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A história entre a BirdLife e a Biosfera remonta a um longo 
caminho. Foi em 2010, que a Sociedade Portuguesa para o 

Estudo das Aves (SPEA), parceiro da Birdlife em Portugal, 
contribuiu generosamente com os seus conhecimentos 

técnicos e científicos para assegurar a conservação das aves 
marinhas no ilhéu Raso. Desde então, a ligação entre as duas 

instituições tem continuado a reforçar-se progressivamente. 

A BirdLife International, através do seu Departamento em 
África, em 2017, apoia a Biosfera no desenvolvimento e 

financiamento do projeto de conservação das aves marinhas 
(Alcyon) em Cabo Verde. 

Desde Junho de 2021, a Biosfera é oficialmente reconhecida 
como o parceiro oficial da BirdLife em Cabo Verde. É um 

grande reconhecimento fazer parte das 115 organizações 
parceiras da BirdLife em todo o mundo, representando as 

suas cores e levando as estratégias da maior parceria mundial 
de conservação da natureza para a conservação das aves, 

dos seus habitats e da biodiversidade. 

Design Gráfico Christian Morais
Textos Tommy Melo; Blandine Melis; Odair Cardoso; 
Isabel Fortes; Catelene Monteiro; Keider Neves; Jéssica 
Matos; Odair Lopes; Leila Teixeira
Revisão Christian Morais e Nathalie Melo
Coordenação Odair Cardoso 
Fotografias Biosfera; Christian Morais/Biosfera; Odair 
Lopes/Biosfera; Projecto Vitó e Nicolas Van Ingen.

Ligações que se reforçam mutuamente,
forças que se complementam

ÍNDICE

ASSOCIAÇÃO PARA 
A DEFESA DO MEIO 
AMBIENTE

ê

 2 ILHÉU BRANCO, MISTÉRIO E CONSERVAÇÃO!

 5 COMUNIDADES PISCATÓRIAS DE SANTO   
  ANTÃO ENTRAM NA GRANDE AVENTURA     

 6 UM NOVO PASSO RUMO À SUSTENTABILIDADE 
  AVES MARINHAS APRESENTADAS EM LOCAIS  
  PÚBLICOS DE SANTO ANTÃO

 7 UMA NOVA REDE DE OBSERVAÇÃO DE AVES  
  MARINHAS EM CABO VERDE, E O ABANDONO  
  DE UM SÍTIO PRIORITÁRIO

 8 LIXO OU RECURSO?

 9 CONGRESSO MUNDIAL DE CONSERVAÇÃO DA  
  IUCN

 10 E PORQUE O NOSSO FOCO É A CONSERVAÇÃO  
  DAS TARTARUGAS MARINHAS

 12 BIOSFERA LANÇA CAMPANHA DE   
  ANGARIAÇÃO DE SÓCIOS 

 13  UMA FUTURA ÁREA MARINHA PROTEGIDA  
  COMUNITÁRIA NA ILHA DE SANTO ANTAO? 

O Congresso Mundial 
da IUCN foi uma 

oportunidade para 
conhecer Patrícia Zurita, 

a Directora Geral da 
BirdLife International, e 

para celebrar em conjunto 
o reforço da nossa 

promissora parceria.

Biosfera: Parceiro 
da BirdLife em 
Cabo Verde
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ILHÉU BRANCO, 
MISTÉRIO E CONSERVAÇÃO!

É montanhoso e de difícil 
acesso, daí chamado de ilha 
misteriosa por ser pouco 
explorado. 
O ilhéu fica localizado entre a ilha de Santa Luzia e o ilhéu 
Raso. É o mais pequeno entre eles, com cerca de 2.8 km2   
de área e o ponto mais alto tem 327 m. É um ilhéu bastante 
montanhoso de difícil desembarque e acesso. Por isso, é 
chamado de ilha misteriosa porque é pouco explorado. 
Somente na ponta mais estreita tem uma superfície plana. 
Na parte virada para o Sul, dá para notar algumas partes 
brancas, e isso é pelo fato de ter muitas dunas de areias 
nesta área. 

Conta a história que antigamente, o governo colonial 
deixava os “foras-da-lei” no ilhéu sem comida e água para 
morrerem. Para sobreviverem, comiam os lagartos gigantes 
(só existiam nas ilhas desertas) que agora são considerados 
extintos.  Também se isolavam as pessoas com a doença 
de Lepra neste ilhéu. Hoje é possível encontrar ossadas 
humanas nalgumas partes do ilhéu Branco. 

