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13 ANOS DO PROJECTO VITÓ
PROTEGENDO A NOSSA
BIODIVERSIDADE

Este ano, aos 14 de abril comemoramos o 13°
aniversário de existência.
Muitos anos de trabalho intenso e muita dedicação,
coroados também com muitas realizações.
Com o apoio de todos, ao longo desses anos,
conseguimos crescer, ganhamos respeito e hoje somos
uma Organização conhecida e reconhecida pela
sociedade civil, pelas autoridades locais nacionais, com a
recente condecoração pelo Presidente da República de
Cabo Verde e estatuto de utilidade pública concedida
pelo Governo de Cabo Verde.
Estes 13 anos foram de extrema importância em relação
à proteção ambiental e conservação da biodiversidade
na Região Fogo, Brava, Ilhéus do Rombos e Cabo Verde
no Geral.
As ações promovidas pelo Projecto Vitó, contribuíram
com toda a certeza para a sensibilização tanto de outras
Organizações como também das autoridades para
questões de proteção ambiental, numa ilha/região com
um ecossistema rico mas ao mesmo tempo ameaçado
por vários fenómenos.
O Projecto Vitó, criado em 2009, inicialmente para
trabalhar na proteção e conservação das tartarugas
marinhas, hoje, trabalha também com aves marinhas,
plantas endémicas de Cabo Verde, répteis terrestres e
com outros projetos importantes por implementar.
Graças ao apoio de todos, desde a sua criação,
aproveitamos para felicitar os fundadores, todos os
voluntários, todos os parceiros e financiadores, mas
também todos os técnicos, liderados por um Director
Executivo muito competente, dedicado e incansável.
Esperamos comemorar muitos e muitos mais anos.
Parabéns a todos nós!
Parabéns Projecto Vitó!
O presidente,

Paulo Pina

Presidente do Conselho de Administração da Associação
Projecto Vitó
Paulo Pina
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Por favor, antes de imprimir este Newsletter, pense no meio
ambiente.

EQUIPA DE
ARQUITETOS DO
PROJETO DO NOVO
CAMPUS DA
EMBAIXADA DOS EUA
VISITA PROJECTO
VITÓ
Parte da equipa responsável pela construção da nova
embaixada dos EUA na cidade da Praia, que integra
arquitetos, engenheiros e designers, cabo-verdianos e
dos EUA, esteve em visita de cortesia às instalações do
Projecto Vitó a fim de conhecerem mais sobre os
trabalhos que desenvolvidos em prol da conservação
da biodiversidade em Cabo Verde e não só. Paulo Leite
da CFA Architects, Stephen Azarik e Zechariah Fung
ambos da Studioma, estiveram a recolher inputs para
apoiar no processo de construção da nova embaixada
dentro da realidade e cultura do arquipélago.

Ainda no âmbito da visita, a equipa esteve num dos
jardins botânicos de plantas endémicas de Cabo
Verde, em uma das instituições de ensino, construído
pelo Projecto Vitó, no âmbito do Projeto MCCEFAE “Melhorar o Conhecimento pela Conservação das
Espécies da Flora Endémica Ameaçadas de Extinção
nas Ilhas do Fogo e Brava”, financiado pelo CEPF
Mediterranean Basin Hotspot Program.

Segundo o embaixador dos Estados Unidos da América
(EUA) em Cabo Verde, Jeff Daigle, esta obra deverá
envolver empreiteiros cabo-verdianos, por isso a
equipa de desenho está a consultar especialistas e
artesãos locais. (Fonte: www.rtp.pt/noticias)
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PLANO DE
MONITORIZAÇÃO DA
VEGETAÇÃO DO PARQUE
NATURAL DO FOGO
O Workshop “Recolha de subsídios
para a elaboração do Plano de
Monitorização da Vegetação do
Parque Natural do Fogo”, realizado
nos dias 4 e 5 de abril de 2022, no
Centro de Emprego e Formação
Profissional do Fogo/IEFP, teve como
grande objetivo recolher inputs vitais
para a elaboração do Plano.
De acordo com o experiente
Consultor e Formador Dr. Isildo
Gomes, o método de recolha de
subsídios junto dos representantes
das Associações comunitárias,
representantes das comunidades
locais e demais elementos, que estão
em contacto direto e diaramente com
o Parque Natural do Fogo, é
fundamental para que no final se
possa ter um Plano inclusivo, de todos
e para todos nós.

