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No âmbito do projeto SAIL teve lugar, no passado dia 21 de janeiro, o Workshop sobre a 
Biodiversidade na Macaronésia, que decorreu na Cidade da Praia a bordo do Navio Escola-
Sagres. O evento contou com a presença de mais de 20 pessoas de instituições locais e de 
Portugal, cuja lista de participantes segue abaixo.  
 
O Senhor Comandante Maurício Camilo começou por dar as boas vindas aos presentes, 
reiterando a sua disponibilidade em colaborar com o AIR Centre e com todas as instituições 
envolvidas na organização deste e dos próximos Workshops que decorrerão a bordo daquele 
Navio durante a sua expedição de circunavegação.  
De seguida, Tânia Li Chen, do AIR Centre, agradeceu a presença de todos e fez uma breve 
referência ao White Paper do AIR Centre e às 5 missões que servirão de linhas orientadores 
para próxima fase 2020-2030.   
 
 
De seguida prosseguiu-se com as apresentações, divididas em três sessões, de acordo com o 
programa em anexo. 
Na primeira sessão, subordinada ao tema “Conhecimento atual sobre a biodiversidade em 
Cabo Verde”, o investigador e biólogo marinho da Universidade Técnica Atlântica de Cabo 
Verde, Rui Freitas, abordou o tema da biodiversidade faunística marinha de Cabo Verde e da 
biogeografia das Ilhas do Arquipélago, sublinhando que a mesma tem merecido 
reconhecimento internacional pela sua singularidade. Sérgio Ávila, paleontólogo do CIBIO da 
Universidade dos Açores, a partir dos seus estudo e registos da fauna fóssil na Ilha de Santa 
Maria, reforçou a singularidade de Cabo Verde, destacando que aquela ilha é uma das cinco  
ilhas no mundo com presença e registo de ossos de cetáceos, e que 9 das 10 ilhas do 
Arquipélago de  Cabo Verde  registam  a presença de fosseis.  Aproveitou o ensejo para lançar 
um desafio às autoridades cabo-verdianas: a) Proceder-se à inventariação de Goesitos de 
relevância turísticas; b) Estabelecer a rota dos fosseis delineada para cada uma das ilhas; e c) 
aumentar a perceção dos Cabo-Verdianos em relação ao património paleontológico que lhes 
pertence. Informou ainda que vai entregar gratuitamente à TCV um documentário sobre esse 
património paleontológico.  Isildo Gomes, biólogo no Instituto de Nacional de Investigação e 
Desenvolvimento Agrário de Cabo Verde, por sua vez, deu a conhecer aos presentes a 
diversidade botânica das ilhas e a sua biogeografia. Fez um breve sumário da história da 
construção do conhecimento sobre a flora de Cabo Verde, frisando, entre outros aspetos, 
como o conhecimento da diversidade genética dessa flora pode fornecer importantes 
indicadores com vista à sua conservação A investigadora Mara Abu-Raya, da Universidade de 
Cabo Verde, terminou a primeira sessão com a apresentação do projeto ECO-VILA,  que tem 
como objetivo promover o uso sustentável e a conservação dos recursos marinhos e costeiros 
na lha de Santiago, integrando 4 comunidades daquela Ilha (Rinção, Porto Mosquito, S. 
Franscisco e Gouveia). O Eco-Vila está assente em quatro principais atividades: 1) gestão de 
resíduos de plástico e vidro nas quatro comunidades; 2) reforçar o conhecimento do valor da 
biodiversidade e desenvolver competências práticas para uso mais sustentável do 
ecossistemas locais;3) propor uma área marinha protegida na Ilha de Santiago; e 4) 
estabelecer uma rede ecológica rural interligando as quatro Eco-Vilas e promover o 



ecoturismo. O projeto terá a duração de 3 anos (1 de abril de 2019 a 30 de março de 2020) e 
conta com o financiamento do Darwin Institute. 
 
