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Projeto Biodiversidade
é uma associação Cabo-

Verdiana sem fins lucrativos 
que tabalha para um mundo 
em que humanos e natureza 

possam prosperar em 
conjunto, em que as 

comunidades pratiquem o uso 
e gestão sustentável dos 
recursos naturais e que 

estejam empenhados em 
proteger a natureza em troca 

dos seus bens naturais.

Visão
MissãoNOSSA



PilaresNOSSOS

Conservação
Implementar uma série de 

programas que irão aumentar a 
qualidade ambiental da

Ilha do Sal.

Sensibilização Ambiental

Incutindo consciência ambiental na 
população e capacitando jovens 

líderes.

Envolvimento Comunitário

Empoderando as comunidades a 
participar ativamente na gestão 

dos recursos naturais.

Sustentabilidade

Criando oportunidades econômicas sustentáveis 
para a comunidade através da conservação.



Resultados da Campanha de Proteção de 

Tartarugas Marinhas  Ilha do Sal 2020



Resultados de desova no Sal

NINHOS: 35.016
Nº de fêmeas*: 7.003

Depois da última temporada recorde registrada 
na ilha em 2018 em termos de desova, com um 

total de 14.940, em 2020 registraram-se uma 
nova recorde com um  total de 35.016 ninhos em 

toda a ilha. 

*Estimativa de 5 ninhos por cada fêmea.



Resultados de desova no Sal

Tendência de desova da Ilha do Sal 
desde 2008 até 2020



Áreas de patrulha e censo em 2020
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Resultados de desova no Sal

A semelhança do anos anteriores a principal praia de 
desova foi Costa de Fragata com um total de 8.537 
ninhos, o que representa cerca de 24,4% dos ninhos 

da ilha. 

As praias de Serra Negra e Algodoeiro, que embora 
tenham registrados menos ninhos do que Costa 

Fragata, foram as duas áreas de desova com maior 
densidade de ninhos (ninhos / cumprimento da praia) 

da ilha, com  6.264 (18%) e 6.686 (19.1%) ninhos, 
respetivamente.
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Resultados de desova no Sal

A temporada de desova iniciou-se no dia 6 de Junho com a primeira atividade, um ninho, na Santa Maria. O pico de 
temporada foi entre segunda metade de Julho e a primeira metade de Agosto .



Resultados de desova no Sal

Inicio de patrulhas com drone e câmara térmica:
o 3.651 km de praia patrulhados;
o 2 tartarugas salvas diretamente de apanhadores;
o Observado novas estratégias de apanha de tartarugas e a incidência de predação por 

cães.

Tartaruga virada

Apanhador



Caça Furtiva no Sal

13%

1,8%0,7%

1%

MORTAS*: 357
RESGATADAS: 99

Taxa de MORTALIDADE: 5,1%

Um total de 99 tartarugas foram salvadas, sendo que 
23 foram salvas de caçadores, 66 encontravam-se 

perdidas atrás de dunas por causa de poluição 
luminosa, 4 presas em rochas, 1 encontrava-se 

enredada em cordas e 5 salvas de ataques de cães 
selvagens.

*Mortes com evidências como carapaças encontradas, vestígios de 
sangue, marca de arrastras ou outros -



13%

1,8%0,7%

1% Das 357 tartarugas apanhadas, 120 foram 
registradas nas praias norte da ilha, sendo 

que 73 foram registadas na praia de 
Cadjetinha, na costa leste norte do Sal.

90 foram apanhadas nas praias com 
patrulhas noturnas, 70 nas praias 

parcialmente protegidas e 197 foram 
apanhadas nas praias sem proteção.

Caça Furtiva no Sal
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1,8%
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Proteção de ninhos no Sal

13%

1,8%0,7%

1%

Total de ninhos em viveiros: 2.888
% de ninhos em viveiros: 8,3%

Sucesso dos viveiros: 72,5%

Tartaruguinhas libertadas 
dos viveiros: 144.695

Nessa temporada foram criados 6 viveiros na ilha.
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Proteção de ninhos no Sal

13%

1,8%0,7%

1%

Por primeira vez, foi criado um viveiro semiaberto em 
Algodoeiro, onde as tartarugas recém-nascidas iam 
diretamente ao mar após a eclosão, sem assistência.

43%

15%16%

12% 8%

7%



13%

1,8%0,7%

De estos, 2.689 ninhos foram relocados a viveiros devido a 
poluição luminosa. 

