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Olá colegas e amigos eis aqui a minha pequena 
apresentação.

Em 2013 licenciei-me em ciências ambientais na Universidade 
de Salamanca (Espanha) e desde então a minha vida tem 

sido uma viagem constante à volta do mundo «saltando» de 
projeto a projeto.

 
Desde o início, o meu trabalho centrou-se na conservação 
das tartarugas marinhas em Cabo Verde, depois na Costa 

Rica, México e mais tarde na Malásia. Neste último país 
diversifiquei o meu âmbito de trabalho levando-me a passar 
centenas de horas no mar profundo desenvolvendo trabalho 
de conservação em ecossistemas marinhos (recifes de coral e 

pradarias de ervas marinhas). 

O meu amor e experiência com o trabalho de campo é 
complementado com o trabalho de coordenação de equipas, 

desenvolvimento e implementação de novos projetos e 
supervisão da vertente científica. 

Todas estas serão funções a desempenhar no meu novo 
cargo de Coordenador do departamento de conservação da 

Biosfera. 
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GUIAS DE TURISMO MAIS
SENSÍVEIS COM O AMBIENTE Conservação e preservação 

das espécies de Cabo Verde 
e a sua ligação com o 
turismo.
Em Cabo Verde o turismo é considerado o motor da 
economia, pois emprega várias pessoas e serviços conexos, 
e ainda representa um importante ativo para o país. Praias 
com extensos quilómetros de areia branca, água de mar 
translúcida, sol o ano inteiro, fez do nosso país uma das 
referências no turismo, na região africana. Inclusive, Cabo 
Verde recebeu importantes prémios e destaques na 
imprensa internacional neste segmento de turismo a nível 
mundial. 

Entretanto, com o impacto da pandemia da Covid-19 tudo 
mudou. De repente, as praias ficaram desertas, os hotéis 
fecharam e os Guias de Turismo ficaram sem trabalho. 
Isto levou a uma reflexão sobre o setor, por parte da 
recém-criada Associação dos Guias de Turismo de São 
Vicente e São Nicolau. Foi assim, que nasceu a ideia de 
a Biosfera apoiar esta Associação numa busca conjunta 
na identificação de novos caminhos para um turismo 
sustentável em Cabo Verde.  

Durante quatro dias, do mês de março, deste ano, 
na Academia Livre das Artes Integradas do Mindelo 
(ALAIM), a Biosfera abordou questões de conservação e 
sustentabilidade ambiental, bem como novas abordagens 
ao turismo sustentável, tudo com o objetivo de 
proporcionar aos turistas que nos visitam novas atrações e 
ao mesmo tempo dar a conhecer o trabalho de conservação 
realizado pela Biosfera na reserva de Santa Luzia, no ilhéu 
Raso e ainda na ilha de São Vicente. 

A formação enquadra-se no plano estratégico de 
comunicação ligado à área de sensibilização e educação 
ambiental da Biosfera. O objetivo desta formação 
foi sensibilizar para a importância da conservação 
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“Sensibilizar e formar 
os Guias de Turismo 
para a importância da 
conservação e preservação 
das espécies marinhas 
de Cabo Verde e garantir 
a sustentabilidade 
ambiental.“

#5

e preservação das aves marinhas e 
outras espécies em Cabo Verde, para a 
necessidade de garantir a sustentabilidade 
das mesmas e também formas de combater 
e reduzir a poluição marinha.

Foram discutidas temáticas como a 
importância da conservação das aves 
marinhas e terrestres de Cabo Verde, a 
conservação das tartarugas marinhas, 
a preservação dos tubarões e raias de 
Cabo Verde, a problemática da pesca 
indesejada destas espécies (Bycatch), a 
importância de uma pesca sustentável e a 
sustentabilidade das espécies, assim como 
a problemática dos resíduos sólidos e as 
suas consequências nas nossas praias e 
encostas, entre outros.

A formação teve uma componente teórica 
- explanação do conhecimento básico 
sobre as espécies e uma prática, que 
consistiu numa atividade de Birdwatching, 
(observação de aves) na Estação de 
Tratamento de Águas Residuais de São 
Vicente (ETAR), uma das mais importantes 
zonas húmidas de descanso das aves 
migratórias na ilha.

