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Olá amantes da natureza!

O meu nome é Leila Teixeira e sou coordenadora do 
departamento de Poluição Marinha da Biosfera. Sou 

portuguesa, mas foi em São Vicente que encontrei a minha 
casa. Já cá ando desde 2018, e a vontade de fazer a diferença 
e contribuir para mudanças ambientalmente mais positivas já 

vem de há muito tempo. 

Sou licenciada em Comunicação e apaixonada pela área 
ambiental. Concluí, recentemente, uma pós-graduação 

em Ambiente, Sustentabilidade e Educação pela 
Universidade de Évora e, ao longo dos últimos anos, tenho 

vindo a especializar-me em comunicação de ambiente, 
sustentabilidade, economia circular e poluição marinha, 

tendo também escrito um livro que aborda estas temáticas, 
chamado «Defender o Futuro – Manual para o Cidadão 

Consciente».

A poluição marinha, especialmente por plástico, é um dos 
maiores problemas que enfrentamos atualmente a nível 
mundial e está nas nossas mãos fazer parte da solução, 

de forma a restaurar os nossos ecossistemas marinhos e 
costeiros! Eu já assumi o compromisso. 

Conto convosco? 

Design Gráfico Christian Morais
Textos Tommy Melo; Blandine Melis; Alberto Queiruga; 
Odair Cardoso; Odair Lopes; Leila Teixeira; Keider Neves.
Revisão Christian Morais e Nathalie Melo
Coordenação Odair Cardoso 
Fotografias Biosfera; Tommy Melo/Biosfera; Christian 
Morais/Biosfera; Odair Cardoso/Biosfera; Odair Lopes/
Biosfera; Alberto Queiruga/Biosfera; Captain Darwin; 
Nicolas Van Ingen; José Soriano.
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Os problemas que se levantam 
em torno do plástico, resíduos 
e poluição marinha estão 
a aumentar de forma clara 
em Cabo Verde, com efeitos 
negativos para o ambiente, os 
ecossistemas marinhos e as 
populações. 
Corria o ano de 2006 quando Tommy e José Melo se 
juntaram para acabar com o massacre anual de juvenis de 
cagarras no Ilhéu Raso, dando voz à Natureza em Cabo 
Verde. 

Desde então, a Biosfera tem trabalhado de forma 
constante na conservação das espécies e ecossistemas 
marinhos, com um especial enfoque nas aves marinhas e 
terrestres, tartarugas e tubarões. Apesar dos resultados 
positivos, ao longo dos últimos anos, as nossas equipas 
de conservação têm vindo a deparar-se cada vez mais 
com os impactos da poluição marinha e por plástico nos 
ecossistemas marinhos e costeiros, muitas vezes em locais 
sem presença humana e com efeitos bastante negativos 
para estas mesmas espécies. 

De facto, a localização geográfica de Cabo Verde no 
Atlântico, situando-se no Giro do Atlântico Norte e 
sofrendo uma influência direta da corrente das Canárias, 
faz com que as praias do país sejam propensas à 
acumulação de lixo vindo do oceano.

Para tentar enfrentar este problema, a Biosfera criou no 
início deste ano um novo departamento, cujo objetivo é 
enfrentar os problemas decorrentes da poluição marinha, 
especialmente por plástico. 
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“  Desenvolvendo
mais parcerias para
uma melhor estratégia
de combate à poluição 
marinha.”

#5

No “Departamento de Poluição 
Marinha” as frentes de atuação vão 
ser várias e sempre interligadas entre 
si: para além das já usuais campanhas 
de limpeza de praia, a partir das quais 
iremos desenvolver um estudo de 
caracterização de resíduos, a estratégia 
desenvolvida para 2022-2023 irá focar-se 
na sensibilização e educação (direcionadas 
para o público em geral, comunidades 
e escolas), no desenvolvimento de 
alternativas aos produtos descartáveis, 
e no desenvolvimento de um projeto 
piloto de transformação de plástico, entre 
várias outras ações e atividades, todas 
rumo a um objetivo comum: restaurar os 
ecossistemas marinhos e costeiros de São 
Vicente e da Reserva Natural de Santa 
Luzia, promovendo uma cada vez maior 
diminuição de utilização de produtos de 
uma única utilização. 

