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Primeira-dama de Cabo Verde,
Débora Carvalho, é a nova
Embaixadora da Biosfera.
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Débora Katisa Carvalho, Primeira-dama de Cabo Verde, é 
a nova Embaixadora Pela Natureza da Biosfera. Trata-se de 

uma iniciativa da nossa ONG em convidar personalidades do 
nosso país a assumirem um papel ativo na defesa e proteção 

da nossa biodiversidade, como forma de deixarmos um 
mundo melhor para as futuras gerações. 

 
O papel do(a) Embaixador(a) Pela Natureza implica tornar-

se um membro e subscrever a nossa visão de um futuro em 
que a biodiversidade costeira e marinha seja preservada e 
floresça, cooperando com as entidades públicas, privadas 

e as comunidades engajadas em prol de um ambiente 
sustentável.

 
O seu envolvimento ao nosso lado e a sua influência permitir-

nos-ão reforçar a visibilidade da Biosfera à escala nacional e 
internacional e fazer ouvir melhor a voz da Natureza Cabo-

verdiana à escala global. Ficaríamos felizes em recebê-lo (a) 
durante as nossas ações de conservação (limpeza de praias, 

intervenção nas escolas, monitorização de nidificação de 
tartarugas marinhas) onde partilharemos consigo os nossos 

conhecimentos e as nossas paixões.
 

Para mais informação, contacte odair.cardoso@biosfera1.com
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«Embaixador Pela Natureza»
uma nova forma de cuidarmos da Natureza
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No mês de Novembro o coordenador 
do projeto “Pesquisa e Conservação 
dos Elasmobrânquios de Cabo Verde” 
esteve na ilha do Maio juntamente 
com coordenadores de projetos 
da ONG Biflores (ilha de Brava) 
numa formação de BRUVS, para 
monitorização de peixes e tubarões e 
raias, bem como para a recuperação 
de recetores acústicos nas baías 
da ilha do Maio. Esta formação foi 
lecionada pela ONG Fundação Maio 
Biodiversidade (FMB) e serviu de 
capacitação/reforço de parcerias 
entre estas ONG´s ambientais que 
partilham um objetivo comum. 

BRUVS, da sigla em inglês que 
significa Baited Remote Underwater 
Video Station, consiste em colocar 
uma câmera de filmar subaquática 
numa estrutura metálica com recurso 
a engodo durante um certo período 
de tempo, onde depois é recolhido 
e observado as espécies que 
aparecem nesta área, neste período. 
Esta ferramenta revela ser valiosa na 

investigação de espécies presentes, 
estimar a biodiversidade, numa área 
e estimar a abundância relativa em 
áreas de estudo. Pode ser utilizado 
para estudar os efeitos da pesca 
e das áreas marinhas protegidas, 
comparando a diversidade e 
abundância de tubarões e raias 
dentro de uma Área Marinha 
Protegida (AMP) com os de habitats 
semelhantes nas proximidades, 
expostos à pressão de pesca.
É um método simples de repetir, 
fiável e rentável. São particularmente 
úteis para a amostragem em larga 
escala de tubarões e raias, bem como 
outras espécies de peixes num tempo 
relativamente curto.

ONG’s partilham 
experiências em formação 
de BRUVS, um método 
útil para estimar a 
biodiversidade numa área 
e os efeitos da pressão da 
pesca.

ONG´S NACIONAIS JUNTAS NA CONSERVAÇÃO DOS 
ELASMOBRÂNQUIOS 

 

Em parceria com a FAO, no âmbito 
do projeto: Iniciativa de Pesca 
Costeira (IPC), cujo objetivo é 
fortalecer a governança, a gestão e 
as cadeias de valor da pesca, através 
da implementação da abordagem 
ecossistémica, a Biosfera vem 
implementando várias atividades 
que visam “Proporcionar Benefícios 
Ambientais, Sociais e Económicos 
Sustentáveis na África Ocidental por 
meio de Boa Governança, Incentivos 
Corretos e Inovação”. Trata-se de 
um projeto de colaboração com os 
diversos parceiros e atores do setor 
das pescas, em especial, pesca 
artesanal, nas ilhas do Maio e São 
Vicente, na busca da melhoria dos 
benefícios para as comunidades e 
para a natureza, através da promoção 
de uma melhor governança no setor.