Na zona norte de Algodoeiro, onde nos anos anteriores se fazia relocação de todos os ninhos dessa área, nesta temporada 
devido ao aumento de ninhos e da consequente impossibilidade de mudar todos os ninhos, optou-se por não relocar os 

ninhos ameaçados de predação por cães. 

Complementariamente, foram tomadas algumas medidas para minimizar as predação, como a sensibilização dos donos 
dos cães, e a colocação de armadilhas em parceria com a Câmara Municipal para captura de cães selvagens.

Algodoeiro

6.636
Ponta Preta

398

Santa Maria

1.092 8.126

51%
In-situ

32%
a viveiros

17%
para outras 

praias

Total de ninhos colocados em praias turísticas

Proteção de ninhos no Sal



Proteção de ninhos no Sal

13%

1,8%0,7%

1%

72,5%
Sucesso 
ninhos

144.465
Filhotes 

O sucesso de eclosão medio de todos os viveiros foi 
de 72,5%, sendo que a esperança de vida desses 

ovos se não protegidos houvesse sido praticamente 
nula. No total, em 2020 foram libertadas quase 

145.000 filhotes dos nossos viveiros para o mar!



Equipa 2020

13%

1,8%0,7%

1%

Acampamentos: 1
Coordenadores de Campo: 3

Staff: 63 Nacional
Voluntários internacionais: 4

Voluntários Locais: 83

A diferença dos anos anteriores, em 2020 não houve a 
possibilidade de participação de voluntários 
internacionais durante a época de desova. 

Assim, e graças à fundos de emergência pela 
pandemia, a equipa de patrulha desta temporada foi 
formado unicamente por staff nacional, e contou com 

um grande apoio de voluntários locais.

Cabe destacar o apoio logístico diário do Ministério 
de Agricultura e Ambiente, a Câmara Municipal do Sal, 

e de vários guias que disponibilizara as suas viaturas 
para o transporte de pessoal.



13%

1,8%0,7%

1%

Vários grupos de voluntários 
locais das comunidades de 

Palmeira e Espargos realizaram 
atividades de proteção pela vez 
primeira nas praias de Palmeira, 

Joaquim Petinha e Fontona.

Equipa 2020



Outras atividades

13%

1,8%0,7%

1% Através de uma parceria com o projeto “Rede 
Social para igualdade das mulheres e dos 

jovens no desenvolvimento sócio-económico”, 
foi promovido o envolvimento e formação 

de 10 jovens dos Bairros de  Norte São Paulo e 
IFH em Santa Maria na Campanha de Proteção 

de tartarugas marinhas.



Outras atividades

13%

1,8%0,7%

1%

Realização de uma apresentação da estratégia 
de patrulha junto da Policia Nacional e da 
Delegação do Ministério de Agricultura e 

Ambiente no início da temporada para garantir 
uma boa coordenação entre as partes.

Pelo menos 20 pessoas foram apreendidas no 
Sal pela Policia Nacional encontradas em 

flagrante delito apanhando tartarugas, em posse 
de carne ou vendendo carne nas ruas.

Várias destas apreensões foram resultado de 
denúncias anónimas. 



Conservação com base comunitária 
na Pedra de Lume

Projeto financiado por:



13%

1,8%0,7%

Graças ao financiamento do PPI 
- Programme de Petites 

Initiatives, promovemos o 
envolvimento e a capacitação 

de membros da comunidade de 
Pedra de Lume. 

Diversas atividades relacionadas 
ao meio ambiente foram 

organizadas para envolver a 
comunidade na proteção do 

meio ambiente. 

Conservação com base comunitária na Pedra de Lume



13%

1,8%0,7%

1%

Conservação com base comunitária na Pedra de Lume

Um total de 22 pessoas, 11 empregados e 11 
voluntários, participaram da campanha de 

proteção às tartarugas marinhas na 
comunidade e nas praias de desova nas 

proximidades.

9 líderes comunitários melhoraram suas 
competencias em associativismo e gestão de 

projetos.



13%

1,8%

1%
Desenvolvimento do 
programa HomeStay.

Formação de 5 mulheres e a 
reabilitação de três casas 
tradicionais para receber

voluntários e visitantes
internacionais;

Visita de intercambio na Ilha
do Maio.