PARCERIAS PARA O FUTURO

Sabendo que 80% de todo o lixo marinho 
tem por base fontes terrestres, a nossa 
estratégia de combate à poluição marinha 
foca-se numa abordagem circular, 
assumindo como pressuposto que a melhor 
forma de enfrentar a poluição marinha é 
em terra, evitando ou diminuindo a própria 
produção de lixo. 
Para implementar esta ambiciosa 
estratégia, temos o apoio de três 
parceiros financeiros (CALAO, 11th Hour 
Racing Team e MAVA Foundation), assim 
como inúmeros parceiros nacionais e 
internacionais.
Com o apoio da CALAO, a Biosfera 
irá implementar um projeto piloto de 
transformação de plástico em São Vicente, 
tendo por bases princípios de economia 
circular, com o objetivo de transformar 
plástico que de outra forma seria 
descartado (e que seria considerado lixo) 
em novos e úteis produtos, mostrando que 

os resíduos também podem ser um recurso 
valioso.

Já com o parceiro 11th Hour Racing Team, 
durante um ano a Biosfera irá trabalhar para 
a proteção e restauro de locais importantes 
para a nifidificação da tartaruga comum 
Caretta caretta, combinando atividades 
diretamente no terreno com ações de 
educação e comunicação, envolvendo 
e mobilizando em grande escala as 
comunidades locais para garantir um futuro 
seguro e sustentável para todas as espécies 
marinhas que habitam as ilhas.
Destacamos ainda o apoio financeiro da 
MAVA, que nos irá permitir a continuação 
dos projetos no segundo ano, o apoio 
da Câmara Municipal de São Vicente e o 
protocolo assinado com a empresa cabo-
verdiana liderada por mulheres SIMILI, que 
nos irá permitir fazer chegar alternativas 
aos produtos descartáveis a cada vez mais 
pessoas.

O caminho é longo, e precisamos do 
envolvimento de todos. Contamos 
consigo?

Que grande oportunidade para 
a Biosfera se encontrar com o 
Presidente da República de Cabo 
Verde, José Maria Neves, durante a 
sua última visita ao Mindelo. 

Tivemos a oportunidade de partilhar 
as nossas preocupações sobre a 
protecção ambiental. Entre as nossas 
discussões, foi exposto o estatuto 
da Área Marinha Protegida da ilha 
de Santa Luzia. De facto, embora 
exista um plano de gestão desde 
2012, a sua validação ainda não 
foi formalizada pelas autoridades 
competentes. Esta lacuna faz 
parte de um contexto global no 
qual Cabo Verde se comprometeu 
recentemente, através do acordo 
30x30, a converter pelo menos 30% 
das suas terras em áreas protegidas 
até 2030. 

Esperamos que a nossa voz seja 
ouvida e que Santa Luzia possa em 
breve usar orgulhosamente as cores 
de uma Área Marinha Protegida. 

Agradecemos ao Chefe de Estado 
pelo seu interesse e preocupação 
pelo nosso património natural.

Junte-se ao grupo 30x30 e assine a 
petição. Acesse aqui

UM PRESIDENTE QUE OUVE A NATUREZA 
Partilhamos com o Sr. 
Presidente da República 
de Cabo Verde as nossas 
preocupações sobre a 
proteção ambiental.
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Desde 2008, Cabo Verde tem 
sido classificado como um país de 
rendimento médio depois de ter 
sido considerado durante muito 
tempo como um dos países menos 
desenvolvidos. Os progressos 
económicos realizados nos últimos 
anos contribuíram para isso, bem 
como a estabilidade política do 
arquipélago desde 1991, a data 
histórica da primeira mudança 
democrática. Apesar do crescimento 
económico sustentado, a economia 
cabo-verdiana continua dependente 
da ajuda internacional e das remessas 
dos seus filhos/filhas emigrantes.  
A União Africana (UA) considera a 
diáspora como a «sexta região de 
África». Estima-se que as remessas 
da diáspora representam 12,1% do 
PIB e que 33,5% da população total 
de Cabo Verde tenha emigrado 
atualmente, 64% dos quais para a 
Europa.  
Com base nesta observação, 
organizámo-nos para atravessar os 
oceanos e encontrar estes emigrantes 
para os quais Cabo Verde continua a 
ser a terra dos seus corações. 
A Biosfera tem estado 
particularmente activa nos últimos 