No ilhéu podemos encontrar 5 espécies de aves marinhas 
(Cagarra, o Pedreiro, o João-Preto, o Pedreiro-Azul e o 
Pedreirinho) 4 espécies de aves terrestre (Guincho, Falcão, 
Pardal e corvo) 2 espécies de répteis terrestre (Lagartixa, 
Osga endémica) e 1 réptil marinho (Tartaruga cabeçuda).

Tem muitas dunas de areias na parte virada para o Sul, e 
durante a época de desova das tartarugas, elas sobem as 
dunas e na hora da descida acabam por cambalear e por 
vezes morrer por causa deste acidente. A maior colónia de 
Pedreiro-azul no lado Barlavento, se encontra no Branco, 
mas muitos ninhos são destruídos pelas tartarugas que, 
ao tentarem vir a terra para desovar destroem os ninhos 
desta espécie de ave marinha que põe ovos em buracos 
perfurados na areia.
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“Várias espécies como 
aves marinhas e aves 
migratórias são observadas 
e monitorizadas no ilhéu, 
quinzenalmente.“

#5
Por ser de difícil acesso, a Biosfera não 
tem um acampamento fixo como no Raso 
e Santa Luzia, mas quinzenalmente vai ao 
ilhéu fazer a monitorização das espécies de 
aves marinhas assim com observação de 
outras espécies como as aves migratórias 
que passam pelo o ilhéu, anilhagem 
de aves capturadas nos ninhos ou nas 
redes ornitológicos que usamos para 
captura\recaptura das aves marinhas mais 
pequenas.
 
Este ano, foi a vez de fazer censo de 
cagarras e pedreiros pelo ilhéu, com a 
ajuda dos pescadores de Sinagoga (ilha de 
Santo Antao). Entretanto, o censo foi feito 
apenas nos lugares de fácil acesso. Os 3 
jovens técnicos de Biosfera escalaram as 
íngremes rochas para descobrir os ninhos 
de Guincho (Pandion haliatus) e contar 
a cagarra de Cabo Verde (Calonectris 
edwardsii). Além disso, foi feita uma 
monitorização dos ninhos de Pedreiro 
azul (Pelagodroma marina eadesorum) 
prospeção de novos locais de nidificação e 
construção de novos ninhos artificiais, em 
parceria com a SPEA, que irão contribuir 
para o crescimento da população, através 
do aumento da disponibilidade de habitat 
de nidificação, além da colocação de 
gravadores automatizados na parte norte 
do ilhéu, para deteção de vocalização das 
aves e descobrir novas colonias.
A campanha de proteção das espécies 
deste ano, está a ter mais impacto que no 
ano passado e será ainda melhor para o 
próximo ano. Isto porque, o nosso foco é a 
conservação!

Enquadrado no plano estratégico 
de comunicação ligada à área 
de sensibilização, conservação, 
preservação e educação ambiental, 
realizamos três Workshops, tendo 
como público-alvo as comunidades 
piscatórias de da ilha de Santo Antão 
(Ponta do Sol, Cruzinha e Tarrafal de 
Monte Trigo). 

Durante 5 dias (18 a 22 de agosto), 
realizamos diversas conversas 
abertas com as três comunidades, 
abordando temas como a importância 
da conservação; preservação das 
aves e tartarugas marinhas de Cabo 
Verde; técnicas de manuseamento e 
boas práticas no terreno; a relevância 
de uma pesca sustentável, bem 
como a necessidade de garantir 
a sustentabilidade de toda a 
biodiversidade local, ambiental e 
económico, e formas de minimizar a 
poluição marinha.
A problemática da pesca indesejada 
de algumas espécies (Bycatch), a 
importância de uma pesca sustentável 

tendo em conta o tamanho mínimo 
de captura e a época de defeso, 
foram questões que suscitaram 
muito interesse e discussão por 
parte de todas as comunidades, 
visto serem temáticas que mostraram 
interesse em aprofundar mais os seus 
conhecimentos para uma melhor 
prevenção, assim como as leis que 
vigoram em Cabo Verde para estes 
temas.

O workshop teve como ponto de 
partida a partilha de experiência dos 
participantes, no formato de mesa 
de diálogo, com 20 pescadores 
por cada comunidade, de forma 
a percebermos os seus níveis de 
conhecimento para assim podermos 
compartilhar de forma aberta o nosso 
know-how. Foi desta forma que os 
encontros permitiram uma excelente 
partilha de experiência, tanto do lado 
dos pescadores como da equipa da 
Biosfera.

