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VOLUNTARIADO INTERNACIONAL 

Programa de conservación de la anidación de la tortuga común Caretta caretta 

João Barrosa, Reserva Natural das Tartarugas, isla de Boa Vista, Cabo Verde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

VOLUNTARIADO   
NACIONAL  

     Campanha de Junho a Outubro 

Programa de conservação de 

tartuga comum Caretta caretta 

João Barrosa, Reserva Natural 

das Tartarugas, ilha da Boa 

Vista, Cabo Verde. 

 

info@bioscaboverde.com 

Não Universitários 

@bioscaboverde 



 

2 

Bios Cabo Verde Programa de conservação da desova da tartaruga comum Caretta caretta                                                                                                                                      VOLUNTARIADO NACIONAL 

 

Index 
A Organização 3 

Localização do projeto 4 

Tartarugas Marinhas Error! Bookmark not defined. 

Programa de conservação 5 

Equipa e as suas funções 6 

Instalações 7 

Logística e Alimentação 7 

VOLUNTARIADO NACIONAL 8 

Inscrição 8 

Seleção e processo 8 

Custos 8 

Descanso, turismo e lazer Error! Bookmark not defined. 

Check list 9 

 

 

 

 

 

 

 

about:blank
about:blank
about:blank


 

3 

Bios Cabo Verde Programa de conservação da desova da tartaruga comum Caretta caretta                                                                                                                                      VOLUNTARIADO NACIONAL 

 

 

 

A Organização 
Bios.CV é uma associação local, criada no final de 2012 (Registo nº346 07/11/2012, Boletim Oficial nº7 II Série de 1 de Fevereiro de 2013). Nosso principal 

objetivo é promover a conservação do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável de Cabo Verde. Os membros da BIOS.CV estão envolvidos em atividades 

de pesquisa e conservação ambiental em Cabo Verde há mais de 20 anos. Durante este período, contribuíram significativamente para o conhecimento da 

biodiversidade marinha do arquipélago. O Governo de Cabo Verde concedeu a BIOS.CV o Estatuto de Utilidade Pública (Boletim Oficial nº27 II Série de 27 

de Março de 2018.   

 

 As atividades de conservação têm se centrado na proteção de habitats chave para espécies ameaçadas ou em perigo a nível local e na formação de técnicos 

nacionais e internacionais em trabalhos de investigação e conservação. Além disso, trabalhamos em colaboração com as autoridades nacionais na elaboração de 

leis para a proteção de espécies e habitats, assim como o desenvolvimento de um plano nacional de gestão para a conservação de espécies da fauna marinha 

ameaçadas em Cabo Verde. Temos o compromisso de realizar a educação ambiental como ferramenta de mudança de comportamento a longo prazo, realizando 

atividades com funcionários administrativos, comunidade local e visitantes. Promovemos boas práticas do turismo sustentável e a aplicação de medidas 

compensatórias no desenvolvimento costeiro.   
 
 

 

 

 

 

 

As áreas de atuação de BIOS.CV incluem: tartarugas marinhas (monitorização de fêmeas reprodutoras de tartarugas cabeçudas Caretta caretta, juvenis de 

tartarugas verde Chelonia mydas e tartaruga de pente Eretmochelys imbricata); mamíferos marinhos(monitorização e conservação da população Cabo 

Verdiana de baleias-de-bossa no hemisfério Norte Megaptera novaeangliae, distribuição espacial e temporal da baleia-de-bossa do Hemisfério Sul e outras 

espécies de cetáceos no arquipélago de Cabo Verde, registo e acompanhamento de encalhes de cetáceos da Boa Vista); Aves de rapina (monitorização e 

conservação das espécies mais ameaçadas da ilha guincho Pandion haliaetus e abutre-do-Egipto ou passarão Neophron percnopterus); Aves 

https://www.facebook.com/bioscaboverde/videos/274364207045826/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
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marinhas(monitorização e conservação de rabo-de-junco (Phaethon aethereus), alcatraz (Sula leucogaster), da cagarra de Cabo Verde (Calonectris edwardsii), 

o pedreiro azul e pedreirinho (Pelagodroma marina e Oceanodroma jabejabe), entre outras espécies).   

