
Projeto:	ECO-VILA
uma abordagem para	promover a	resiliência do	sistema socio-ecológico em Cabo	Verde	

Principal Objetivo: o projeto visa engajar membros vulneráveis de comunidades costeiras de Santiago (especialmente
mulheres e jovens desempregados), estabelecendo eco-redes nas comunidades no sentido de melhorar o bem-estar
(qualidade de vida) das famıĺias através do desenvolvimento de oportunidades de eco-turismo, estabelecer a primeira área
marinha protegida de Santiago (Baıá do Inferno ou Santa Clara) e a monitorização dos ecossistemas marinhos e costeiros.

Acrónimo:	RAIZ AZUL
Inicio	do	projeto:	1	Abril	2019
Término do	projeto:	30	de	Março de	2022
Duração:	3	anos
Área	do	Projeto:	Ilha	de	Santiago	- nas	comunidades	costeiras	de	Rincão,	Porto	Mosquito,	São Francisco	e	Gouveia
Coordenação:		Mara	Abu-Raya (Uni-CV);	Edita	Magileviciute	(ECOCV)



Área	do	Projeto:	

Ilha de	Santiago	

Comunidades de:	

Rincão

Porto	Mosquito

Gouveia

São Francisco	



Resultado	principal:	Diminuição	
do	impacto	negativo	a	nível	
ambiental,	conhecimento	e	

valorização	da	biodiversidade	e	
melhoria	da	qualidade	de	vida	
nas	comunidades	costeiras	na	
ilha	de	Santiago,	Cabo	Verde.	

Obje%vo 2. Reforçar o conhecimento do valor da 
biodiversidade e desenvolver competências prá8cas

para o uso mais sustentável dos serviços
ecossistémicos locais.

Obje%vo 3. Propor a primeira 
AMP na ilha de San0ago (integração 

no sistema nacional)

Obje,vo 4. Definir um novo des.no rural para o 
ecoturismo, estabelecer uma rede ecológica rural 

interligando as quatro eco-vilas, no sen.do de 
impulsionar o emprego local, promover viagens 

sustentáveis e aumentar a capacidade de emprego de 
longo prazo 

Obje%vo 1. Desenvolver um 
sistema de Gestão de resíduos ( 

vidro e plás0co) nas quatro 
comunidades costeiras até o final 

do projeto. 



Obje%vo 1. Desenvolver um sistema de Gestão de resíduos (vidro e plás6co) nas quatro comunidades
costeiras até o final do projeto

Avaliar os resíduos em cada comunidade

Presença de Microplás1co nas Praias 
(Rincão)



Obje%vo 1. Desenvolver um sistema de Gestão de resíduos (vidro e plás6co) nas quatro comunidades
costeiras até o final do projeto



Obje%vo 1. Desenvolver um sistema de Gestão de resíduos (vidro e plás6co) nas quatro comunidades
costeiras até o final do projeto

Reciclagem de Vidro Reciclagem de Plás1co 



Obje%vo 2. Reforçar o conhecimento do valor da biodiversidade e desenvolver competências prá6cas para o
uso mais sustentável dos serviços ecossistémicos locais.



Obje%vo 2. Reforçar o conhecimento do valor da biodiversidade e desenvolver competências prá6cas
para o uso mais sustentável dos serviços ecossistémicos locais.



Obje%vo 2. Reforçar o conhecimento do valor da biodiversidade e desenvolver competências prá6cas
para o uso mais sustentável dos serviços ecossistémicos locais.

PROGRAMA DE ECO-CIDADANIA



Obje%vo 3. Propor a primeira AMP na ilha de San1ago (integração no sistema nacional)





Obje%vo 4. Definir um novo des%no rural para o ecoturismo,
estabelecer uma rede ecológica rural interligando as quatro eco-vilas, no
sen%do de impulsionar o emprego local, promover viagens sustentáveis e
aumentar a capacidade de emprego de longo prazo



Obje%vo 4. Definir um novo des6no rural para o ecoturismo, estabelecer uma rede ecológica rural
interligando as quatro eco-vilas, no sen6do de impulsionar o emprego local, promover viagens sustentáveis e
aumentar a capacidade de emprego de longo prazo



Obje%vo 4. Definir um novo des.no rural para o ecoturismo



Workshop :  Identificar os indicadores Sociais, 
económicos e biológicos

Prof. Ronan Roche ( Universidade de Bangor)



OBRIGADA