meses. 
Em Dezembro de 2021, a Diretora da 
Biosfera deslocou-se a Luxemburgo, 
em Fevereiro foi a vez do Presidente 
ir a Boston (EUA) e finalmente os 
coordenadores dos departamentos 
Administrativo e de Comunicação 
foram a Portugal em Março de 2022. 
Encontrámo-nos com as comunidades 
organizadas em associações, mas 
também com os representantes 
políticos de Cabo Verde no país 
de acolhimento (os Embaixadores 
de Cabo Verde no Luxemburgo e 
em Portugal e o Vinny deMacedo, 
Conselheiro Especial do Presidente, 
representando cabo-verdianos nos 
EUA). 
Em cada reunião com as 
comunidades fomos calorosamente 
acolhidos, com uma forte curiosidade 
de descobrir o nosso trabalho para a 
biodiversidade costeira e marinha de 
Cabo Verde e as questões e desafios 
da conservação. 
Hoje, estamos a tecer uma forte 
relação de intercâmbio com estes 
cabo-verdianos no estrangeiro, que 
esperamos desenvolver a longo 
prazo.

Estamos desenvolvendo 
uma forte relação com a 
comunidade cabo-verdiana 
na diáspora para a causa da 
proteção ambiental.

DIÁSPORA CABO-VERDIANA ATENTA ÀS NOSSAS 
AÇÕES DE CONSERVAÇÃO  

 

Em 2006, a Biosfera começou com 
dois empregados e mudou-se para 
uma pequena casa no centro da 
cidade. Desde então, a organização 
tem continuado a crescer e a 
desenvolver as suas competências. A 
partir de 2020, com 28 empregados 
divididos em 5 departamentos 
(Conservação, Pesca Responsável, 
Poluição Marinha, Comunicação 
e Administração e Finanças), o 
nosso espaço tornou-se demasiado 
pequeno. Com o forte apoio da 
Birdlife através do seu programa 
Hatch e da Fundação MAVA, 
instalamo-nos na nossa nova sede, 
nos arredores de Mindelo, durante 
alguns dias. Este espaço magnífico 
e leve de 400 m2 divididos em 8 
grandes escritórios permitir-nos-á 
cumprir a nossa missão em melhores 
condições. Este é um novo passo 
para a Biosfera, que agradece aos 
seus parceiros por renovarem a sua 
confiança e nos apoiarem no nosso 

crescimento.

UMA NOVA SEDE, CONDIÇÕES DE TRABALHO MAIS CONFORTÁVEIS
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Biosfera participa da 10ª 
edição do fórum PRCM 
em Dakar apresentando o 
trabalhos de conservação e 
estudo das aves marinhas 
de Cabo Verde, e resultados 
obtidos na monitorização 
das aves migratórias na ilha 
de São Vicente.

A 10ª edição do fórum PRCM teve 
lugar de 28 de Março a 01 de Abril em 
Saly (Senegal). O tema principal este 
ano foi a saúde dos oceanos como 
uma questão de desenvolvimento 
sustentável para os países costeiros 
da África Ocidental. 
 
A Biosfera foi representada pelo 
Coordenador do Departamento de 
Conservação (Alberto Queiruga), 
que apresentou o trabalho realizado 
pela organização na conservação e 
estudo das aves marinhas de Cabo 
Verde, no âmbito do projecto Alcyon, 
e o trabalho e resultados obtidos na 
monitorização das aves migratórias 
na ilha de São Vicente. Estes últimos 
resultados foram apresentados em 
conjunto com todos os membros da 
«East Atlantic Flyway», responsável 
pelo estudo e monitorização da 
dinâmica migratória das aves na parte 
oriental do Oceano Atlântico. 
 
O fórum deste ano contou com a 
presença de mais de 400 participantes 

dos diferentes países da costa da 
África Ocidental e de financiadores 
de diferentes partes do mundo, o que 
constituiu uma grande oportunidade 
para trabalhar em rede, partilhar 
experiências e aprender com outros 
projectos. 
 
Agradecemos à PRCM por organizar 
este evento e especialmente à 
Birdlife International por financiar a 
participação da Biosfera no mesmo.  
Esperamos que as ligações 
estabelecidas sejam uma nova porta 
para a criação de novos projetos 
de conservação, que nos ajudem 
a proteger a nossa biodiversidade 
e a estabelecer modelos de 
desenvolvimento sustentável. 