Localização do projeto 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabo Verde é um País de origem vulcânica composto por 10 ilhas e vários ilhéus. O 

arquipélago está localizado no Atlântico oriental e tem uma área de 4.033 km2. A ilha 

da Boa Vista está localizada no lado oriental do arquipélago, é a mais próxima do 

continente africano (a 500 km de Senegal), e uma das mais antigas e planas do país 

(Scheidegger 2002). Boa Vista é conhecido localmente como a "Ilha das Dunas" por 

seus campos de dunas costeiras. Nesta ilha encontram se 52% de praias de areia branca 

do arquipélago, bem como falésias, costas rochosas, ilhéus e baías pouco profundas. A 

plataforma continental é muito extensa e oferece um hábitat adequado para muitas 

espécies marinhas, o que torna de Boa Vista uma importante área de pesca. 

A praia de João Barrosa, situada na Reserva Natural das Tartarugas, abrange 

aproximadamente 5 km de costa, é vulnerável a inundação em algumas zonas, tem areia 

branca e fina e um declive suave. A largura da praia é delimitada pela vegetação dunar 

e sua variação é de 3-35 m desde a linha da maré alta até a referida vegetação. 

 

Tartarugas Marinhas 

Globalmente, a tartaruga Caretta caretta está classificada como Vulnerável, no entanto, a população nidificante de 

Cabo verde está classificada como ameaçada e é uma das 11 populações de tartarugas marinhas mais Ameaçadas 

do mundo (Wallace et al. 2011). Cabo Verde é a única área de reprodução da tartaruga comum no Atlântico Oriental. 

Esta população está ameaçada sobretudo pela captura ilegal de tartarugas e seus ovos, as capturas acidentais de 

atividades de pesca industrial e artesanal, predação insustentável por espécies naturais e domésticos e pela 

diminuição do habitat adequada para nidificação devido a erosão costeira, as inundações, construção costeira, 

práticas turísticas não regulamentadas e extração de areia. 

Após 20 anos de conservação das tartarugas marinhas, Boa Vista suporta até 60% da atividade da desova do 

arquipélago, e a Reserva natural das tartarugas marinhas é a área com maior densidade de ninhos. Em 2020 foram 

depositados ao redor de 210.000 ninhos em todo o arquipélago, sendo 126 mil na ilha da Boa vista, dos quais 22% 

na praia de João Barrosa. Em 2021, João Barrosa teve cerca de 34.500 ninhos nos seus 5km. Se esta tendência se 

confirmar, Cabo Verde se posicionará junto a Florida como as duas populações reprodutoras mais importantes do 

mundo para esta espécie, se forem mantidos os esforços de monitorização e mitigação para preservar a espécie e 

seus habitats. 

 

Ninhos anuais em João Barrosa 
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Programa de conservação 
A conservação das tartarugas marinhas na ilha da Boa Vista (Cabo Verde) começou em 1997, com o principal objetivo de reduzir a crescente pressão da caça 

ilegal nas praias de nidificação (López-Jurado et al. 2000). As principais atividades incluem: patrulha das praias, proteção dos ninhos de caranguejos fantasmas, 

monitorização de fêmeas nidificantes e atividades de sensibilização. O primeiro resultado do nosso trabalho foi a implementação do primeiro plano Nacional da 

conservação das tartarugas marinhas em Cabo Verde (Decreto-lei Nº 7/2010, de 30 de Dezembro, Série I). No entanto a caça ilegal permaneceu alta: somente 

em 2007 aproximadamente 47% das fêmeas que nidificaram em Boa Vista foram caçadas ilegalmente (Marco et al 2012). Os esforços da conservação e pesquisas 

nas últimas duas décadas se concentram em determinar a produtividade da praia de nidificação da espécie (Marco et al. 2018a), os principais perigos naturais 

(Marco et al. 2015; 2017) e o sex-ratio (Abella et al. 2016; Tanner et al. 2019; Martins et al. 2020).  

