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CAMPANHA DE MONITORIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO
DA CAGARRA NA ILHA BRAVA
A campanha foi realizado pelo segundo ano
consecutivo com recolha de informações sobre a
ecologia e distribuição desta espécie endémica de
Cabo Verde.

CONGRESSO AFRICANO DAS ÁREAS PROTEGIDAS
(APAC)
Projecto Vitó marca presença no primeiro
Congresso Africano de Áreas Protegidas (APAC)
realizado em Kigali (Ruanda)

Por favor, antes de imprimir este Newsletter, pense no meio
ambiente.

AÇÃO DE
CAPACITAÇÃO NA
RESERVA NATURAL
INTEGRAL - ILHÉUS
DO ROMBO

Durante 5 dias, a equipa liderada pelos Professores da
Universidade de Barcelona Jacob González-Solís
(Catedrático Aves Marinhas) e Luis Cardona (Professor
Tartarugas Marinhas), realizaram uma ação de
capacitação em Monitorização e Investigação de Aves
Marinhas e Tartarugas Marinhas, na Reserva Natural
Integral Ilhéus do Rombo aos alunos da Universidade
de Cabo Verde, Universidade de Barcelona e à equipa
Técnica do Projecto Vitó.
Foram realizadas sessões teóricas e práticas com
diversos temas sobre a conservação das Aves Marinhas,
nomeadamente, a sua captura em rede, monitorização
dos ninhos, anilhamento, amostragem e os protocolos
de colocação e recuperação de aparelhos GPS e Geos.
Os Formandos tiveram a oportunidade única de
trabalharem com 3 das 4 espécies noturnas que
reproduzem neste hotspot da biodiversidade caboverdiana, o João Preto (Bulweria bulwerii), Pedreiro
(Puffinus iherminieri boydi) e Pedreirinho (Hydrobates
jabejabe), para além da espécie diurna, o Rabo-de-junco
(Phaeton aethereus).
Relativamente às Tartarugas Marinhas, foi realizada
várias sessões teóricas e práticas in loco, como a
marcação de fêmeas, coleta de amostras, colocação de
aparelho de rastreamento (GPS), prospeção de praias,
identificação de ninhos, contagem de rastos, resgates de
fêmeas, entre outras observações que devem ser feitas
numa praia de desova.

Esta atividade resulta das parcerias existentes entre
a Universidade de Cabo Verde, Universidade de
Barcelona e a Associação Projecto Vitó. A mesma
contou com o financiamento da Erasmus+ - União
Europeia, PRCM e da Mava Foundation, no âmbito
do Projeto de conservação das Aves Marinhas de
Cabo Verde.
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CAMPANHA DE
MONITORIZAÇÃO E
CONSERVAÇÃO DA
CAGARRA NA ILHA
BRAVA
Um trabalho desafiador numa área com
acessos limitados.

Anualmente, nos período julho a

Durante a campanha foram

outubro realizam-se os trabalhos de

identificados 75 ninhos ativos, do

monitorização e de conservação da

quais 23 novos ninhos identificados.

Cagarra (Calonectris edwardsii) na ilha

Com isto, foram anilhados 44 novos

da Brava. Nesta ilha, esta espécie

adultos, 34 GPS colocados, dos quais

reproduz em zonas costeiras

30 foram recuperados e 14

remotas, onde o único acesso é pelo

Geolocalizadores.

mar. Este facto torna o trabalho
deveras desafiador.