Segundo os formandos, iniciativas como 
esta, são louváveis mesmo que haja ainda 
um longo caminho a percorrer antes que 
o turismo sustentável seja uma realidade 
em Cabo Verde. Para tal, é preciso que 
haja mudanças de mentalidades. No 
entender desta Associação dos Guias de 
Turismo é preciso educar e sensibilizar os 
restantes colegas guias para a necessidade 
de se preservar e conservar a nossa 
biodiversidade, diminuir os impactos do 
turismo nos ecossistemas mais ameaçados 
e sensibilizar a sociedade para a 
problemática do lixo nas praias para assim 
podermos chegar a um turismo sustentável 
em Cabo Verde.

Como conclusão, foram 4 dias de intensa 
partilha de conhecimentos e informações 

ambientais diversas, ficando a vontade e o 
compromisso de uma melhor colaboração 
entre a Biosfera e a Associação de Guias 
de Turismo de São Vicente e São Nicolau, 
tendo como base abraçar a causa ambiental 
como embaixadores da Natureza, inserindo 
práticas e hábitos saudáveis nas suas 
rotas turísticas e também participar nas 
campanhas de limpeza, organizadas 
regularmente pela Biosfera.

Desde Janeiro de 2021, a Biosfera 
é reconhecida como membro da 
grande família ambiental da União 
Internacional para a Conservação da 
Natureza (IUCN). 

Temos o prazer de integrar a mais 
antiga (1948) e maior rede ambiental 
global com estatuto de observador 
oficial na Assembleia Geral das 
Nações Unidas. 

Através desta rede única, de mais de 
1.200 organizações membros, em 
quase 160 países, a Biosfera beneficia 
de um painel global de peritos. 
De facto, quase 11.000 peritos e 
especialistas científicos, oferecem 
as suas competências e partilham 
as suas experiências através de seis 
Comissões.

De quatro em quatro anos, milhares 
de participantes juntam-se ao World 
Conservation Congress, o maior e 
mais importante encontro mundial 
dedicado à conservação da natureza. 
A próxima reunião terá lugar em 

Marselha, em Setembro de 2021. 

Esta é uma grande oportunidade 
para a Biosfera fazer ouvir a sua voz 
e debater ideias, conceitos e práticas 
inovadoras. Assim, as moções 
formuladas pelos Membros, bem 
como as resoluções e recomendações 
delas resultantes, definem as 
estratégias e programas futuros da 
organização, influenciando assim 
direta e indiretamente o direito local, 
nacional e internacional. 

A missão da UICN é 
influenciar, encorajar e 
ajudar as sociedades em 
todo o mundo a conservar 
a integridade e diversidade 
da natureza e assegurar 
que qualquer utilização 
dos recursos naturais seja 
equitativa e ecologicamente 
sustentável

BIOSFERA, MEMBRO DA IUCN
(UNIÃO INTERNACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DA NATUREZA)

54

https://www.iucn.org/about/members/iucn-members?fbclid=IwAR01ZGAeh7z1k5ubnnhg0GNyf--WGwZ3wTDLlUXlT5LeWXWVAe2HW1sCqI4


Produção de gás para 
cozinhar e fertilizante para 
a agricultura a partir de 
resíduos orgânicos.

Ver notícia sobre o 
Biodigestor no seu 
1º teste.

A Biosfera implementa o 1º 
Biodigestor em São Vicente, 
uma tecnologia que permite o 
aproveitamento de dejetos humanos, 
estrume animal e restos orgânicos 
diversos para a produção de Biogás 
(para cozinhar) e Fertilizante Líquido 
de elevada qualidade que pode ser 
empregue em hortas de cultivo. 

Essa primeira unidade, com 
capacidade para produção de até 2 
horas de gás por dia, foi instalada na 
Quinta Ojuara (criação de animais), 
aonde irá permanecer pelo menos 
durante 6 meses. Durante este tempo 
será seguido por 3 estudantes do 
curso de Energias Renováveis da 
Universidade do Mindelo (2 em 
regime de estágio e 1 para realização 
de sua tese de final de curso). 

Essa tecnologia já está a ser 
empregue com bastante êxito nas 
zonas rurais (escolas, cooperativas 
e mesmo casas particulares) das 
Américas do Sul e Central, bem 

como já em alguns países de África. 
Poderá vir a ser uma boa forma 
de inclusão de escolas situadas 
em regiões remotas de ilhas com 
maior potencial agrícola como 
Santo Antão e Santiago, ao uso de 
energias renováveis, bem como em 
assentamentos humanos em zonas 
protegidas, como a ilha de Santa 
Luzia. 