 

A Fiscalização e a Gestão das Áreas Protegidas são da responsabilidade do Governo de Cabo Verde, concretamente da Direção Nacional do Ambiente, mas as 

ONG´s desempenham um papel fundamental no apoio ao Governo na implementação da proteção e monitorização das tartarugas marinhas em Boa Vista. O 

atual Programa de Conservação das Tartarugas Marinhas de Boa Vista aborda cinco estratégias principais: i) Investigação e formação, ii) Sensibilização e 

Educação Ambiental, iii) Fortalecimento da Legislação, iv) Reforço da Fiscalização, e iv) Proteção dos hábitats, e  está definido um plano de ação dirigido pela 

Delegação do Ministério da Agricultura e Ambiente e implementado em conjunto com as ONG´s: Cabo Verde Natura 2000, Turtle Foundation/Fundação 

Tartaruga e BIOS.CV e outros colaboradores do estado. O plano de ação tem dois objetivos principais para a conservação das tartarugas marinhas: 

● reduzir significativamente a captura ilegal tanto das tartarugas como dos seus ovos 

● mitigar as alterações naturais e antropogênicas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O programa de conservação das tartarugas marinhas de BIOS,CV nas praias de João 

Barrosa tem como objetivos: 

Proteger e conservar hábitats importantes para as tartarugas marinhas; 

Evitar a caça furtiva das tartarugas devido à falta de vigilância durante a 

noite;  

Aumentar o baixo sucesso de eclosão devido à forte predação por parte dos 

caranguejos fantasma (Ocypode cursor) e a destruição de ninhos por condições 

climáticas adversas (inundações e marés vivas) e neutralizar o efeito do 

aquecimento global aumentando a produção de machos; 

Monitorizar a atividade de desova nesta área para melhorar o conhecimento 

(demográfico, abundância de ninhos, avaliação de riscos, proporção sexual, 

conectividade etc.) para desenvolver melhores planos de gestão; 

Aumentar a consciência pública sobre a situação das tartarugas marinhas e 

melhorar a participação local nas atividades de conservação; 
Apoiar o desenvolvimento sustentável das populações locais, incluindo o 

apoio direto e indireto e a formação técnica dos jovens; 
Contribuir para a cooperação local, regional, nacional e internacional para 

a conservação das tartarugas marinhas. 
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Equipa e as suas funções 
O acampamento da Bios Cabo Verde situado na praia de João Barrosa acomoda 30 pessoas.  

● Pessoal nacional contrato fixo durante toda a campanha:  

o 1 diretor de acampamento 

o 2 coordenadores de monitorização e viveiro 

o 8 monitores líderes de grupos de trabalho 

o 1 cozinheiro 

● Voluntários temporários que cobrindo diferentes períodos: 

o 4 estudantes estagiários das Universidades de Cabo Verde 

o 2-4 das comunidades da ilha e líderes comunitários de outros projetos 

o 10-12 voluntários internacionais. 

● Investigadores científicos 

 

A equipa se divide em grupos de 2-5 pessoas em 2 turnos de trabalho noturno: 

das 20 às 2 horas e das 2 horas até o amanhecer para realizar atividades de: 

o Proteção e vigilância das fêmeas reprodutivas e seus ninhos  

o Marcação e monitorização de fêmeas em nidificação  

o Censo diário de ninho de tartarugas 

o Resgate de fêmeas em nidificação e neonatos desorientados ou presos 

o Identificação de diferentes espécies de tartarugas através da observação direta 

e através dos seus rastos e ninhos. 