As colonias de Cagarra na ilha Brava
constituem uma das últimas e as

Neste segundo ano consecutivo de

maiores colonias desta espécie nas

monitorização, a equipa técnica

ilhas habitadas. Os dados recolhidos

esteve composta por 4 elementos,

serão utilizados para o estudo da

sendo 3 biólogos da equipa técnica

ecologia e distribuição desta espécie,

do Projecto Vitó e 1 voluntária da

bem como meios para apoiar na

Universidade de Barcelona, apoiada

elaboração da proposta de criação da

pelo importante suporte dos

área protegida na ilha Brava.

parceiros locais, os Pescadores, a
Câmara Municipal da Brava e a
ONG congênere Biflores.
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TROPIBIO
NOVO PARCEIRO DO PROGRAMA
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
DO PROJECTO VITÓ

Tropibio é um projeto que visa ampliar o
potencial de pesquisa e inovação do CIBIO –
Centro de Pesquisa em Biodiversidade e
Recursos Genéticos, através de uma Cátedra
ERA em Pesquisa em Biodiversidade Tropical e
Ecossistemas (TROPIBIO). É o mais recente
parceiro Internacional do Programa de Educação
Ambiental do Projecto Vitó.
Neste sentido, esteve de visita durante três dias,
com o obetivo de fortalecer os laços de parceria,
conhecer in situs os trabalhos do Projecto Vitó e
discutir possibilidade de implementação de
novos projetos, com enfoque na comunidade
infantil.

Projecto Vitó e Tropibio levaram às escolas
primárias da ilha do Fogo, pela primeira vez em
Cabo Verde, o Projeto ‘’Criança com Ciência’’,
um projeto interativo, colaborativo e de
aprendizagem, que dá voz e ouvidos às
curiosidades das crianças relativamente à
ciência.
Veja os vídeos deste projeto neste link
(youtube.com/tropibio Project).
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Se encontrar uma ave ferida ou perdida pode contactar
Projecto Vitó 358 11 22 ou a Biosfera 231 79 29

REUNIÃO DE PARCERIOS NACIONAIS
ENVOLVIDOS NA IMPLEMENTAÇÃO DOS
PLANOS DE AÇÕES- MAVA FOUNDATION
Mava Foundation é uma organização
filantrópica suiça que apoia e promove
ações de conservação da natureza e da
biodiversidade há mais de 25 anos, em
vários países do mundo. Na região da
África Ocidental estão a ser implementados
8 Planos de Ações, entre as quais 6 estão a
ser implementados em Cabo Verde com a
colaboração das entidades nacionais.
O ano de 2022 marca o encerramento
definitivo desta fundação filantrópica.
Neste sentido, Mava Foundation realizou
em julho do ano em curso, um encontro
com os parceiros nacionais envolvidos na
implementação dos planos de ações em
Cabo Verde. Estiveram presentes no
encontro entidades governamentais,
institutos, Universidades e organizações da
Sociedade Civil, onde as ONGs Ambientais
Nacionais parceiras da MAVA estiveram
fortemente representados.

O encontro serviu também para a perspetivação das ações
no período pós MAVA. Projecto Vitó na qualidade de
parceiro desta incomparável Fundação, esteve representado
pelo seu Diretor Executivo Herculano Dinis.

Participaram no encontro representantes
da Lantuna; Biosfera; Fundação Maio
Biodiversidade; BiosCV, Fundação
Tartaruga, Natura 2000, Projecto
Biodiversidade e Projecto Vitó.
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Promover a Conservação de Aves Marinhas (OAP 3),
Gestão Ambiental das Atividades offshore de Petróleo e
Gás (OAP 4), Regulamentação do Desenvolvimento de
Infraestruturas Costeiras (OAP 5), Conservação de Leitos
de Ervas Marinhas (OAP 6), Redução de Captura
Acessórias de Aves Marinhas e Tartarugas Marinhas
(OAP 7).
A Associação Projecto Vitó é parceria da MAVA
Foundation desde 2017. A nossa Organização tem
participado na implementação de pelo menos duas das
6 OAP em Cabo Verde, sendo OAP 1 e OAP 3. Para além
da implementação das OAP, Projecto Vitó beneficiou de
um importante apoio para a elaboração e
implementação do Plano de Desenvolvimento
Organizacional, que aumentou a governança, eficácia,
transparência e notoriedade da nossa Organização e a
colaboração com a Fundação tem permitido o
desenvolvimento de novas parcerias, integração e
colaboração com parceiros da região da África Ocidental
e o reforço da capacitação dos membros da nossa
Organização como no da MAVA Leaders Academy for
Nature.
Diretor Executivo da Associação Projecto Vitó
Herculano Dinis

OBRIGADO
MAVA FOUNDATION
MAVA Foundation é uma fundação Filantrópica Suíça,
fundada em 1994 pela visão, paixão e espírito de
aventura de um homem chamado Luc Hoffmann. Ela foi
criada para a conservação de locais icónicos com grande
valor ecológico, no entanto, cresceu transformando
numa fundação profissional e um parceiro Chave para a
Conservação Global.