Três workshops realizados 
em comunidades 
piscatórias de Santo 
Antão sobre a temática da 
conservação das espécies 
marinhas e costeiras.

COMUNIDADES PISCATÓRIAS DE SANTO ANTÃO
ENTRAM NA GRANDE AVENTURA

 

Ninhos artificiais

54



Painéis informativos sobre 
as épocas de defeso e o 
tamanho mínimo de captura
das espécies abrangidas 
por lei são colocados em 
comunidades piscatórias de 
São Vicente de modo a que 
todos conheçam e sigam as 
medidas.

A época de defeso e tamanho 
mínimo de captura implementados 
pela legislação nacional, e aplicados 
às diferentes espécies de peixes e 
invertebrados marinhos alvos da 
pesca, são medidas de gestão que 
visam a preservação, conservação 
e exploração sustentável desses 
recursos. Não obstante, muitas 
dessas medidas são amplamente 
desconhecidas pela população em 
geral e, sobretudo, pelos pescadores, 
em que uma percentagem 
significativa não sabe ler e/ou não 
têm acesso aos boletins onde essas 
leis são publicadas e esse tipo de 
informação na maioria dos casos 
não chega até eles por outras 
vias. Notando esta lacuna, e para 
promover uma exploração sustentável 
dos nossos recursos pesqueiros, a 
Biosfera, no âmbito do seu projeto 
de Pesca Sustentável, decidiu por 
elaborar e instalar nas três principais 
comunidades piscatórias de São 
Vicente (Salamansa, São Pedro e 
Calhau), painéis informativos onde 

resume-se e apresenta-se, de forma 
bastante visual, as informações sobre 
as épocas de defeso e o tamanho 
mínimo de captura de todas as 
espécies abrangidas por lei aqui 
em Cabo Verde, e explorados pelos 
pescadores artesanais. Esperamos 
que a médio e longo prazo, essas 
medidas que hoje em dia são 
praticamente desconhecidas, passam 
a ser de conhecimento geral e 
amplamente seguidas por todos.

Aproveitamos esta oportunidade para 
lhes relembrar do nosso programa 
culinário “Nôs Mar, Nôs Sabor”, que 
foi transmitido na Televisão Nacional 
(TCV) e foi o primeiro do género 
alguma vez feito em Cabo Verde. A 
segunda temporada do programa 
já terminou e queremos agradecer 
pelo feedback positivo de todos e 
esperamos que estejam a preparar 
as nossas receitas sustentáveis lá em 
casa. 

UM NOVO PASSO RUMO À SUSTENTABILIDADE

O encontro do comitê de pilotagem 
do projeto Alcyon – Aves Marinhas 
de Cabo Verde – teve lugar na ilha 
do Fogo entre os dias 28 de junho 
a 04 de julho. Organizada pela 
Associação Projecto Vitó, estiveram 
presentes na ilha as demais ONG´s 
ambientais como a Biosfera, Lantuna 
(ilha de Santiago) , Fundação 
Maio Biodiversidade do (ilha de  
Maio), Bios CV (ilha de Boa Vista), 
Associação Projeto Biodiversidade 
(ilha do Sal) e Associação Projecto 
Vitó (ilha de Fogo), na qual foram 
analisados o estado atual das aves 
marinhas de Cabo Verde, que 
evoluiu nos últimos cinco anos de 
forma excecional. 

Cabo Verde dispõe atualmente de 
uma rede de ONG’s com capacidade 
técnico-científica para assegurar a 
monitorização das colónias de aves 
marinhas conhecidas e promover a 
sua conservação de forma eficaz.
Durante a reunião foi criada a Rede 
de Aves e Biodiversidade das Ilhas 
de Cabo Verde (RABIL – CV), para 
promover a conservação, proteção 
e investigação das aves marinhas.        

O nome foi escolhido como forma de 
homenagem à espécie Fragata, que
era o nome comumente conhecido 
da espécie já extinta em todo o 
Cabo Verde e África Ocidental.