Entre as atividades já implementadas, 
destacam-se a formação da equipa 
técnica para a implementação 
do projeto e a contratação e 
trabalho conjunto com consultores 

especializados para a produção de 
alguns resultados importantes do 
projeto. 

Fez-se uma deslocação da equipa 
de coordenação à ilha do Maio para 
contatos com parceiros e recolha de 
subsídios e contribuições na busca do 
melhor modelo para a implementação 
da cogestão na ilha, e ainda coleta 
de subsídios para a elaboração de 
um livro de contos da pesca artesanal 
em Cabo Verde, assim como uma 
formação dos líderes associativos 
das ilhas do Maio e São Vicente em 
liderança e gestão.

O projeto já ganhou forma e, com 
um parecer favorável da FAO e 
da Biosfera, já se deu início os 
preparativos para a realização das 
atividades de celebração da semana 
da pesca artesanal, que se realiza na 
última semana do mês de março do 
ano de 2022, que terá como objetivo 
maior a apresentação dos resultados 
alcançados.

Melhoria dos benefícios 
para as comunidades e 
para a natureza, através da 
promoção de uma melhor 
governança no setor da 
pesca artesanal é o objetivo 
principal deste projeto.

PROPORCIONANDO BENEFÍCIOS AMBIENTAIS
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De forma lúdica e 
criativa estudantes são 
sensibilizados para a 
importância ambiental 
e também têm a 
oportunidade de brincar 
com os novos jogos 
didáticos da Biosfera.

Enquadrado no programa de 
sensibilização e educação ambiental, 
a Biosfera visitou algumas colónias de 
férias em São Vicente, nomeadamente 
a Academia Livre de Artes Integradas 
do Mindelo (ALAIM) e o Centro 
Educativo «Crescer com Valores», 
com o objetivo de sensibilizar os 
mais pequenos para a importância da 
preservação ambiental, mas de uma 
forma lúdica e criativa, pois todas as 
crianças tiveram oportunidade de 
brincar com os novos jogos didáticos 
produzidos pela Biosfera. Além 
disso, foram abordados temas sobre: 
Aves Marinhas, Tartarugas Marinhas 
e Poluição, isto como forma de 
sensibilizar os mais pequenos para 
mudanças de comportamentos em 
relação à natureza.  

Ainda neste sentido, a Biosfera, em 
parceria com Aeroportos e Segurança 
Aérea (ASA), o ativista social Balta Ben 
David e a Delegação do Ministério 
de Educação de São Vicente, lançou 
uma campanha de sensibilização 

ambiental dirigidas às escolas do 
Ensino Básico e Obrigatório, das 
comunidades piscatórias de São 
Pedro, Salamansa e Calhau. Esta 
campanha consiste em criar um mural 
artístico em cada uma destas escolas 
como forma de sensibilizar as crianças 
e a comunidade para a preservação 
ambiental.  A primeira escola que 
recebeu o mural foi a de São Pedro 
na qual o artista gráfico, David Leone 
Monteiro, procedeu à pintura de uma 
Cagarra, uma das aves marinhas mais 
emblemáticas de Cabo Verde. 

Paralelamente à pintura do mural, 
foi feita ainda a recuperação do 
gradeamento de proteção da referida 
escola, por parte dos colaboradores 
da Biosfera, que deram seu contributo 
para pintar as grades, numa iniciativa 
que contou com a pronta colaboração 
da Sociedade Industrial de Tintas 
(SITA), que disponibilizou de forma 
gratuita as tintas e os demais 
materiais para que a pintura pudesse 
ser concluída.

APRENDER, BRINCANDO COM AS AVES MARINHAS 

No mês de Outubro de 2021, a 
Biosfera, juntamente com uma 
equipa multidisciplinar formada 
por técnicos da Universidade 
Técnica do Atlântico (UTA), Centro 
Oceanográfico do Mindelo (OSCM), 
Universidade de Aveiro, O Centro de 
Biociências Global da SGS Portugal, 
Direção Nacional do Ambiente 
(DNA) e Sociedade Portuguesa 
para o Estudo das Aves (SPEA), 
rumaram ao Banco João Valente, 
o maior recife oceânico de todo o 
Atlântico Este, situado a Sul da Ilha 
da Boavista, aonde permaneceram 
por 15 dias. 