o Marcação e controlo de ninhos in situ e em viveiro de incubação controlada 

o Translocação de ninhos em perigo para locais ideias para incubação 

o Recolha de dados de neonatos 

o Proteção de neonatos de tartarugas até o mar 

o Exumação de ninhos no final do período de incubação 

o Assistência nos trabalhos de investigação/pesquisa 

 

Além disso durante o dia são realizados: 

o Actualização de base de dados 

o Exumação de ninhos no final do período de incubação 

o Auxílio em trabalhos de pesquisa de campo e laboratório 

Ver video Resumo Campanha 2021 
  https://www.youtube.com/watch?v=_U8c1SS4McU&t=8s  
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o Atividades de sensibilização e educação ambiental com as comunidades locais e no acampamento 

o Manutenção do acampamento base dividindo toda a equipa em funções e turnos de limpeza 

Instalações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Logística e Alimentação 
O acampamento da Bios na Reserva Natural das Tartarugas está longe de qualquer centro urbano. A água potável é proveniente da dessalinizadora, situada a 10 

km do acampamento e é transportada de carro. A viatura desloca-se a Sal Rei em dias alternados para levar o pessoal de descanso/folga e fazer o  

Toda as instalações são temporárias e são montadas no mês de junho e retiradas em 

outubro/novembro.  

O Acampamento base está protegido por um grupo de árvores (acácias) constam de: 

• Uma mesa central que serve de centro de reuniões/formações e convivência/sala 

de jantar 

• Uma cozinha equipada sem água canalizada 

• Uma tenda militar que serve de escritório e armazém, com frigorifico e arca 

congeladora 

• Uma casa equipada com 16 beliches de duas camas de colchões de 90 * 190 cm 

 

Nas imediações existem: 

• Um banheiro/ WC básico sem água canalizada 

• Um poço de água doce para tirar água à mão e levar em balde para cubículos para 

tomar banho  

A fonte de energia híbrida eólica e solar é limitada, por isso se estabelece turnos para 

carregar celulares/telemóveis e outros dispositivos pessoais, priorizando os equipamentos 

de trabalho (computadores, frontais, pilhas de GPS, etc) 

 

Pode se encontrar rede 3G da empresa Unitel T+ no Baobab situado apenas a 150 metros 

do acampamento. A rede 3G de Cabo Verde Telecom está a 3 km do acampamento. Em 

ambos os casos a tarifa de internet mensal é de 1.000$ por 7Gb. Melhor comprar um 

cartão SIM e ativar o pacote em uma loja oficial da empresa. 

 

Ver video Instalações 
https://www.youtube.com/watch?v=A2HIe6R9Oao&t=7s 
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abastecimento. O cozinheiro faz duas (2) refeições conjuntas por dia. O almoço é entre as 13-14 horas e o jantar ás 19 horas. O menu é saudável e equilibrado é 

um prato único a base de arroz ou massa, peixe fresco ou frango e verduras. Na dispensa temos uma variedade de produtos (ovos, verduras, produtos elatados, 

pão...etc.) que está a vossa disposição para preparar o pequeno almoço e outras refeições fora do horário de almoço e jantar (sempre respeitando o não desperdício 

de alimentos). 

Pode pedir para ir a Sal Rei com o carro do acampamento para realizar compras ou, se não tiver lugar, dar dinheiro a alguém que estejam indo para Sal Rei fazer 

as suas compras pessoais (fruta, água engarrafada, chocolate, pasta de dentes...etc). A fruta em Boa Vista é cara e escassa, por isso é um item limitado no 

acampamento (recomenda-se complexo vitamínico). Os voluntários veganos, celíacos e com outras restrições alimentares, bem como pessoas com medicamento 

a longo prazo ou de emergência (por exemplo anti-histamínicos ou injeções  de adrenalina), são recomendados trazer os alimentos e medicamentos sendo que 

pode ser difícil encontrar na ilha. 