Conservação com base comunitária na Pedra de Lume



Projeto financiado por:

Em colaboração
com:



Guardiões do Mar

13%

1,8%0,7%

1%

Estabelecimento de uma rede participativa de monitorização marinha formada por 
pescadores artesanais das comunidades de Santa Maria, Pedra de Lume e Palmeira. No 

total, 25 barcos e mais de 40 pescadores aderiram ao programa.



Guardiões do Mar
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1,8%0,7%

1%

Ações de capacitação em
identificação de espécies

marinhas, coleta de dados, 
legislação pesqueira e primeiros

socorros no mar foram
ministrados nas três diferentes

comunidades.

Após uma análise SWOT com as 
diferentes associações de 

pescadores do Sal, um plano de 
desenvolvimento de 

capacidades para fortalecer
essas comunidades será

implementado em 2021-22.



Guardiões do Mar
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1%

Realização de duas limpezas
subaquáticas nas

comunidades de Santa 
Maria e Palmeira com a 

participação dos Guardiões
do Mar, da Associação dos 

Pescadores de Palmeira e do 
centro de mergulho Cabo 
Verde Diving, reunindo um 

grupo diversificado de 
participantes com um 

objetivo comum: manter a 
oceano limpo!



Estabelecimento de uma Gestão Cooperativa da Área 
Marinha Protegida para Conservar a Área Chave para a 

Biodiversidade da Ilha do Sal

Projeto Financiado pelo:



Reserva Natural de Costa 
de Fragata 

Área Protegida pelo Decreto-Lei 
num. 3/2003, de 24 de Fevereiro

Gestão Participativa da RN da Costa da Fragata



13%

1,8%0,7%

1%

Apoio à autoridade gestora das Áreas Protegidas na aplicação do Plano de Gestão e da 
apresentação a empresas do sector do turismo do Protocolo de Boas Práticas oficial.

Mais de 10 tour-operadores e provedores de excursões têm aderido.

Gestão Participativa da RN da Costa da Fragata



13%

1,8%0,7%

1% Delimitação de até 7 
km de vias de acesso 

e trilhos dentro da Área 
Protegida.

Desenho e colocação da 
sinalética oficial

4 entrada/saída, 4 
informativas e 2 de 

interpretação ambiental.

Gestão Participativa da RN da Costa da Fragata



Gestão Participativa da RN da Costa da Fragata

Entrada / Saída

Regulamentação e 
informação 
ambiental

Vias de acesso

Trilha pedestre



13%

1,8%0,7%

1%

Gestão Participativa da RN da Costa da Fragata

Formações para guardas das 
Áreas Protegidas e técnicos de 

Projeto Biodiversidade:

• Monitorização de Flora;
• Censos de Repteis terrestres;
• Monitorização de aves 

marinhas;
• Legislação ambiental;
• Diplomacia.



13%

1,8%0,7%

1%

Gestão Participativa da RN da Costa da Fragata

3 censos de flora da RN 
Costa da Fragata para 

monitorizar a presencia e 
distribuição das espécies de 
plantas. Até hoje têm sido 
registradas 38 espécies 

durante diferentes estações 
do ano.



13%

1,8%0,7%
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Gestão Participativa da RN da Costa da Fragata

3 censos de flora da RN Costa 
da Fragata para monitorizar a 
presencia e distribuição das 

espécies de plantas. Até hoje 
têm sido registradas 38 

espécies durante diferentes 
estações do ano.

2 censos de aves na RN da 
Costa da Fragata to para 

melhorar o conhecimento 
sobre a sua diversidade, 

distribuição e abundancia, 
com 24 espécies 

diferentes observadas.

Primeiro censo completo de 
repteis terrestres para melhorar 

o conhecimento sobre a 
distribuição das dois espécies 

endêmicas dentro da RN: 
a osga (Hemidactylus

boavistensis chevalieri) e a 
lagartixa (Chioninia spinalis

salensis). 



Gestão Participativa da RN da Costa da Fragata

Criação de Base de Dado da distribuição das espécies de flora da RN.



13%

1,8%0,7%

1%

Reportação de infrações nas áreas marinhas e 
terrestres da Área Protegida a través da produção 

de relatorios de infrações para as autoridades.

Implementação de patrulha com drone para 
fortalecer a fiscalização da AP com 3.651 km
acumulados de patrulhas noturnas durante a 

temporada de desova e 1.430 km para 
monitorizar a extração ilegal de areia.

Desde Maio 2020 registrados 94 apanhos de 
areia dentro da AP.