Encerramento acampamento no Raso
Infelizmente, apesar da ONG 
Biosfera ter anunciado publicamente 
que: pela insegurança sentida pela 
sua equipa de trabalho no ilhéu 
Raso, pelas ameaças feitas por parte 
de mergulhadores que operam 
ilegalmente na Reserva Integral, 
iria abandonar os trabalhos após 
15 anos de monitorização contínuo 
das populações de aves marinhas 
do mesmo, as autoridades cabo-
verdianas não tomaram qualquer 
medida, deixando aquela que é 
seguramente a maior colónia do 
país, entregue novamente à sua 
sorte.
Enquanto se aguarda uma resposta 
das autoridades competentes, 
a Biosfera redirecionou as suas 
atividades de monitorização e 
proteção das aves marinhas para as 
ilhas de São Nicolau, São Vicente e 
Santo Antão.

ONG’s nacionais criam 
a Rede de Aves e 
Biodiversidade das Ilhas 
de Cabo Verde (RABIL – CV) 
durante o encontro do 
comitê de pilotagem do 
projeto Alcyon – Aves 
Marinhas de Cabo Verde – 
na ilha do Fogo.

UMA NOVA REDE DE OBSERVAÇÃO DE AVES MARINHAS 
EM CABO VERDE, E O ABANDONO DE UM SÍTIO PRIORITÁRIO
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LIXO OU RECURSO? 
BIOSFERA VAI MUDAR A FORMA COMO OLHAMOS PARA OS RESÍDUOS

Numa parceria com a 
SCE e Plastic Odyssey 
pretende-se transformar 
grande parte do lixo e 
criar assim um projeto 
de economia circular 
de transformação de 
resíduos na Ilha de São 
Vicente.

Esperávamos há um ano e 
finalmente o Congresso Mundial 
da UICN teve lugar em Setembro 
para nosso grande deleite. Apesar 
das restrições sanitárias, 9200 
congressistas reuniram-se sob o sol 
de Marselha, em França, para este 
grande encontro, cuja cerimónia 
de abertura foi marcada pela 
esperança e combatividade expressa 
por muitas personalidades como: 
Presidente da República Francesa, 
Presidente do Banco Central 
Europeu e o actor americano, 
Harrison Ford.

A nossa Directora, Blandine 
Melis, foi convidada pela Parceria 
Regional para a Conservação da 
Zona Costeira e Marinha na África 
Ocidental (PRCM) e por muitos 
outros parceiros para falar nos 
pavilhões das duas Eco-regiões da 
África Ocidental e do Mediterrâneo. 
Esta foi uma grande oportunidade 
para a Biosfera apresentar o seu 

trabalho, os seus sucessos, dúvidas 
e incertezas para se iniciar novos 
encontros com novos parceiros. 
Os trabalhos apresentados 
no stand da CALAO da África 
Ocidental contaram com uma boa 
participação, particularmente na 
apresentação «Gestão de resíduos 
plásticos nas Ilhas de Cabo Verde, 
a economia circular: uma solução 
para o futuro?» em colaboração 
com a empresa de consultoria 
Aménagement et Environnement e a 
organização Plastic Odyssey, ambas 
com o objectivo de desenvolver 
iniciativas de tratamento de resíduos 
plásticos. Entre outras reuniões, 
Biosfera teve o prazer de transportar 
o «bastão de retransmissão 
#Relay4Nature, que anuncia a 
grande regata da OCEAN RACE que 
fará escala no porto de Mindelo em 
Novembro de 2022. Estes poucos 
dias galvanizaram a nossa energia 
e a nossa combatividade para uma 
natureza protegida e sustentável. 

CONGRESSO MUNDIAL DE CONSERVAÇÃO DA IUCN
(TODOS JUNTOS!) 

Uma grande oportunidade 
para a Biosfera apresentar 
o seu trabalho, os seus 
sucessos, dúvidas e 
incertezas e para iniciar 
novos encontros para novos 
parceiros.
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Todos os anos, a Praia dos 
Achados, na ilha deserta de Santa 
Luzia, que é um importante local 
para a nidificação das tartarugas 
marinhas Caretta caretta, se 
encontra exposta a correntes 
marítimas que potenciam 
a acumulação de grandes 
quantidades de lixo nas suas 
margens, dificultando a subida 
das fêmeas para escolha de local 
de nidificação e a progressão 
das pequenas tartarugas desde 
o ninho até ao oceano. Para 
combater este problema, todos 
os anos a Biosfera organiza uma 
megacampanha de limpeza, de 
forma a preparar a praia para a 
chegada das tartarugas.