O Plano de Monitorização da
Vegetação do Parque Natural do
Fogo revela-se num documento de
muita importância para a
valorização e conservação dos
recursos naturais do Parque Natural
e da ilha do Fogo, de forma
sustentável.
Este importante passo para a
conservação da vegetação de um
dos principais parques naturais do
país é financiado pelo CEPF
Mediterranean Basin Hotspot
Program, no âmbito do Projecto
MCCEFAE - “Melhorar o
Conhecimento pela Conservação
das Espécies da Flora Endémica
Ameaçadas de Extinção nas Ilhas do
Fogo e Brava”.

Participantes do Workshop de Recolha de subsídios
para a elaboração do Plano de Monitorização da
Vegetação do Parque Natural do Fogo
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EXPOSIÇÃO DE ESPÉCIES DA
BIODIVERSIDADE DA RESERVA
MUNDIAL DA BIOSFERA - ILHA DO FOGO
Alusivo à comemoração ao Dia do
Município e do Centenário da elevação de
São Filipe à cidade, em estreita parceria
com a Câmara Municipal de São Filipe,
Projecto Vitó levou ao público Sanfilipense
e visitantes, ao longo de um mês, de 26 de
abril a 27 de maio, a exposição intitulada
Exposição de Espécies da Biodiversidade
da Reserva Mundial da Biosfera - Ilha do
Fogo, cujo objetivo demonstrar a riqueza
em termos de espécies da biodiversidade
existentes, mas também promover a ilha
do Fogo como Reserva Mundial da
Biosfera, classificado em 2020, os trabalhos
desenvolvidos nos ilhéus do Rombo que é
um dos principais hotspot da
biodiversidade em Cabo Verde, sem
esquecer também a ilha da Brava.
A exposição decorreu no espaço Sete Sóis,
Sete Luas, sita no coração da cidade de São
Filipe, aberta ao público das 08h às 18h.

Inaugurada pelo Edil da Câmara Municipal de São Filipe,
Eng. Nuias Silva, a exposição contou com a visita de ilustres
convidados e representantes de várias Instituições públicas
e privadas. Tivemos a honra de receber o Ministro da
Cultura e das Indústrias Criativas e Ministro do Mar Dr.
Abraão Aníbal Barbosa Vicente, que em visita à ilha esteve
também em visita de cortesia à exposição.
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MAIS DE 1000 CRIANÇAS DE 22
INSTITUIÇÕES DE ENSINO VISITAM
A EXPOSIÇÃO DE ESPÉCIES DA
BIODIVERSIDADE DA RESERVA
MUNDIAL DA BIOSFERA - ILHA DO
FOGO
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Incentivar o respeito pela natureza e
pela diversidade da vida, preservar o
património natural e ter o sentido de
compromisso ambiental, são alguns
dos princípios que foram transmitidos
às crianças e adolescentes que
visitaram a exposição.
Estes princípios foram transmitidos
através de explicações feitas pelos
nossos técnicos, sobre as espécies,
bem como a necessidade e a
importância de as preservar e
conservar.
Esta atividade está enquadrada no
programa de Educação Ambiental do
Projecto Vitó, um programa transversal
e que envolve toda a Organização,
equipa técnica e a comunidade.