FÓRUM PRCM DAKAR

A fim de destacar a nossa fantástica biodiversidade e 
o trabalho das nossas equipas nas áreas mais remotas 
e isoladas (o complexo das ilhas protegidas de Santa 
Luzia), pedimos regularmente aos fotógrafos que nos 

sigam nas nossas missões. 
Um grande obrigado a José Soriano Sanchez (BirdLife) 
e Théo Lautrey (agência Nobai Mindelo) pelo seu 
envolvimento e pelo seu investimento ao nosso lado.  

UM BEM-HAJA AOS FOTÓGRAFOS!  #16ê
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SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL EM UNIVERSIDADE

“Conservação e 
Preservação Ambiental – 
Novos Caminhos para um 
Turismo Sustentável”, um 
seminário dirigido aos 
alunos da universidade 
ISCEE.

Tommy Melo, como membro da 
Ocean Leader de Edimburgo, foi 
convidado a proferir uma Palestra 
no Monaco Blue Initiative, perante 
uma plateia constituída pelo próprio 
Príncipe Albert II de Mónaco, 
John Kelly dos Estados Unidos, 
diversos chefes de Estados, entre 
outros. O tema por ele escolhido 
foi: «Integração das comunidades 
em Áreas Marinhas Protegidas». 
O Príncipe bem como o restante 
da plateia acharam o discurso 
inovador e cheio de novas soluções, 
ao que foi de seguida solicitado 
ao Presidente da Biosfera e a mais 
dois de seus colegas que fizessem 
o discurso de encerramento do 
evento, uma honra concedida a 
poucos. 

Mais uma vez, o trabalho da 
Biosfera brilha em palcos e fóruns 
Internacionais, mostrando o enorme 
valor, pertinência e excelência 
naquilo que realiza em prol da 
Preservação do Meio Ambiente de 
Cabo Verde.

CONGRESSO EM MÓNACO

Biosfera destaca-se no 
Monaco Blue Initiative, com 
o tema: «Integração das 
comunidades em Áreas 
Marinhas Protegidas» e 
é convidada a encerrar 
o evento, através do seu 
Presidente, Tommy Melo.
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Inserido no Programa curricular do 
ISCEE, a Biosfera foi convidada 
a apresentar um seminário sobre 
a conservação ambiental, sob o 
lema “Conservação e Preservação 
Ambiental – Novos Caminhos 
para um Turismo Sustentável” 
em que durante uma semana do 
mês de Março de 2022, estivemos 
com a universidade e os seus 
discentes debatendo conceitos 
como a importância na proteção 
e conservação das espécies e 
seus habitats, a ameaça global 
da poluição marinha e costeira, a 
sustentabilidade e a crescente ideia 
de economia azul, levando os alunos 
a analisar os novos desafios para o 
turismo com sustentabilidade.

Os nossos coordenadores, das 
diversas áreas e projetos, falaram 
da conservação e preservação das 
Tartarugas Marinhas de Cabo Verde; 
da Poluição que é uma ameaça 
global eminente; dos Tubarões 
e Raias de Cabo Verde como 
um património a preservar e das 
aves marinhas de Cabo Verde e a 
importância da sua conservação. 

O Seminário terminou com um 
passeio matinal à ETAR da Ribeira 
de Vinha, para uma observação de 
aves migratórias (Birdwatch), onde 
os alunos colocaram em prática os 
conceitos aprendidos durante o 
seminário como identificação de 
espécies e assim terem um contato 
direto com a natureza. Os alunos 
aplaudiram a iniciativa assinando 
um compromisso de apoiar e 
voluntariar com a Biosfera em prol 
do Ambiente, nos futuros programas 
de voluntariado.
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1ª SEMANA DA PESCA ARTESANAL EM CABO VERDE

Cerca de 60 
participantes, ligados ao 
setor da pesca, debatem 
sobre os desafios 
presentes e futuros da 
pesca artesanal em Cabo 
Verde.