O objetivo da expedição era avaliar o 
ecossistema submarino inexplorado 
do recife, por forma a entender se o 
mesmo possuía atributos suficientes 
para fazer parte da maior Área 
Marinha Protegida que será proposta 
para Cabo Verde, auxiliando o país 
a atingir as metas traçadas para 
2030 (preservar 30% do Planeta 
até 2030). Durante a expedição, 
foram utilizadas diversas técnicas de 
avaliação: transeptos de mergulho, 
coleta de organismos, coleta 

de água, coleta de sedimentos, 
deposição de câmeras de vídeo 
estacionárias e ainda recebemos a 
visita de um aparelho oceanográfico 
(um drone não tripulado), do 
Instituto GEOMAR da Alemanha, 
que também recolheu diversos 
parâmetros físicos para a expedição. 

Todos os dados estarão a ser 
analisados pelos diversos parceiros 
nos próximos meses, por forma a 
conseguir fornecer ao Governo de 
Cabo Verde, resultados precisos 
para que o mesmo possa escolher 
a melhor ferramenta de gestão 
que poderá ser aplicada à área 
em questão. Essa expedição faz 
parte do projeto “Strengthening 
the establishment, monitoring and 
management of the Cape Verde 
Marine Protected Areas Network” 
financiado pela Ocean5.

Uma expedição para 
avaliar o ecossistema 
submarino inexplorado do 
recife e ver este possui 
atributos suficientes para 
fazer parte da maior Área 
Marinha Protegida que será 
proposta para Cabo Verde.

EXPEDIÇÃO CIENTÍFICA AO MAIOR RECIFE OCEÂNICO DE 
TODO O ATLÂNTICO ESTE (BANCO JOÃO VALENTE)
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FORMAÇÃO SOBRE A LEGISLAÇÃO E PROTEÇÃO DAS 
TARTARUGAS MARINHAS EM CABO VERDE

Preparar os Militares 
e Policiais para uma 
atuação legal no 
sentido de concretizar a 
fiscalização na proteção 
e conservação das 
tartarugas marinhas

Desde o início do programa de 
monitorização da população de 
tartarugas comuns em Cabo Verde 
(1998 - Boavista), os números nunca 
foram tão elevados como em 2021.

Este aumento tem sido registado em 
todas as ilhas do arquipélago. No 
que diz respeito às áreas de trabalho 
da Biosfera, os resultados finais são 
os seguintes:

ILHA DE SÃO VICENTE 

A época de 2021 em São Vicente 
revelou dados extraordinários em 
comparação com o ano passado. 
Foi registado um aumento muito 
significativo do número de ninhos 
(2020 - 1.825 ninhos; em 2021 - 
4.489 ninhos). É de notar que estes 
números correspondem apenas 
aos dados recolhidos pela Biosfera, 
uma vez que existem outras ONG 
a trabalhar na ilha, o que irá 
acrescentar significativamente ao 
resultado final.

ILHA DE SANTA LUZIA

À semelhança da ilha de São 
Vicente, os resultados na ilha de 
Santa Luzia foram extremamente 
positivos. Foram registados 12.718 
ninhos, o que corresponde a um 
aumento de 65% em relação ao ano 
anterior e um aumento de 86% em 
relação ao ano de 2019.
Teremos que esperar vários anos 
para confirmar se este aumento é 
uma constante ou se faz parte da 
dinâmica reprodutiva da espécie. 

Para além disto, outras incógnitas 
deste aumento irão ser estudadas no 
futuro próximo, para se determinar 
a evolução da espécie, na medida 
que não sabemos qual o impacto 
das alterações climáticas no ciclo 
reprodutor da população das 
tartarugas marinhas, isto, apesar 
das evidências científicas de que 
a variação da temperatura poderá 
afetar o equilíbrio do número de 
indivíduos por sexo, ou se estamos 
perante uma recuperação real 
da espécie ou de um colapso 
populacional. Em parceria com a 
Queen Mary University of London, 
prometemos continuar a trabalhar 
para a conservação das tartarugas 
no país. Ao mesmo tempo, 
gostaríamos de agradecer a todas 
as pessoas que ajudam diariamente 
nesta causa, tanto com a Biosfera 
como com todas as outras ONGs do 
país! 