O projeto foi inaugurado pelo 
Presidente da República de Cabo 
Verde a 17 de Março. O Chefe de 
Estado mostrou a sua atenção para 
o problema dos resíduos a nível 
nacional. Esse projeto piloto engloba-
se no novo Eixo Estratégico da 
Biosfera para a Gestão de Resíduos e 
foi financiado pela SMILO.

VAMOS REUTILIZAR OS NOSSOS RESÍDUOS ORGÂNICOS

A exposição foi aberta ao público 
no dia 09 de março e tem 
como objetivo contribuir para 
sensibilização e formação da 
população de Santo Antão sobre 
o trabalho que a Biosfera faz em 
Santa Luzia e ilhéu Raso e também 
dar mais informações sobre as aves 
marinhas e terrestres que temos em 
Cabo Verde no sentido de despertar 
uma maior consciencialização das 
pessoas na preservação da nossa 
biodiversidade, ou seja, mobilizar a 
população na defesa ambiental.

Os 14 quadros representam a maior 
parte das aves que trabalhamos, 
por exemplo, Cagarra (Calonectris 
edwardsii), Rabo-de-junco (Phaethon 
aethereus), João Preto (Bulweria 
bulwerii), Pedreirinho (Hydrobates 
jabejabe), entre outras, contendo 
informações diversas como os 
nomes, as suas características, 
algumas curiosidades, o seu 
habitat, as suas viagens, período de 
nidificação, etc.

Um ponto muito importante na nossa 
missão e objetivo é “conhecer para 
preservar”, ou seja, dar a conhecer 
às pessoas informações para 
protegerem as nossas espécies.

Além dos quadros sobre as Aves 
Marinhas de Cabo Verde, faz parte 
também da exposição 4 quadros 
sobre os Tubarões e Raias de Cabo 
Verde que entre várias informações 
mostra as suas ameaças. 

A exposição conta com o apoio da 
MAVA, Birdlife, Waitt Foundation e 
também da parceria com a Enapor 
- Portos de Cabo Verde e ficou 
patente na Gare Marítima do Porto 
Novo por 2 meses (março e abril). A 
seguir a esse período deslocou-se 
para o conselho de Ribeira Grande 
na ilha de Santo Antão.

O objetivo é informar e 
despertar uma maior 
consciencialização das 
pessoas na preservação da 
nossa biodiversidade

AVES MARINHAS APRESENTADAS EM LOCAIS PÚBLICOS 
NA ILHA DE SANTO ANTÃO
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O projeto de Conservação dos 
Tubarões e Raias de Cabo Verde, 
iniciado em Outubro de 2019, 
finalizou a sua primeira fase em 
Dezembro de 2020. 

Durante estes 13 meses, fez-se um 
total de 14 expedições de marcação 
na Reserva Marinha de Santa Luzia 
com o objetivo de melhorar a 
compreensão da biologia, ecologia 
e a utilização da Reserva como zona 
de importância global para espécies 
ameaçadas de extinção bem 
como espécies pouco conhecidas 
nomeadamente a espécies Viola 
Barba-negra (Glaucostegus 
cemiculus) e o Tubarão Doninha do 
Atlântico (Paragaleus pectoralis). 

A importância de concretizar estes 
objetivos permitiu capturar, marcar e 
soltar com sucesso um total de 160 
indivíduos dentro da reserva, entre 
eles 87 indivíduos de Viola Barba-
negra e 22 do Tubarão Doninha do 
Atlântico, 43 indivíduos de Tubarão 
de Pontas-negras. 

Além das espécies marcadas com o 
Tag a nossa equipa da embarcação 
Jairo Mora Sandoval (JMS), fez 

registos visuais importantes 
de espécies emblemáticas e 
protegidas pela lei, entre estes, o 
Tubarão Tigre (Galeocerdo cuvier) 
e o Tubarão Martelo (Sphyrna sp.) 
respetivamente. A Reserva revelou 
ser um reduto de importância global 
de varias espécies ameaçadas, que 
precisam de intervenções urgentes 
fase a ameaça de extinção local e 
global.