Nos dias 4 a 27 de maio, 22 instituições de ensino visitaram a
Exposição de Espécies da Biodiversidade da Reserva Mundial
da Biosfera - Ilha do Fogo. Foram no total 10 jardins infantis, 10
escolas de Ensino Básico e 2 escolas Secundárias, que todos
juntos chegaram ao extraordinário total de 1101 crianças e
adolescentes, que estiveram numa visita guiada à exposição,
com explicações em tempo real.
Esta atividade é fruto da excelente relação de parceria e de
proximidade existente entre o Projecto Vitó e as Delegações do
Ministério da Educação da ilha do Fogo.
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SOS
EDU

Salve uma ave,
Protege uma vida

Se encontrar uma ave ferida ou perdida contacte Projecto Vitó 957 12 63 ou a
Biosfera 231 79 29

VISITA DA DRª. RAQUEL VASCONCELOS DA
CIBIO - CENTRO DE INVESTIGAÇÃO EM
BIODIVERSIDADE E RECURSOS
GENÉRICOS

Durante 2 semanas, a Drª. Raquel Vasconcelos
esteve, mais uma vez, com o Projecto Vitó para
dar continuidade à segunda fase de coleta de
mais amostras para o estudo da dieta dos
répteis terrestres, a fim de obter informações
ecológicas e também de melhorar o
conhecimento acerca destas espécies existentes
na ilha do Fogo e tentar perceber de que forma
podem estar implicadas na polinização ou
dispersão de sementes de plantas.

Ao longo destas duas semanas, a Drª. Raquel
Vasconcelos
aproveitou
também
para
apresentar os avanços do estudo em curso à
equipa técnica e também partilhar a sua vasta
experiência em uma das habituais palestras
sobre a preservação e conservação de espécies
da nossa biodiversidade, na temática Répteis
Terrestres,
em
instituições
de
ensino,
desenvolvido pelo Programa de Educação
Ambiental do Projecto Vitó.

Drª Raquel Vasconcelos é PHD em Biologia, cujo
Doutoramento centrou-se na utilização de
abordagens integrativas para rever a sistemática dos
répteis das ilhas de Cabo Verde e na combinação da
riqueza prevista de espécies com a diversidade
genética para otimizar o desenho da reserva neste
arquipélago.
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FORMALIZAÇÃO DE PARCERIAS
Projecto Vitó e a Delegação do Ministério da
Educação de Santa Catarina do Fogo
formalizaram a parceria existente entre as duas
Instituições, com o objetivo de promover a
Educação Ambiental nas instituições de ensino
deste Município.
Com isto deu-se a continuidade e importante passo
no reforço de relações entre Projecto Vitó e seus
Stakeholders.

PINTURA DE MURAL
Assim como várias outras escolas
da ilha do Fogo, a Escola de
Laranjo do Agrupamento II dos
Mosteiros também já conta com a
sua pintura mural, referente à
nossa biodiversidade. Uma forma
de também valorizar as nossas
espécies e de chamar a atenção de
sua preservação e conservação.

XII REUNIÃO TAOLA (2022)
As principais Organizações da Sociedade
Civil de cariz ambiental de Cabo Verde,
incluindo Projecto Vitó, estiveram
reunidas mais uma vez, juntamente com
os seus parceiros, na XII reunião da
TAOLA, com o intuito de melhorar a
Promoção da Conservação das Tartarugas
Marinhas em todo o Cabo Verde. A
reunião aconteceu na Cidade Velha Ribeira Grande de Santiago, nos dias 09 e
12 de maio de 2022.

Newsletter PROJECTOVITO abril-junho 2022 | 12

CAMPANHA GONGON
EM SÃO NICOLAU
O mês de maio foi marcado pelo
encerramento da Campanha de Gongon
(Pterodromafeae) em São Nicolau, onde a
última atividade realizada foi o processo de
anilhamento de filhotes. Este
acontecimento é muito importante, pois,
com o passar do tempo, permite-nos saber
a origem, idade, tamanho da população e
entre outras informações acerca da espécie.
Os trabalhos de campo da Campanha de
Conservação do Gongon na ilha de São
Nicolau é Coordenado pelo Técnico do
Projecto Vitó, Cátio Pina, em estreita
colaboração com os Técnicos do Parque
Natural de Monte Gordo.