UMA ÉPOCA RECORDE EM CABO VERDE

Aumento exponencial de 
ninhos de tartaruga ao 
longo de todos os anos.
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A Biosfera, enquadrado no Plano de 
Sensibilização sobre a Conservação 
e Preservação Ambiental, ministrou 
uma formação: “Regime Jurídico 
Especial de Proteção e Conservação 
das Tartarugas Marinhas em Cabo 
Verde” aos Militares da 1ª Região 
Militar e aos Agentes da Polícia 
Nacional da ilha de São Vicente, 
tendo como objetivo a preparação 
dos participantes para uma atuação 
legal no sentido de concretizar 
a fiscalização na proteção e 
conservação das tartarugas marinhas 
de acordo com o decreto-legislativo 
nº 1/2018, de 21 de Maio. 

A formação abrangeu um total de 
75 participantes, sendo 50 militares 
e 25 policiais, com objetivo de 
capacitação dos Militares e dos 
Agentes de Autoridade para atuar 
em conformidade com a lei e em 
condições de identificar quaisquer 
condutas humanas individuais ou 
coletivas violadoras da lei que 
possam pôr em causa a proteção 
e conservação das tartarugas; 
ampliar o conhecimento sobre o 
regime de proteção das tartarugas 

para efeito da sua proteção e 
conservação; compreender os 
poderes e responsabilidades dos 
agentes de fiscalização prevista na 
lei e ainda compreender o conteúdo 
da tutela penal e conceito de crime 
contra as tartarugas e a sua punição, 
bem como o conteúdo da tutela 
administrativa e contraordenações 
relacionadas.

No âmbito da interação e parceria 
entre as instituições, sugeriu-se a 
criação de uma equipa de trabalho 
multidisciplinar (Task Force) para a 
realização de patrulhas das praias 
de desova durante a época de 
nidificação das tartarugas.
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Desde Setembro de 2021, vem 
decorrendo uma exposição sobre as 
Aves Marinhas e Terrestres e ainda 
de Tubarões e Raias de Cabo Verde, 
no Museu da Pesca, na cidade de 
Tarrafal de São Nicolau, tendo como 
público-alvo toda a comunidade 
estudantil e a população em geral.

A exposição, composta por 1 painel 
alusivo às espécies-alvo da Biosfera, 
4 painéis do projeto Tubarões e 
Raias de Cabo Verde, 11 painéis de 
Aves Marinhas de Cabo Verde, 4 de 
Aves Terrestres e de trabalhos com 
a Calhandra-do-ilhéu-Raso (espécie 
endémica de ave terrestre) tem 
como intuito de levar a conhecer a 
nossa biodiversidade marinha e os 
trabalhos realizados pela Biosfera. 

Isto, resultou de uma parceria entre 
a Direção do Museu, na pessoa do 
Sr. Leão Lopes e o Sr. José Cabral, 
inserido nas festividades da semana 
do Museu da Pesca. Desde então, a 
exposição já recebeu mais de 1000 

alunos da Escola Primária Lucília 
Freitas e da Escola Secundária 
Pedro Corsino de Azevedo, um 
esforço constante da Delegada da 
Educação do Tarrafal, a Diretora do 
agrupamento I, a Câmara Municipal 
do Tarrafal e a colaboração 
do Presidente da SUCLA, que 
humildemente se prontificaram a 
criar todas as condições necessárias 
para que as nossas crianças 
pudessem visitar a exposição em 
segurança.

A exposição estará patente no 
Museu até o mês de Janeiro de 
2022.

AVES MARINHAS E TUBARÕES NA ILHA DE SÃO NICOLAU

“CANTE, VOE, ELEVA-SE – COMO UMA AVE!”