Infelizmente, esta magnífica fundação filantrópica
terminará as suas ações em 2022. Porém, os parceiros
não ficarão desamparados. Foi feito um programa de
transição que facilitou a continuação das ações de
conservação e o legado da Fundação. MAVA estará
presente em cada um de nós.
A Associação Projecto Vitó decidiu dedicar a edição do
Newsletter como forma de agradecimento e
reconhecimento do grande contributo dado no
desenvolvimento da Associação, na conservação dos
recursos naturais em Cabo Verde e a todas ações em
prol do meio ambiente a nível Global.
Muito Obrigado MAVA Foundation.
O Diretor Executivo,

Herculano Dinis

MAVA tem atuado de forma muito abrangente a nível
da conservação na África Ocidental, tendo neste
momento em execução 8 Planos de Ações (OAP) que
visam a conservação de recursos naturais. Dos 8 Planos
de Ações, 6 são implementados em Cabo Verde:
Proteção de Tartarugas Marinhas (OAP 1),

Newsletter PROJECTOVITÓ julho-setembro 2022 | 10

ASSINATURA DO PROTOCOLO DE
PARCERIA COM ALOJAMENTO
TURÍSTICO
Projecto Vitó e o Hotel Savana firmam um
protocolo de parceria, enquadrado no
Programa de Gestão Sustentável do
Alojamento Turístico.
É o primeiro protocolo estabelecido na área
do turismo que visa fazer cumprir a norma
NCV-023-2021 para alojamentos turísticos,
através da promoção de atividades que vão
ao encontro às metas e políticas de
sustentabilidade.
Esta parceria tem como objetivo promover
atividades de conservação da
biodiversidade, com foco na promoção do
ecoturismo e do turismo sustentável.

AÇÃO DE CAPACITAÇÃO
EM PARCERIA COM TROPIO
Estiveram em São Vicente, dois técnicos do
Programa de conservação de Plantas
Endémicas de Cabo Verde, ambos
Geógrafos, o José Luís e o Adilson
Gonçalves, para uma ação formativa
avançada em Mobilização de Dados para a
Biodiversidade, no Instituto de Engenharia e
Ciências do Mar da Universidade Técnica do
Atlântico.
Esta formação, cuja duração de 5 dias,
consistiu na capacitação técnica e científica
para a melhoria da recolha e tratamento de
dados de biodiversidade in situ, práticas
para o uso de folhas de cálculo no
manuseamento de dados para publicação
na plataforma de GBIF - Global Biodiversity
Information Facility, entre outros.
Esta atividade foi resultado da excelente
parceria com o Tropibio.

VISITA DE CORTESIA DA
DELEGAÇÃO DO MINISTÉRIO DE
EDUCAÇÃO DE SÃO FILIPE
O Delegado da Delegação do Ministério
de Educação de São Filipe, Emanuel
Barbosa, os Diretores dos
Agrupamentos do Município de São
Filipe, estiveram de visita ao Projecto Vitó
para a apresentação do plano
estratégico e de actividades para o ano
lectivo 2022-23. No encontro foram
discutidos possibilidades de colaboração
e o enquadramento do nosso Programa
de Educação Ambiental nas escolas para
o ano letivo 2022/2023.
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INTERCÂMBIO DE TROCA DE
EXPERIÊNCIAS COM
FUNDAÇÃO MAIO BIODIVERSIDADE