A Biosfera, em parceria com a FAO, 
e a Associação Economia Azul, no 
âmbito do Projeto - Iniciativa de 
Pesca Costeira - África Ocidental 
(IPC-AO), em particular no 
Componente 1 do Projeto - Melhor 
governança e gestão das pescas, 
e com o apoio da DNRM, IMar, 
Associação Nacional dos Municípios 
de Cabo Verde e a Câmara de 
Comércio do Barlavento, realizou a 
1ª Semana da Pesca Artesanal, que 
decorreu de 28 a 31 de Março.

O evento contou com a participação 
das associações de pesca da ilha do 
Maio e de S. Vicente, enquadradas 
no projecto piloto IPC em Cabo 
Verde, além de representações de 
instituições nacionais ligadas ao 
setor das pescas e personalidades 
diversas ligadas ao mar. Foram 
apresentados dados técnicos e 
resultados dos projetos pilotos, 
trocas de experiências e intercâmbio 
entre os participantes. 

O evento foi realizado num formato 
híbrido, com participação presencial 
e online, via streaming. 

Foram 4 dias de intenso trabalho, no 
auditório do IMar, com a presença 
de cerca de 60 participantes, 
onde debateram sobre os desafios 
presentes e futuros da pesca 
artesanal com um tema chapéu 
(Encontros do Mar) parcerias 
público-privadas para o setor, 
estudos sobre a “Governança da 
Pesca Artesanal em Cabo Verde”, a 
apresentação de trabalhos como o 
Livro “Contos de Água Salgada”.

Uma das recomendações desta 
semana foi a institucionalização do 
evento, de modo a proporcionar 
aos operadores da pesca artesanal 
e aos intervenientes um ambiente 
propício para um diálogo aberto 
com as instituições ligadas a este 
setor para melhorias, bem como 
discutir avanços necessários e 
caminhos a percorrer para projetar 
e desenvolver ainda mais a pesca 
artesanal em Cabo Verde.

Ao longo da cadeia alimentar, os 
produtos da pesca transitam por 
uma série de etapas nas quais 
podem sofrer contaminações que 
os podem tornar em produtos 
não seguros para o consumo 
humano. Tendo em conta as graves 
consequências que podem advir 
do consumo de um pescado não 
seguro, é importante garantir que 
os produtos da pesca a colocar no 
mercado sejam seguros, isto é, que 
não vão causar nenhum mal à saúde 
dos consumidores. 

Durante a realização de um estudo 
sobre segurança alimentar e 
higiene do pescado no circuito de 
comercialização Baía das Gatas/ 
Salamansa/ Mercado de Peixe, 
foram identificadas inúmeras 
deficiências a nível da higiene, 
manipulação e acondicionamento 
do pescado, o que põe em causa 
não só a sua qualidade, mas também 
pode afetar a integridade do 
consumidor. Visando colmatar as 

fragilidades identificadas, sobretudo 
no que tange aos operadores 
envolvidos no esquema de captura, 
comercialização e tratamento do 
pescado neste circuito, e seguindo 
algumas das recomendações 
propostas no relatório do dito 
estudo, foi levado a cabo uma 
formação de higiene e segurança 
alimentar, assim como a elaboração 
de um manual de boas práticas e 
segurança alimentar. Este manual, 
que contou com o apoio financeiro 
do Programa das Pequenas 
Subvenções do Fundo Global para o 
Meio Ambiente, foi elaborado com 
o propósito de apoiar e orientar os 
referidos operadores a entenderem 
mais e melhor sobre as práticas que 
podem e devem ser seguidas para 
garantir uma melhor qualidade e 
segurança alimentar dos produtos da 
pesca, permitindo assim contribuir 
para que sejam colocados no 
mercado produtos de pesca seguros 
e de boa qualidade. 

MANUAL DE BOAS PRÁTICAS SOBRE HIGIENE, 
MANIPULAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PESCADO

Este manual visa apoiar 
e orientar os operadores 
em melhores práticas 
do pescado e garantir  
uma melhor qualidade e 
segurança alimentar dos 
produtos da pesca.

INSERIR FOTO DE BOTE
DE NICOLA
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com apoio de:

ê

                                                               Onde trabalhamos:
                                        Reserva de Santa Luzia e ilhéus Raso e Branco.

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.asa.cv/
https://cabeolica.com/
https://www.iucn.org/about/members/iucn-members
https://www.moave.cv/
https://www.11thhourracingteam.org/
http://calao-africa.com/
http://www.spea.pt
http://www.bcn.cv
http://www.qmul.ac.uk/