Este ano o desafio foi mais uma 
vez superado, com a ajuda de 
mais de 100 voluntários que 
estiveram no terreno durante 
cerca de 3 semanas, entre 24 
de maio e 13 de junho de 2021. 
Esta megacampanha contou 
com a presença de um técnico 
internacional especializado em 
gestão de resíduos, da empresa 
francesa SCE (Aménagement & 
Environnement), que procedeu a

um estudo e caracterização 
do lixo presente na praia. Este 
estudo confirmou as observações 
feitas pela Biosfera em anos 
anteriores: mais de 80% do lixo 
corresponde a itens de plástico, 
sobretudo na forma de redes e 
acessórios de pesca. 
A SCE encontra-se a apoiar a 
Biosfera no levantamento de 
oportunidades para recolha e 
transformação de parte deste 
lixo, com o objetivo de criar um 
projeto de economia circular de 
transformação de resíduos na 
Ilha de São Vicente. A conceção 
deste projeto tripartido (Biosfera-
SCE-Plastic Odyssey) de grande 
escala, está atualmente a ser 
submetido ao governo francês 
e esperamos poder iniciar as 
primeiras atividades-piloto no 
início de 2022.

Distribuição dos resíduos por matéria, identificados em 10 locais de amostragem 
na Praia dos Achados, Santa Luzia

(em quantidade)
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(84,22%)      (14,61%)                    (0,39%)       (0,62%)       (0,16%) 98



Em São Vicente...
Desde o ano passado que as praias 
da ilha de fazem parte dos nossos 
trabalhos de proteção das tartarugas 
marinhas que as visitam para 
nidificação. O trabalho dos nossos 
técnicos, parceiros e voluntários tem 
permitido alcançar bons resultados. 
Até ao momento já contabilizamos 
mais de 4.000 ninhos, 6.399 rastos, 
19 ninhos translocados, 8 atacadas 
por cães das quais 3 delas acabaram 
por morrer. 

Todos os dias as nossas equipas de 
conservação fazem o monitoramento 
em praias como: Praia Grande, a 
que tem registado mais número 
de ninhos, Calhau e Norte de Baia, 
Sandybeach, Saragarça, Palha 
Carga, Calheta e João Évora. A 
tarefa consiste em fazer patrulhas 
nas praias à noite, para evitar os 
caçadores e de manhã a prospeção, 
que é a contagem de ninhos e 
rastos.
Infelizmente, apesar dos nossos 
esforços, temos registos de capturas 
principalmente, nas praias do Calhau 

e de Salamansa. Para além das 
capturas humanas também temos 
verificado o aumento dos casos de 
ataques de cães vadios, na qual a 
praia com maior incidência é a de 
João Évora, com cinco registos. 
Esses ataques demonstram o quanto 
é importante o trabalho de vigilância 
nas praias de nidificação, de modo a 
poder proteger as tartarugas. 

Este ano os voluntários, que 
tem feito um extraordinário 
trabalho, contaram com o forte 
engajamento de estudantes das 
escolas secundárias e universidades, 
Guias de Turismo de S. Vicente e 
de algumas famílias, que levam 
os seus filhos para observarem as 
tartarugas à noite, como forma de 
sensibilização ambiental. No total, 
contabilizámos 86 voluntários 
e 7 famílias, que partilharam os 
trabalhos de monitorização das 
praias de nidificação, na qual 
sempre estiveram acompanhados 
pelos nossos monitores, evitando 
assim possíveis perturbações às 
tartarugas. 

E PORQUE O NOSSO FOCO É A CONSERVAÇÃO DAS 
TARTARUGAS MARINHAS

 4.000 ninhos, 6.399 rastos, 
19 ninhos translocados, 8 
atacadas por cães das quais 3 
delas acabaram por morrer. 
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Em Santa Luzia...
Até ao presente momento, a nossa 
equipa de conservação que trabalha 
nesta ilha já contabilizou mais de 
10.514 ninhos, 28.123 rastros, 165 
tartarugas resgatadas, das quais 
13 acabaram por falecer.
Estes números, extraordinários, 
superam os dados do ano de 2020, 
na qual registámos cerca de 6.811 
ninhos.

Com uma equipa permanente na 
ilha de Santa Luzia, composta por 
seis monitores e um coordenador, 
foram patrulhados diariamente cerca 
de 12 km de praia na qual foram 
envolvidos mais de 24 voluntários, 
que todos os anos se inscrevem no 
nosso programa de conservação e 
proteção das tartarugas marinhas.