O projeto dependeu também 
de uma forte componente de 
sensibilização onde se produziram 
2 vídeos (ver: 1 & 2) e posters para 
realização de exposição itinerante, 
nas escolas de São Vicente, Santo 
Antão e possivelmente São Nicolau 
e, também para espaços sociais das 
ilhas. 

A exposição já esteve presente em 2 
escolas secundárias de São Vicente, 
abrangendo grande parte dos 
estudantes da ilha, esteve patente na 
Gare Marítima do Porto Novo na ilha 
de Santo Antão e depois deslocou-
se para o conselho de Ribeira 
Grande.

CONHECENDO MELHOR OS TUBARÕES E RAIAS

14 expedições à Reserva 
Marinha de Santa 
Luzia para melhorar a 
compreensão da biologia, 
ecologia e a utilização da 
Reserva como zona de 
importância global para 
espécies ameaçadas de 
extinção.

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 
marinhos por ano, o que dificulta a 
subida das fêmeas à praia e reduz a 
progressão das pequenas tartarugas 
desde o ninho até ao oceano. 

Desde 2015, 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 parte do 
problema.

Agora, 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 
lobby eficaz e ultrapassar os limites 
da inércia regional.

A ONG 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 projetos-
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.
 
Está a ser desenvolvida uma 
estratégia para combater a poluição 
marinha com o apoio de peritos e 
técnicos especializados na gestão de 
resíduos plásticos.
Em busca de parceiros técnicos e 
financeiros, o projeto já é apoiado 
pela associação CALAO. 
O objectivo deste grande desafio 
para a Biosfera é fazer de Cabo 
Verde um país de excelência na 
gestão da poluição marinha.

TODOS JUNTOS CONTRA A POLUIÇÃO MARINHA

Biosfera quer encorajar os 
cidadãos cabo-verdianos 
a reduzir e limitar a 
sua própria produção 
de resíduos e exortar o 
governo a tomar medidas 
para ultrapassar este 
problema alarmante. 
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A Observação de Aves é uma 
atividade ambiental focada na 
observação da vida selvagem 
ornitológica, considerada 
ecologicamente sustentável uma 
vez que, além de não agredir 
o meio ambiente, promove a 
educação ambiental tanto dos 
praticantes, quanto da comunidade 
local. É uma atividade ainda 
pouco difundida em Cabo Verde 
porém, existem vários locais onde 
se podem realizar esta prática e 
a ETAR, na Ilha de São Vicente, é 
um ponto de passagem migratória 
importante.

O objetivo deste trabalho é 
observar as aves, anotando as 
suas características, atitudes, 
curiosidades e buscando a sua 
identificação e contagem. Além 
disso, os dados recolhidos 
contribuem para o conhecimento e 
difusão das suas rotas migratórias a 
nível mundial.
Semanalmente a equipa da Biosfera 
e voluntários deslocam - se à ETAR 
para observar as aves e desde 
o início desta atividade até hoje 

foram registadas 40 espécies 
de aves limícolas e migratórias. 
Durante a observação, também 
é possível identificar-se aves 
anilhadas que após a sua leitura, 
são registadas em websites 
específicos onde se pode verificar 
a sua origem. Uma delas foi 
uma um Garajau-de-bico-preto 
(Sterna sandvicensis), que teria 
sido anilhada no ano passado na 
Dinamarca. Outras informações 
foram obtidas e partilhadas com 
a instituição anilhadora e embora 
saiba-se que esta ave inverna em 
África, esta será provavelmente o 
avistamento mais a oeste registado 
nesta espécie. Adicionalmente 
também avistou-se uma Íbis preta 
cuja anilha teria sido colocada na 
Argélia.

A equipa de Conservação de Aves 
aproveita para agradecer todos os 
voluntários, pela ajuda durante a 
realização desta atividade e deixa 
em aberto o convite para todos 
os que estejam interessados em 
conhecer mais de perto as nossas 
aves migratórias!

DIVERSIDADE DE AVES LIMICOLAS NO
ETAR (ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS)

40 espécies de aves limícolas 
e migratórias foram 
registadas no ETAR da ilha de 
São Vicente.

Cabo Verde, assim como outras 
regiões tropicais ao redor do 
planeta, é conhecida pela sua 
grande biodiversidade marinha, 
incluindo inúmeras espécies de 
peixes. No entanto, apesar dessa 
grande diversidade, a abundância 
de peixes nas nossas águas é 
relativamente baixa, o que faz com 
que esses recursos sejam suscetíveis 
a sobrepesca, tornando-se assim 
imprescindível diversificar as 
capturas. 