Associação Projecto Vitó e a Fundação Maio
Biodiversidade realizaram durante a temporada
de monitorização de tartarugas marinhas um
intercambio técnico com a vistas a promover a
troca de experiência e conhecimentos de
trabalhos de conservação de tartarugas.
Helton Fernandes,Helton Fernandes, um dos
líderes comunitários da equipa de Monitorização
das Tartarugas Marinhas da FMB, veio trabalhar
por um período de 4 meses, na Reserva Natural
Integral Ilhéus do Rombo com a equipa técnica do
Projecto Vitó liderado pelo biólogo Cátio Pina. No
decorrer deste intercambio foram desenvolvidos
diversos trabalhos tais como, a marcação de
fêmeas, prospeção diária, seguimento de ninhos
de estudo, exumação de ninhos, identificação de
ninhos, fiscalização noturna nas praias, entre
outros.

Em contrapartida, esteve na ilha do Maio para
desenvolvimento de competências dos
trabalhos de Conservação das Tartarugas
Marinhas, o Monitor do Projecto Vitó – Fábio
Teixeira, que liderou uma das equipas de
Monitorização das Tartarugas Marinhas na
praia de Ponta Preta. Além da Monitorização,
Fábio desenvolveu atividades de
sensibilização junto da população sobre a
importância da conservação e legislação das
Tartarugas Marinhas em Cabo Verde.
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Since 1922

Find out more at:
www.birdlife.org/birdlife100

Kigali (Ruanda) foi o grande palco do primeiro Congresso
Africano de Áreas Protegidas (APAC), realizado entre 18 a
24 de Julho, onde Organizações, líderes, cidadãos e grupos
se encontram para discutirem o papel das áreas protegidas
na conservação da natureza, no continente Africano. O
evento continental com duração de 5 dias, contou com a
presença das principais ONGs ambientais de Cabo Verde,
entre elas a Associação Projecto Vitó, representada pelo
seu Diretor Executivo Herculano Dinis e a Coordenadora
do Programa de Educação Ambiental Helga Montrond.

1º CONGRESSO
AFRICANO DAS ÁREAS
PROTEGIDAS (APAC)
Kigali- Ruanda

A participação das ONGs Nacionais resultaram de uma
colaboração e forte parceria com a Fundação MAVA que
montou uma stand para a apresentação dos resultados dos
Planos de Ações Na Africa Ocidental.

Herculano Dinis, foi um dos panelitas no stand interativo da
fundação MAVA sobre a parceria estratégica e a abordagem
por planos de ação intitulada: "Scaling up conservation
impact through strategic multi-actors partnerships: lessons
learnt from West Africa". Durante a sua explanação, o Diretor
Executivo, abordou sobre os resultados alcançados no
âmbito do Programa de Conservação de Aves Marinhas de
Cabo Verde, em parceria com as universidades, ONGs e as
autoridades nacionais e o seu impacto na conservação,
assim como também o impacto dos planos de ação da
Mava Foundation na integração de Cabo Verde no
contexto da África Ocidental.
Por outro lado, Helga Montrond esteve presente no side
event do PRCM intitulado "Enjeux actuels et futures de la
conservation des tortues marines de L'Ouest", onde abordou
os diversos trabalhos do Programa de Educação Ambiental
que têm sido implementados na ilha do Fogo, relativamente
à conservação das Tartarugas Marinhas.
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WORKSHOP DE
VALIDAÇÃO DO
PLANO DE
MONITORIZAÇÃO DA
VEGETAÇÃO DO
PARQUE NATURAL
DO FOGO
ENCERRAMENTO
DO PROJETO
CEPF - 108479