Para além do trabalho, diretamente 
ligado à conservação, realizámos 
estudos de percentagens de 
eclosão nas praias e 12 ninhos 

foram marcados com medidores 
de temperatura para estudar o 
impacto das alterações climáticas 
no equilíbrio de género das 
tartaruguinhas nos ninhos.
Além disso, este ano contámos 
com o apoio de uma estudante da 
universidade “Università Politecnica 
delle Marche”( Itália)  que, como 
parte do seu projeto de tese, 
realizou um estudo sobre a presença 
de microplásticos nos ovos de 
tartarugas e também nas crias.

Estas atividades vão ajudar-nos a 
criar melhores protocolos de ação e 
assim continuar a melhorar o estado 
de conservação desta espécie 
marinha em Cabo Verde.

10. 514 ninhos, 28. 123 
rastros, 165 tartarugas 
resgatadas, das quais 13 
acabaram por falecer.
Estes números, 
extraordinários, superam 
os dados do ano de 2020, 
na qual registámos cerca 
de 6811 ninhos.
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Sob o lema “É o mar que nos 
une”, a Biosfera lança uma cam-
panha de angariação de sócios e 
voluntários para as suas ações de 
proteção ambiental. O objetivo da 
campanha visa encorajar e engajar 
a população cabo-verdiana para 
a necessidade da preservação e 
conservação do nosso ecossistema 
ambiental. 

Ao longo dos seus 15 anos de 
existência, a Biosfera tem trilha-
do caminhos em busca de uma 
melhor conservação ambiental na 
reserva integral de Santa Luzia, nos 
ilhéus Raso e Branco, bem como 
nas ilhas de São Vicente, Santo 
Antão e São Nicolau, onde tem 
realizado sistematicamente ações 
de formação aos pescadores e as 
comunidades locais.

Por isso, o seu apoio é fundamen-
tal para a continuidade do nosso 
trabalho. Daí que esperamos 

contar consigo, que gosta e de-
fende o meio ambiente, como nos-
so sócio ou como nosso voluntário 
numa das nossas próximas missões 
de sensibilização e mobilização da 
sociedade cabo-verdiana para a 
causa ambiental.

 Para se inscrever como sócio da 
Biosfera pode fazer a solicitação, 
em breve, através da nossa página 
web: biosfera.com ou do nosso 
e-mail: geral@biosfera1.com, onde 
receberá toda a informação ne-
cessária para ser um dos nossos 
“Embaixadores da Natureza”.

Venha fazer parte da nossa família!
Nôs é Biosfera!

BIOSFERA LANÇA CAMPANHA DE ANGARIAÇÃO DE SÓCIOS

O objetivo é engajar a 
população cabo-verdiana 
para a necessidade da 
preservação e conservação 
ambiental e como um sócio 
ou voluntário estaria a co-
laborar para a continuidade 
do nosso trabalho.

A Biosfera, financiada pela Fundação 
Ocean5, no âmbito do projeto de 
apoio à inserção de comunidades 
que ocorrem dentro ou nos limites 
de Àreas Marinhas Protegidas 
(AMP), na gestão participativa 
dessas Reservas e na identificação 
e desenvolvimento de atividades 
geradoras de rendimentos 
sustentáveis, teve os primeiros dois 
encontros com as comunidades que 
se encontram na Reserva de 

Cruzinha em Santo Antão. 
Desses encontros, as comunidades 
se mostraram entusiasmadas em 
iniciar o processo e algumas equipas 
técnicas já visitaram as localidades 
para se iniciar o levantamento de 
potencialidades de desenvolvimento 
de atividades diversas, sempre 
respeitando o Meio Ambiente e 
integrando de forma participativa 
vários setores destas mesmas 
comunidades.

UMA FUTURA ÁREA MARINHA PROTEGIDA COMUNITÁRIA 
NA ILHA DE SANTO ANTAO? 

População de Cruzinha está 
entusiasmada para iniciar o 
processo de criação da área 
marinha protegida
que traria atividades 
geradoras de rendimentos 
sustentáveis.
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https://youtu.be/qZzo3F3WkvQ


com apoio de

ê

A nossa equipa da embarcação Jairo Mora Sandoval  (JMS) está equipada com novas t-shirts 
onde fica bem visível algumas das espécies que trabalhamos. 
A equipa é constituída por um capitão, um chefe de máquinas, um marinheiro e um operador 
de logística e manutenção.

https://www.biosfera1.com/
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/