O nosso projeto de Pesca 
Sustentável tem trabalhado neste 
sentido, e em parceria com o 
Chef Lamine Medina, está a 
elaborar alguns vídeos de receitas 
culinárias. Isto, com o intuito de 
valorizar e promover o consumo 
de espécies de peixe com grande 
potencial gastronómico e com 
um stock praticamente virgem em 
Cabo Verde, mas com baixo valor 
de mercado e, por conseguinte, 

não constituindo um alvo para as 
pescarias artesanais. 
A ideia, por detrás disto, é que com 
essas receitas, possamos levar a uma 
mudança gradual de mentalidades, 
e essas espécies de peixe passam 
a ser mais procuradas, criando 
assim um mercado para elas e, 
consequentemente, aumentar o seu 
valor. 

Ao mesmo tempo, estamos a 
trabalhar juntamente com os 
pescadores para que eles comecem 
a explorar esses recursos para suprir 
essa demanda, obtendo assim 
rendimentos extras. Esperamos 
também que isso possa ter 
impacto positivo a nível ambiental, 
nomeadamente na recuperação dos 
stocks de peixes mais explorados ou 
mesmo sobre explorados.

«NÔS MAR, NÔS SABOR»
Estamos a elaborar alguns 
vídeos de receitas culinárias 
promovendo assim o 
consumo de espécies de 
peixe com grande potencial 
gastronómico e que não 
constituem um alvo para as 
pescarias artesanais. 
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“Vencedor pela Natureza” é um 
concurso televisivo idealizado pela 
Biosfera e que visa sensibilizar, mo-
tivar e alertar a sociedade cabo-ver-
diana para a necessidade da preser-
vação dos ecossistemas marinhos e 
costeiros em Cabo Verde. 

Irá estrear na Televisão de Cabo 
Verde (TCV) a partir do mês de 
julho, deste ano, e mais à frente na 
RTP África. Tem como finalidade 
estimular, nos mais jovens, ideais de 
sustentabilidade, que garantam a 
continuidade das nossas espécies 
endémicas e protegidas por lei, às 
próximas gerações. 

Isto tudo enquadra-se na visão es-
tratégica da Biosfera de que num 
futuro, não muito longínquo, a 
biodiversidade costeira e marinha 
seja bem gerida e floresça em Cabo 
Verde, numa estreita cooperação 
com as entidades públicas, privadas 
e as comunidades.  

Ao longo de cada episódio, todos os 
concorrentes foram postos à prova. 

Tiveram que responder a várias 
perguntas relacionadas às seguintes 
temáticas:  Aves Marinhas; Peixes 
de Cabo Verde; Répteis de Cabo 
Verde; Áreas Marinhas Protegidas e 
Cidadania e Ambiente para assim 
se habilitarem a ganhar os prémios 
do concurso, um feito que apenas 
poucos candidatos conseguiram 
alcançar. 

O programa foi gravado durante o 
mês de abril, no espaço da Acadé-
mia Livre de Artes Integradas do 
Mindelo (ALAIM), e teve como apre-
sentador o carismático ator e produ-
tor teatral cabo-verdiano, João Bran-
co. Participaram 20 concorrentes, 
sobretudo jovens, das mais diversas 
ilhas de Cabo Verde. O referido pro-
grama teve ainda como patrocinador 
algumas empresas cabo-verdianas 
como: CV Telecom, Enapor, Moave, 
Mestre Pulu, DoFarol e BCN.

«VENCEDOR PELA NATUREZA»
ESTREIA EM BREVE NA TELEVISÃO DE CABO VERDE

UMA NOVA FORMA DE CUIDAR DA NATUREZA

O concurso pretende 
motivar o público a adotar 
um papel ativo na defesa 
dos ecossistemas marinhos 
e costeiros de Cabo Verde 
e contribuir para uma 
reflexão sobre as políticas 
ambientais em Cabo Verde .

“Embaixadores pela Natureza” é a 
próxima iniciativa ambiental que a 
Biosfera irá lançar e que terá como 
público-alvo a sociedade cabo-
verdiana residente no país. 

