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Projeto Biodiversidade é uma 
associação Cabo Verdiana sem 
fins lucrativos que trabalha para 
promover a coexistência entre a 

natureza e os humanos. Onde as 
comunidades podem se 

beneficiar dos bens naturais 
duma maneira sustentável e 

duradoura, protegendo a 
natureza e a biodiversidade.



SUSTENTAVILIDADE
Um futuro mais verde

Criando oportunidades 
económicas sustentáveis para a 

comunidade a través da 
conservação

CONSERVAÇÃO
Da biodiversidade de Sal

Implementando diferentes 
programas que visam 

incrementar a qualidade 
ambiental da Ilha do Sal

PilaresNOSSOS



Monitorização das Aves 
Marinhas do Sal

Seguimento populacional do Guincho 
(aguia pescadora, Pandion haliaetus) e 

do Rabo-de-Junco (Phaethon 
aethereus).

•Descobrimento da maior colonia de Rabo-de-
junco do oeste de Africa.
•Descoberta de aves marinhas achadas 
extintas na Ilha do Sal: Pardela-chica-de-cabo-
verde (Puffinus boydi) e Cagarra de Cabo 
Verde (Calonectris edwardsi)
•Descoberta duma nova espécies de ave 
marinha a se reproduzir: Petrel de Bulwer 
(Bulweria bulwerii)

TARTARUGAS 
MARINHAS



Distribuição Mundial

CABO VERDE TEM A 3era MAIOR POPULAÇÃO DE TARTARUGA-CABEÇUDA

especies ameaçadas

Em 1982 a Tartaruga-cabeçuda foi classificada como ameaçada de extinção.

Em 2015, a subpopulação do Atlantico Leste (Cabo 

Verde) foi classificada como AMEAÇADA.

Em 2011 esta população foi identificada como 1 das 11 populações mais ameaçadas do Mundo.

Peligro de Extinção

23.250 sp. Ameaçadas de extinção



AMEAÇAS
Antropogénicas

Patrulhas Noturnas
Proteção das mães



Proteção dos Ninhos
O futuro da espécie

Em 2017 quase 80.000 
tartaruguinhas foram libertadas 

dos viveiros de Projeto 
Biodiversidade. 

Os Viveiros de Incubação
Recuperar a espécie



Tendência da População

Promoção de atividades económicas
derivadas da conservação

SUSTENTABILIDADE



Capacitação do sector 
turístico e promoção dum 

turismo de natureza 
sustentável

SUSTENTABILIDADE

LIMPEZAS DE PRAIA

Restauração do Ecossistema
Uma luta local contra uma ameaça internacional



EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL

Envolvimento da comunidade

Programa de Educação em Escolas, 
Liceus e Centros de Crianças

Promoção do Voluntariado com a 
Comunidade

Capacitação de futuros conservacionistas 
e das autoridades