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
Rita Vaz, Licenciada em Biologia e
estudante do 1º ano de Mestrado em
Ambiente do Litoral, na Universidade de
Bretagne Sud em França, David Lopes, do
2º ano do curso de Filosofia, Estudos
Religiosos e Geografia na Universidade de
Bucknell, natural de Boston - Massachusetts
e Sara, estudante de Ciências Marinhas na
Universitat de Barcelona, são os mais
recentes Voluntários Internacionais,
enquadrados no Programa de Voluntariado
do Projecto Vitó.
A Rita ficará por um período de 3 meses,
sendo que durante 1 mês trabalhará com as
Aves Marinhas nos ilhéus do Rombo,
apoiará também a Campanha de Cagarra na
ilha da Brava, bem como a montagem e
coordenação da Campanha de Tartarugas
Marinhas na ilha do Fogo e nos ilhéus do
Rombo.

Rita

O David ficará por um período de 2
meses e trabalhará essencialmente com
as Plantas Endémicas, bem como o
planeamento e execução do Plano de
Educação Ambiental. Ainda para uma
melhor experiência, ele terá a
oportunidade de trabalhar também com
as Aves Marinhas e as Tartarugas
Marinhas.
Por último, a Sara irá desenvolver o seu
projeto de fim de curso. Para que a sua
experiência seja rica, a Sara terá também
a oportunidade de trabalhar com as
Tartarugas Marinhas.

David

Sara
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CAPACITAÇÃO DA EQUIPA
TÉCNICA EM BARCELONA
No âmbito da parceria com a Universitat
de Barcelona, representada pelo
Professor Catedrático e Investigador da
Faculdade de Biologia, Dr. Jacob Gonzales
Solís, estiveram presentes em Espanha Barcelona, dois membros da equipa
técnica do Projecto Vitó, Adilson
Gonçalves e Andreia Leal, para uma
formação de R Básico e Avançado e
Sistema de Informação Geográfica, com
duração de 45 dias.
Ainda no âmbito desta parceria o técnico,
Domingos Montrond, encontra-se
também em Canárias, no Ilhéu Montanha
Clara - Reserva Natural Integral, a
participar na Campanha de Aves Marinhas,
das espécies Calonectrisborealis,
Hydrobatespelagicus e Bulweriabulwerii, por
um período de dois meses, juntamente
com outros estudantes da Universitat de
Barcelona.

CAMPANHA DE CONSERVAÇÃO
DAS AVES MARINHAS NOS ILHÉUS
DO ROMBO
Nos ilhéus do Rombo, mais propriamente
no ilhéu de Cima, Projecto Vitó trabalha
com 5 espécies de Aves Marinhas de Cabo
Verde: Rabo-de-Junco (Phaethonaethereus),
João Preto (Bulweriabulwerii), Pedreiro Azul
(Pelagodromamarinaeadesorum), Pedreiro
(Puffinusiherminieriboydi) e Pedreirinho
(Hydrobatesjabejabe).
Os trabalhos neste hotspot da
biodiversidade continuam de forma
intensiva. Durante o dia o trabalho é feito
com a espécie diurna, Rabo-de-Junco,
fazendo o seguimento de ninhos,
colocação e recuperação de alguns
aparatos tecnológicos como GPS, AXY e
GEO localizador.
Durante a noite trabalhamos com as 4
espécies noturnas, fazendo o seguimento
de ninhos, colocação e recuperação de
aparelhos em João Preto e Pedreirinho.
Como o Pedreiro Azul reproduz em
buracos inacessíveis, só é possível
capturá-lo na rede e na monitorização de
ninhos.
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MEGA CAMPANHA DE LIMPEZA NAS PRAIAS
DE DESOVA DAS TARTARUGAS MARINHAS
NA ILHA DO FOGO