Gestão Participativa da RN da Costa da Fragata

Localização das ocorrências de apanha de areia. Os pontos de 
cores representam diferentes concentrações de ocorrências. As 

linhas azuis são os diferentes voos de patrulhas com drone.



Gestão Participativa da RN da Costa da Fragata

Mapeado georreferenciado cada 2 meses de algumas zonas da AP para: 
monitorizar o seu estado de conservação.

13/12/2020 21/02/2021



Gestão Participativa da RN da Costa da Fragata

13/12/2
020

21/02/202113/12/2020

Mapeado georreferenciado cada 2 meses de algumas zonas da AP para: 
monitorizar o uso devido ou indevido da AP.

168m2

198m2



Programa de Conservação de Aves Marinhas 
de Cabo Verde

E Monitorização do Guincho na Ilha do Sal

Projeto financiado por:



Monitorização e conservação de Aves

13%

1,8%0,7%

1%

Rabo-de-junco
430 ninhos no identificados no Sal

342  Individuos anilhados
149 GPS colocados

32 geolocalizadores recuperados e 
38 colocados

Cagarra
21 ninhos no identificados no Sal

26  Individuos anilhados
11 GPS colocados

5 geolocalizadores colocados

João Preto
160 ninhos no identificados no Sal

176  Individuos anilhados
4 GPS colocados



Monitorização do Guincho

Em 2020, foram registrados 10 
casais reprodutores na ilha do 
Sal, dos quais apenas 4 tiveram

sucesso reprodutor.
No total, 5 filhotes

sobreviveram e foram
marcados.

Também foram observafos 5 
adultos ou sub-adulto, 

marcados em anos prévios, 2 
deles em Boa Vista pela 

Bios.CV.



Pelo menos dois outros filhotes foram 
encontrados longe de seus ninhos após 
a emplumação, dois quais um caiu numa 
piscina. Em ambos os casos, os filhotes 

foram devolvidos à natureza.

Em 2020 dois filhotes de 
Guinchos, previamente

anilhados, foram
apanhados do ninho.  

Monitorização do Guincho



Programa de Eucação 
e Sensibilização Ambiental

Projeto financiado por:



13%

1,8%0,7%

1%

Embora as atividades de 
educação ambiental foram 

canceladas na maior parte do ano, 
atingimos 2.084 crianças e jovens, 

além de 37 professores, nos 
meses pré e pós-confinamento.

Isto incluiu uma visita à estação de 
dessalinização de água, gerida 

pelos nossos parceiros APP, onde 
aprenderam o valor da água doce 

que utilizam todos os dias.

Educação Ambiental 



13%

1,8%0,7%

1%

Em 2020 nossa equipa 
produziu 21 programa 

de rádio na Radio 
Comunitaria de 

Espargos.

Educação Ambiental 



Sensibilização Ambiental

13%

1,8%0,7%

1% Na impossibilidade de realizar as já 
habituais campanhas de limpeza de praia 

mensalmente, foi lançada a campanha 
#limpabôsó nas redes sociais, para 

engajar a participação dos salenses para 
limpar as praias da ilha de forma 

individual.

Mais de 40 pessoas aderiram à 
campanha.



13%

1,8%0,7%

1%

Foi lançada uma campanha de sensibilização a nível nacional sobre o consumo de 
especies marinhas protegidas. 

Os outdoors foram colocados nas ilhas de Sal, Boa Vista, Maio e Santiago. 

Campanha de Sensibilização Ambiental



Outras atividades



Dando voz às peixeiras do  Sal

1,8%0,7%

1%

30 peixeirias das comunidades de Santa Maria, Palmeira e Espargos estão envolvidas 
num processo de capacitação e organização das respetivas associações de peixarias, e 

capacitação para um melhor tratamento do peixes.

Esta iniciativa é financiada pela Canada Fund for Local Initiatives



Uma equipa da BBC (TV Britânica) visitou a Ilha do Sal para filmar um episódio do novo documentário Animals 
with Cameras 2, sequência de Animals with Cameras. O Projeto Biodiversidade, junto com a Queen Mary 

University of London, colocou câmaras nas tartarugas para aprender mais sobre seu comportamento no mar.

Documentário BBC



Sem dúvida não teríamos alcançado estes resultados sem o apoio de todos os nossos 
parceiros e voluntários que tornaram possível este ano especial.

Parceiros



Até o próximo ano!

Equipa Projeto Biodiversidade