VOLUNTARIADO NACIONAL 
Inscrição 
O voluntariado internacional pode ser feito de 15 Junho a 31 de Outubro de cada ano. Os interessados submetem a sua candidatura através do formulário online 

e a organização e a organização coordena as chegadas e as partidas com base na sua disponibilidade para não exceder a capacidade de carga no acampamento. 

Formulário para Nacionais e Residentes em Cabo Verde. Estadia mínima é de 2 semanas (14 dias). 

Formulário para estudantes das Universidades de Cabo Verde. Estadia mínima é de 1 mês. 

 

Seleção e processo 
Bios Cabo Verde confirmará a vaga por e-mail com os documentos a preencher e as datas propostas. O  interessado terá 10 dias para negociar as datas e aceitar 

a vaga, enviando devidamente assinados os formulários das condições do voluntariado e a declaração de saúde. Caso alguma das partes considere necessário, 

será realizada uma entrevista on line. 

 

 

                                                                        Custos 

Bios Cabo Verde cobre as despesas dos voluntários nacionais. A Bios cobre a viagem entre ilhas de barco 

somente para os estudantes das Universidades de Cabo Verde.  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSQ0CGe9qqe8tdmtNiGTlXIPsS_JCsBIiucc1D5QA99PfiMQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf09rzy_4YMg0xAuH7JQKQ2psHulQ9ftkW4PItDXKCVh2r-Jw/viewform
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A organização oferece a formação teórica e técnica, o alojamento e alimentação no acampamento de João Barrosa, transporte terrestre em Boa Vista, nos dias 

livres o alojamento é feita na sede da Bios.CV em Sal Rei (capital de Boa Vista) e um seguro de trabalho. 

O voluntário paga: Viagens (se não for estudante universitário), alojamento fora da Boa Vista, alimentação fora do acampamento, teste e outras medidas sanitárias 

(medicamentos), turismo e outras despesas pessoais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Check list 
Documentação 

✔ Bilhete de identidade ou passaporte 

✔ Certificado COVID com 2 doses (obrigatório) 

✔ Declaração da aceitação das condições de voluntariado, estado de saúde e cópia do seguro de viagem  

para entregar no acampamento. 

 

Equipamento 

✔ Garrafa de água/cantil para uso individual (proibido a partilha por motivos de COVID) 

✔ Lençóis ou similar para colchão de 90*190. Almofada e cobertor/manta opcional. 

✔ Noite fria e ventosa: roupa escura para misturar com o relevo da praia (vegetação arbustiva e dunas). 

Calças compridas e camisas de manga comprida, casaco e blusão  

✔ Dia quente: roupa de verão e praia 

✔ Calçado: normalmente chinelos, aconselha/recomenda algum tipo de calçado desportivo para caminhar.  

Calçado cómodo para caminhar na praia em areia macia e se proteger das pedras. 

✔ Chapéu e óculos  

✔ Protetor solar e after-sun  

Descanso, turismo e lazer 

O voluntário tem 1 dia folga por semana. Normalmente preferem acumulá-los e ter 2 (dois) dias de folga 

seguidos. Isso lhes permite descansar 2(duas) noites em Sal Rei e realizar outras atividades. Sendo o 

trabalho no acampamento fundamentalmente á noite, durante o dia os grupos de voluntários realizam 

atividades desportivas, pesca (sustentável e limitada), artesanato, jogos de mesa,... e excursões/passeios 

pela ilha. Um motorista local é contratado com uma pick-up (8 lugares). O custo do aluguel de um carro 

gira em torno de 1.000-1.200 cve/pessoa. 
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✔ Produtos de higiene pessoal  

✔  

Kit de primeiros socorros (recomendações) 

✔ Gases, curativos e desinfetante (ex: Betadine) 

✔ Creme antibiótico (ex: quatriderme, mupirocina, neoderme) 

✔ Creme cicatrizante (ex: blastoestimulina, cicaderme) 

✔ Ibuprofeno/ paracetamol 

✔ Medicamentos pessoais  