Mais de 1000 alunos de Escola 
Primária e Secundária da 
localidade de Tarrafal de 
São Nicolau visitam a nossa 
exposição.
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O Dia Mundial das Aves Migratórias 
comemora-se duas vezes por ano, 
no segundo sábado de maio (fase 
final da migração de primavera) e 
outubro (fase inicial da migração). 
Esta comemoração tem como 
objetivo destacar a necessidade da 
conservação das aves migratórias 
e dos seus habitats e aumentar a 
consciencialização global sobre as 
ameaças enfrentadas pelas aves 
migratórias. 

Este ano o tema foi: “Cante, voe, 
eleva-se como uma ave!” Para 
comemorar estas datas, a Biosfera 
realizou uma série de atividades. 
No mês de Maio, foi feita uma saída 
para observação de aves migratórias 
na Estação de Tratamento de 
Águas Residuais (ETAR), localizado 
em Ribeira de Vinha, um concurso 
sobre as Aves Migratórias, em que 
o vencedor ganhava uma t-shirt. 
Também produziu-se um pequeno 
vídeo sobre as Aves Migratórias da 
ETAR, que foi publicado nas redes 
sociais. Já no mês de Outubro, na 

Academia Livre de Artes Integradas 
do Mindelo (ALAIM), foi simulado 
um campo de Observação de Aves 
para as crianças identificarem as 
espécies. Elaboramos um pequeno 
Guia de Aves Migratórias que foi 
oferecida juntamente com t-shirts 
aos alunos e no fim realizaram 
alguns jogos. No total, participaram 
5 escolas secundárias, somando 
62 alunos. Todos se divertiram 
e ficaram a saber mais sobre as 
nossas aves migratórias. Para a 
próxima, organizaremos uma saída 
para a ETAR de Ribeira de Vinha, 
onde os alunos poderão observar a 
diversidade de aves existentes no 
local.   

Há cada vez mais pessoas 
interessadas em participar das 
observações de aves e a Biosfera 
aproveita para agradecer a boa 
vontade da VBN (parceiro de Birdlife 
na Holanda) por doar 10 binóculos 
para darmos seguimento a nossa 
atividade.  

62 alunos de 5 escolas 
secundárias de São Vicente 
participam das atividades 
de comemoração do 
Dia Mundial das Aves 
Migratórias.

Vídeo - Observação de Aves  na ETAR de São Vicente
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Nos dias 26, 27 e 28 de Outubro 
2021, decorreu na cidade do Min-
delo um Workshop financiado pela 
Fundação MAVA sobre recupe-
ração de habitat de aves marinhas
e construção de ninhos artificiais.
 A atividade foi coordenada pela 
Sociedade Portuguesa para o Es-
tudo das Aves (SPEA), em parceria 
com a Biosfera e Projecto Vitó e 
contou com a presença de muitas 
das ONG´s ambientais nacionais, 
tais como: BIOS.CV (Boa Vista), 
Projecto Biodiversidade (Sal), 
Lantuna (Santiago), Fundação 
Maio Biodiversidade (Maio) e As-
sociação Terrimar (Santo Antão).

O objetivo do Workshop foi par-
tilhar experiências e informações 
sobre a construção de ninhos 
artificiais, sistemas de atração e 
melhorias de habitat de aves ma-
rinhas em Cabo Verde. Para isso, 
foram partilhados trabalhos de 
todas as ONG’s, feito com todas as 
espécies nas diferentes ilhas, tipos 
de materiais utilizados, técnicas 
de instalação e problemas práti-
cos. No final foram apresentadas 
algumas sugestões de melhoria 
e discutidas as melhores técnicas 
a utilizar e adaptações para as 
diferentes colónias e espécies. 
Com base neste Workshop técnico 

serão editados alguns vídeos prá-
ticos com instruções sobre como 
construir este tipo de estruturas 
para as diferentes espécies. No 
próximo ano, pretende-se ainda 
elaborar um pequeno guia de 
bolso com as informações compi-
ladas, que possa ser utilizado no 
futuro por todos, e realizar alguns 
workshops mais práticos direcio-
nados aos técnicos das diferentes 
ilhas.

