito espera-
do, significa para a nossa família uma mais-valia 
na notoriedade e credibilidade junto dos nossos 
financiadores, parceiros e da sociedade em geral.
«Nós ê Biosfera»                       

BIOSFERA É UTILIDADE PÚBLICA

https://www.biosfera1.com/wp-content/uploads/2020/11/Biosfera-Utilidade-P%C3%BAblica-bo_10-11-2020_163.pdf
https://www.biosfera1.com/wp-content/uploads/2020/11/Biosfera-Utilidade-P%C3%BAblica-bo_10-11-2020_163.pdf
https://www.biosfera1.com/wp-content/uploads/2020/11/Biosfera-Utilidade-P%C3%BAblica-bo_10-11-2020_163.pdf