A cada ano que passa, a mega campanha de
limpeza das principais praias de desova das
tartarugas marinhas na ilha do Fogo é mais
envolvente, quer a nível de participação de
instituições locais públicas, privadas e não
governamentais, como também dos voluntários
nacionais e internacionais. A mega campanha de
limpeza das praias é realizada todos os anos,
por norma, no mês de maio, um mês antes do
início do período de desova, de modo que as
praias estejam em melhores e propícias
condições para receber as tartarugas marinhas.

Neste ano, foi possível realizar esta ação em 11
praias dos 3 Municípios da ilha, nomeadamente,
Município de São Filipe, Santa Catarina e dos
Mosteiros, sendo que, do lixo recolhido, o
plástico continua a ser o resíduo mais presente e
por conseguinte, preocupante. Esta atividade
insere-se no Programa de “Promoção da
Conservação das Tartarugas Marinhas na Ilha do
Fogo e nos Ilhéus do Rombo”, financiada pela
MAVA FOUNDATION, coordenado pelo PRCM.
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DÉCADA DOS OCEANOS:
COLÓQUIO SOBRE OS
OCEANOS
São Vicente

Para assinalar o Dia Mundial dos Oceanos, 8 de
junho, a Presidência da República de Cabo
Verde realizou um Colóquio sobre os Oceanos
em São Vicente na Universidade do Mindelo,
onde Projecto Vitó em conjunto com outras
ONGs ambientais como o Project Biodiversity,
Biosfera Cabo Verde, Lantuna e Terri Mar,
fizeram uma apresentação oral abordando os
trabalhos desenvolvidos na Conservação da
Biodiversidade Marinha e Costeira.
Os oceanos são um dos maiores responsáveis
pelo clima no nosso planeta e um dos grandes
produtores do oxigénio, porém, as ações do
homem em busca do desenvolvimento, têm tido
um impacto muito negativo globalmente,
principalmente nos oceanos e na biodiversidade
marinha.
Nesta ótica, as Nações Unidas proclamaram o
ano de 2021 a 2030 como a Década dos
Oceanos, com o objetivo de incentivar ações em
prol da saúde oceânica, promovendo práticas
saudáveis e sustentáveis.
O evento teve a duração de dois dias, contando
com a presença da sua Excia o Sr. Presidente da
República de Cabo Verde Dr. José Maria
Pereira Neves e a Primeira Dama Débora
Katisa Carvalho, Ministro da Cultura e das
Indústrias Criativas e Ministro do Mar Dr.
Abraão Aníbal Barbosa Vicente, Presidente da
Câmara Municipal de São Vicente Augusto
Neves e demais convidados.
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Visita da sua Excia. Ex-Presidente da República de
Cabo Verde Dr. Jorge Carlos Fonseca, Ministro das
Comunidades Dr. Jorge Santos e o Presidente da
Câmara Municipal da Brava Francisco Tavares