Com o Workshop de validação do Plano de Monitorização
da Vegetação do Parque Natural do Fogo, pelos parceiros
locais da sua elaboração, desceram-se as cortinas do Projeto
– CEPF 107489, financiado pelo CEPF - Critical Ecosystem
Partnership Fund, após 43 anos de sua implementação. O
Workshop foi presidido pelos presidentes dos três Municípios
da ilha do Fogo e contou com a participação de vários
parceiros públicos, da sociedade civil e privados.
O Plano de Monitorização da Vegetação é um dos principais
resultados do Projeto, tem a vigência de 8 anos e foi
elaborado em parceria com a INIDA, Delegação do
Ministério da Agricultura e Ambiente da Ilha do Fogo,
Equipa do Parque Natural do Fogo e as Associações
Comunitárias.
O workshop também serviu para a presentação dos painéis
de informação da Reserva de Biosfera da ilha do Fogo, bem
como para o Lançamento de um novo projeto financiado pela
Fundação Audemars Piguet no programa de conservação de
Plantas intitulado “Time for Conservation of Endemic
Threatened Flora in Cabo Verde’s Islands”
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EXPOSIÇÃO DE ESPÉCIES DA
BIODIVERSIDADE NO ATO CENTRAL DA
ABERTURA DO ANO LETIVO 2022/2023
A cidade centenária de São Filipe acolheu no dia 19 de
setembro, o Ato Central de Abertura do Ano Letivo
2022/2023. A cerimónia foi presidida pelo PrimeiroMinistro, Dr. José Ulisses Correia e Silva, Ministro de
Educação, Amadeu Cruz e pelo Edil da Câmara
Municipal de São Filipe, o Eng. Nuias Silva, enquanto
anfritião.
O evento contou ainda com a presença dos Delegados
das Delegações do Ministério da Educação da ilha do
Fogo, Diretores dos Agrupamentos, Professores,
alunos, pais e encarregados de educação, assim como
os representantes das várias instituções da cidade dos
sobrados e da ilha.

Em parceria com a Delegação do Ministério da
Educação de São Filipe, foi realizada uma Exposição de
Espécies da Biodiversidade da Reserva Mundial da
Biosfera - Ilha do Fogo, com apresentação, em primeira
mão, dos seis painéis informativos elaborados, em
colaboração com a Universidade de Laguna e o
professor da Universidade de Las Palmas de Gran
Canarias - Claudio Moreno, que serão fixados dentro
das áreas protegidas da ilha do Fogo.
O momento serviu também para uma 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’’.
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Promover a Conservação e a Preservação da nossa
biodiversidade junto das crianças e adolescentes é
força motriz para uma sociedade mais sustentável

INTEGRAÇÃO DA CONSERVAÇÃO DA
BIODIVERSIDADE NO 2º CAMPO NACIONAL DE
ESCUTISMO DE CABO VERDE (CANAES II )
Conservação da biodiversidade, reciclagem
do lixo e poupança da água, foram os temas
que o Projecto Vitó levou ao 2º Campo
Nacional de Escutismo de Cabo Verde (II
CANAES), realizado na cidade de São Filipe,
em Monte Barro.
Durante 5 dias, as crianças, os adolescentes e
jovens receberam informações e dicas
sustentáveis
para
a
conservação
e
preservação da natureza e do seu habitat.
Para além das palestras de conservação e
preservação ministradas pelos técnicos do
Projecto Vitó, foi montada uma Exposição
das Espécies da Biodiversidade existente na
ilha e em Cabo Verde, com telas, quadros e
painéis informativos, de forma a promover o
conhecimento, a importância e a necessidade
de sua conservação.
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COLÓNIA DE FÉRIAS
COM PEDAGOGIA E COM
AMOR FATI

O Projeto Amor Fati, é um projeto social que promove
os direitos da criança, através de atividades lúdicaspedagógicas. O exemplo disto foi a primeira colónia de
férias lúdicas-pedagógica para crianças, realizada por
estes, em Chã das Caldeiras.
Em parceria com o Projeto infra referido, o Projecto Vitó
esteve presente ao longo dos dias na colónia de férias,
para realização de palestras sobre a biodiversidade da
ilha do Fogo e do ecossistema terrestre. De mesmo
modo, foi designado trabalhos práticos que foram
desenvolvidos e apresentados pelas crianças.
O último dia foi reservado à plantação de Plantas
Endémicas de Cabo Verde, na floresta de Monte Velha,
um dos maiores perímetros florestais de Cabo Verde.
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Till next time...

Visit us
www.projectovito.org
projecto vito
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