A equipa da Biosfera pôde apro-
veitar logo as informações troca-
das, pois no mês de Novembro 
instalou vários ninhos artificiais 
para Pedreiro-azul no Ilhéu Branco 
e na Ilha de Santa Luzia. A Biosfera 
está a tentar recuperar as colónias 
desta espécie que já foram muito 
abundantes, mas que se extinguiu 
em Santa Luzia e também ampliar 
a pequena colónia que ainda 
existe no Ilhéu Branco e que tem 
vindo a diminuir nos últimos anos 
por falta de habitat de nidificação 
adequado. Foram instalados 80 
ninhos em Santa Luzia e 40 no 
Ilhéu Branco e agora a equipa es-
pera com expectativa por sinais de 
ocupação destes ninhos em Ja-
neiro e Fevereiro quando as aves 
regressarem às suas colónias.»

RECUPERANDO O HABITAT DAS AVES MARINHAS

As ONG’S Ambientais 
participam em Workshop 
com o intuito de trocar 
experiências e informações 
sobre a construção de 
ninhos artificiais, sistemas 
de atracão e melhorias de 
habitat de aves marinhas 
em Cabo Verde

De acordo com o nosso desejo de 
apoiar os nossos colaboradores no 
seu desenvolvimento profissional, 
2021 foi um ano atarefado em 
termos de formação coletiva e 
individual. 
Em primeiro lugar, graças ao 
Conservatoire du littoral francês e 
à organização SMILO, mais de 14 
membros da equipa participaram 
num curso de e-learning em 
português sobre «gestão de 
projetos», uma oportunidade para 
melhor preparar e acompanhar as 
candidaturas a financiamento.
Tivemos ainda 5 membros da 
equipa que tomaram a iniciativa 
de aprender as noções básicas de 
«Gestão de Áreas Protegidas». 
Esta formação, também virtual, 
abrangendo 8 módulos, será 
finalizada com uma visita de campo à 
ilha de Maio no início de 2022. 
Adicionalmente, com o apoio do 
programa Hatch BirdLife, 3 membros 
da equipa de campo estão a reforçar 
as suas capacidades de mergulho 
e mais de 26 empregados estão a 

ser formados em primeiros socorros 
pelos bombeiros de São Vicente. 
A ressuscitação cardíaca, a posição 
de segurança lateral, e os cuidados 
com hemorragias ou ossos partidos 
já não são segredos para nós. Esta 
formação é particularmente útil 
para as equipas de campo que, 
uma vez nas ilhas desertas de Santa 
Luzia, estão isoladas, sem qualquer 
possibilidade de assistência rápida. 
É também prestado apoio ao 
nosso assistente administrativo e 
financeiro, permitindo-o regressar 
à universidade para reforçar as suas 
competências contabilísticas. O 
programa PPI 5 empurra-nos para 
a arena internacional e oferece a 
9 colaboradores a oportunidade 
de aprender inglês e treinar o 
departamento de conservação no 
Sistema de Informação Geográfica 
(SIG). Finalmente, a Fundação MAVA 
reforça a equipa de angariação de 
fundos com sessões de coaching 
para a angariação de fundos 
inovador.

COMPETÊNCIAS REFORÇADAS, PESSOAL QUALIFICADO 

Biosfera apoia seu staff 
no seu desenvolvimento 
profissional em formações 
coletiva e individual.
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com apoio de:

ê

Programas ambientais em divulgação 
internacional

É com enorme prazer que anunciamos que o 
nosso programa ambiental ECOSTAR está a ser 
transmitido na                                  .Trata-se de um 
documentário na qual vários artistas, desportistas 
e personalidades de Cabo Verde emprestam a 
sua imagem à causa ambiental na qual aceitaram 
o desafio lançado pela Biosfera para falarem e 
aprenderem sobre questões de sensibilização e 
educação ambiental. As personalidades reveza-
ram-se para visitar a ilha de Raso para descobrir 
uma ave marinha pouco conhecida.

A seguir ao ECOSTAR passa «Vencedor Pela 
Natureza», um concurso televisivo com objetivo 
de 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 e contribuir para uma reflexão 
sobre as políticas ambientais.

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/
https://www.rtp.pt/rtpafrica?fbclid=IwAR1WNB89pruwcPhnsDqIORci4o0rdCI1W4GbxlWPs-TaYvkW6jOjJl2jLn4