Pretende-se com este desafio, 
engajar o público na luta contra 
a poluição marinha e costeira, a 
redução de uso de utensílios de 
plásticos e a optarem por produtos 
sustentáveis e ecológicos. 
Para tal a Biosfera irá produzir um 
conjunto de sacos de compra com o 
recurso a materiais recicláveis e em 
parceria com a empresa nacional 
Simili, centro de reciclagem em 
São Vicente. O objetivo principal 
é divulgar e incentivar as pessoas 
a terem hábitos de consumos mais 
sustentáveis e amigas do ambiente. 

Para ser um dos selecionados ao 
programa “Embaixadores pela 
Natureza”, as pessoas interessadas 
terão que preencher alguns 
requisitos: ser sócio da Biosfera; 

comprometer-se à redução do uso 
de utensílios de plásticos; divulgar e 
participar das ações ambientais da 
Biosfera e organizar campanhas de 
limpeza na sua comunidade/zona.  

O impacto do plástico nos oceanos 
apresenta proporções negativas 
ao ambiente na medida que 
são arrastadas por intempéries, 
acabando por se transformar 
em autênticas ilhas de lixo. Os 
animais, por curiosidade, tendem 
a aproximar-se destes objetos 
e tornam-se assim presas fáceis 
das boias, linhas de pesca, redes 
e cordas abandonadas, sacos de 
plásticos e de outros objetos que 
ficam à deriva no mar. Muitos 
acabam por morrer, também, 
devido ao lixo que comem.  

EMBAIXADORES PELA NATUREZA 

O objetivo é ter uma 
população mais 
interessada nas causas 
ambientais, contra a 
poluição marinha e 
costeira e que opte 
por produtos mais 
sustentáveis e ecológicos.
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https://www.tcv.cv/tcv
https://www.tcv.cv/tcv
https://www.rtp.pt/rtpafrica?fbclid=IwAR1WNB89pruwcPhnsDqIORci4o0rdCI1W4GbxlWPs-TaYvkW6jOjJl2jLn4
https://alaimindelo.wixsite.com/alaim?fbclid=IwAR3WepDMSmNO1tMzuMYfPpp9uDg2Ie0kItEEX0M5hufA0ww2k6v4OjbLHuE
https://alaimindelo.wixsite.com/alaim?fbclid=IwAR3WepDMSmNO1tMzuMYfPpp9uDg2Ie0kItEEX0M5hufA0ww2k6v4OjbLHuE
https://alaimindelo.wixsite.com/alaim?fbclid=IwAR3WepDMSmNO1tMzuMYfPpp9uDg2Ie0kItEEX0M5hufA0ww2k6v4OjbLHuE
http://www.cvtelecom.cv/
http://www.enapor.cv/
http://www.moave.cv/
http://www.oficinamestrepulu.com/
https://dofarol.com/
https://bcn.cv/pt_PT/
https://skribisite.wordpress.com/


com apoio de

ê

Biosfera, uma equipa dinâmica e feliz por conservar a Natureza em conjunto. 
Porque o Ambiente é a nossa prioridade!

Mais uma grande conquista para a nossa ONG!
Somos agora membro da Global Waste Cleaning Network
Uma das maiores redes da conservação do meio Ambiente.

https://www.biosfera1.com/
http://gwcnweb.org/members/current-members/?fbclid=IwAR20KUHiMgDwRi7Ip-DNvyFWvFTuUGkrr4Qo_m-zKWx0dvnCoLZBre_mRVo
https://www.birdlife.org/africa/Alcyon
https://www.cepf.net/grants/grantee-projects/developing-sustainable-model-certified-fisheries-protection-cabo-verdes
https://www.programmeppi.org/
http://prcmarine.org/en
https://sgp.undp.org/component/countrypages/?view=countrypage&country=32&Itemid=271
https://www.seashepherdglobal.org/
https://www.oceans5.org/
http://www.smilo-program.org/fr/
https://natureforall.global/
https://mava-foundation.org/grants/desertas-sustainable-management-of-santa-luiza-marine-reserve/
https://www.governo.cv/?fbclid=IwAR3B_pL5QHLldTqFFrYhA14_jxUJh_D9_0Phmkzlum6xjW-ugVVUyzKgEFw
https://www.governo.cv/?fbclid=IwAR3B_pL5QHLldTqFFrYhA14_jxUJh_D9_0Phmkzlum6xjW-ugVVUyzKgEFw
http://www.enapor.cv/
http://gwcnweb.org/members/current-members/
http://www.fao.org/home/en/