EXPOSIÇÃO DA BIODIVERSIDADE
NA ILHA DA BRAVA
À convite da Delegação do Ministério da
Agricultura e Ambiente da Ilha da Brava,
Projecto Vitó participou na Feira da
Agropecuária, Pescas e Ambiente – FAPA 22,
realizada em Nova Cintra, durante três dias.
A feira representou uma oportunidade única
para a montagem de uma exposição, com
diversos materiais, como painéis informativos,
quadros, telas, lonas com informações sobre a
biodiversidade das ilhas da Brava, Fogo e ilhéus
do Rombo que é um dos principais hotspot da
biodiversidade em Cabo Verde, situada entre
estas duas ilhas.
A ocasião foi oportuna para apresentar à
população em geral a rica biodiversidade
existente na ilha Brava, com enorme potencial
da mesma vir a ter no futuro uma área
protegida, de modo a conservar as espécies
que ali existem.
A exposição contou, para além da visita dos
municípes, com a presença de ilustres figuras,
a sua Excia Ex-Presidente da República de
Cabo Verde Dr. Jorge Carlos Fonseca,
Ministro das Comunidades Dr. Jorge Santos
e o Presidente da Câmara Municipal da
Brava Francisco Tavares.
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PROGRAMA DE PEQUENAS SUBVENÇÕES
DO GEF (GEF SGP) - PNUD
Projecto Vitó recebeu o convite das Nações
Unidas Cabo Verde / United Nations Cabo
Verde, através do Programa de Pequenas
Subvenções do GEF (GEF SGP) - PNUD, para
participar num ciclo de atividades temáticas
em comemoração ao Dia Mundial do
Ambiente, 5 de junho, cujo o lema para este
ano ‘’Uma só Terra’’ e ao Dia Mundial dos
Oceanos, 8 de junho, com o lema
‘’Revitalização: Ação coletiva para o oceano’’.

A oportunidade serviu também para dar a
conhecer mais sobre a estrutura
organizacional do Projecto Vitó, os trabalhos
desenvolvidos e os projetos e programas
futuros, numa breve apresentação feita pelo
Diretor Executivo Herculano Dinis, sob o
tema ‘’Experiência de apoio à Conservação nos
Ilhéus do Rombo e no Parque Natural do Fogo’’.

Para a comemoração destas datas ambientais,
foi disponibilizada no roll da entrada da sede
da ONU – Cidade da Praia, uma Exposição
sobre a Reserva Mundial da Biosfera – Ilha do
Fogo, intitulada ''SOMOS RESERVA DA
BIOSFERA''.
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FORMAÇÃO DOS
MONITORES DAS
PRAIAS DE
DESOVA DAS
TARTARUGAS
MARINHAS DA
ILHA DO FOGO
Centro de Emprego e Formação
Profissional do Fogo

Com o início da Temporada das Tartarugas Marinhas, foi
realizada uma ação de formação para os Monitores das
principais praias de desova da ilha do Fogo e dos ilhéus
do Rombo. A formação é realizada anualmente de
forma a capacitar os Monitores com conhecimentos,
técnicas e motivá-los para melhor desempenharem os
trabalhos de conservação, ao longo dos próximos 4
meses. A ação formativa decorreu nos dias 15 e 16 de
junho, numa das salas de formação do Centro de
Emprego e Formação Profissional do Fogo.
Uma das novidades retratadas na formação foi a
aquisição de um Drone, por parte do Projecto Vitó, que
será utilizado como uma ferramenta auxiliar na patrulha
das praias de desova por toda ilha, durante a campanha
deste ano.
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TÉCNICO DA DNA VISITA PROJECTO
VITÓ PARA ACOMPANHAMENTO DOS
TRABALHOS

O Técnico da Direção Nacional do Ambiente - DNA,
Adélcio Querido, esteve durante uma semana a
acompanhar as diversas atividades desenvolvidas pelo
Projecto Vitó, com enfoque no programa de Educação
Ambiental.
Ao longo da sua visita, o mesmo esteve presente em
diversas palestras de práticas ambientais, necessidade e
importância de conservação da nossa biodiversidade,
realizadas em instituições de ensino da ilha do Fogo.
O segundo trimestre do ano em curso, foi muito produtivo
em termos de atividades de Educação Ambiental, onde foi
possível realizar no total de 40 palestras, em diferentes
instituições de ensino, desde pré-escolar ao secundário,
assim como também, em comunidades locais direcionadas
ao público adulto.
A visita serviu ainda para acompanhar outras atividades
enquadradas em outros programas, como sensibilização
porta a porta do programa de Conservação das Tartarugas
Marinhas e atividades do programa de Conservação das
Aves Marinhas de Cabo Verde.
Newsletter PROJECTOVITO abril-junho 2022 | 21

Till next time...
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