A segunda sessão foi iniciada por Vito Ramos, coordenador científico do Centro 
Oceanográfico do Mindelo (Ocean Science Centre Mindelo - OSCM), criado através de um 
MoU entre o GEOMAR e o Instituto Nacional de Desenvolvimento das Pescas (INDP), 
(atualmente designado IMAR). Fez uma breve referência à Missão e Visão do Centro e 
apresentou as atividades que tem vindo a ser desenvolvidas pelo OSCM, sublinhando a   
gestão de uma rede de observatórios Oceânicos do Atlântico Tropical e o desenvolvimento 
de um projeto de monotorização de microplásticos nos bancos de areia .De seguida, passou 
a palavra Mara Abu-Raya,  que  voltou a abordar esta temática,  ao apresentar o projeto  
IMPLAMAC, financiado através do MAC 2014-2020 e Interreg , que tem como objetivo avaliar 
o impacto de microplásticos e poluentes emergentes na costa da Macaronésia. Referiu que 
os trabalhos começaram pelas tartarugas marinhas e peixes, mas que se irão estender a toda 
a cadeira trófica. Carla Palma, do Instituto Hidrográfico de Portugal, fez uma breve descrição 
das fontes e dispersão do lixo e contaminantes no meio marinho e como pode ser feita a 
amostragem e a análise dos mesmos. Também apresentou o projeto de Ciência Cidadã que 
está a decorrer a bordo do NRP Sagres, em colaboração com a Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa, e que consiste na observação da biodiversidade terreste e marinha. 
 
A terceira sessão, sobre a temática do Ordenamento espacial marinho e exploração 
sustentável da biodiversidade da Macaronésia, teve início com a apresentação conjunta do 
Reitor Wlodziemierz Szymaniak e da Professora Ana Paula Aguiar, da Universidade Jean Piaget 
em Cabo Verde, sobre estudos na Baia do Inferno. O Emmanuel D'Oliveira, mergulhador 
profissional do Santiago Diving Center, falou da situação problemática da pesca com botija 
entre mergulhadores sem experiência. Helena Calado, diretora do centro da Universidade de 
Lisboa, falou do projeto Paddle, referindo que se trata de uma iniciativa no âmbito do 
Ordenamento Marinho que envolve Cabo Verde, Senegal e Brasil.  A última apresentação 
coube a Eduardo Pereira do Instituto de Ciência e Inovação para a Bio-Sustentabilidade (IB-S) 
da Universidade do Minho, que falou do projeto Next-Sea que visa criar um novo sistema de 
monitorização de ecossistemas costeiros num cenário de mudanças globais incorporando 
sistemas microelectromecânicos, biologia e engenharia civil. Introduziu também o novo 
conceito de Ocean Accounts, uma abordagem inovadora de avaliar e gerir ecossistemas, ao 
atribuir um preço/valor a ativos ambientais, tanto biológicos como físico, considerados 
intangíveis.  
 
De seguida, Susana Barbosa, Investigadora do INESCTEC, tomou a palavra para fazer um breve 
resumo do projeto SAIL. O Contra-Almirante Carlos Ventura Soares, Diretor do IH, na sua 
intervenção frisou a importância de adotar uma abordagem integrada e de cooperação   no 
que toca aos assuntos do mar. Por terminar, Aquilino Varela, Diretor-Geral do Ensino 
Superior, Ciência e Tecnologia, agradeceu a iniciativa e participação de todos, tendo 
destacado o empenho das autoridades cabo-verdianas na criação do Campus do Mar, com 
sede na Universidade Técnica do Atlântico, que integrará instituições de ensino superior e de 
inovação do sector marítimo, com uma componente ligada ao Turismo.  
 
 
 



 
Participantes: 
 
Cabo Verde 

1. Aquilino Varela, Ministério da Educação (Cabo Verde) 
2. Osvaldina Silva, IMAR (Cabo Verde)  
3. Vito Ramos, IMAR (Cabo Verde) 
4. Celso Soares, Instituto Nacional de Estatística (Cabo Verde) 
5. João de Pina Cardoso, Instituto Nacional de Estatística (Cabo Verde)  
6. Wlodziemierz Szymaniak, Universidade Jean Piaget de Cabo Verde (Cabo Verde) 
7. Ana Paula D'Aguiar, Universidade Jean Piaget de Cabo Verde (Cabo Verde) 
8. Emmanuel D'Oliveira, Santiago diving center (Cabo Verde)  
9. Isildo Gomes, Inst Nacional de Investigação e Desenvolvimento Agrário (Cabo Verde) 
10. Mara Abu-Raya, Universidade de Cabo Verde (Cabo Verde) 
11. Rui Freitas, Univ Técnica do Atlântico (Cabo Verde) 

 
Portugal 

12. Catarina Paes Duarte, AIR Centre (Portugal) 
13. Tânia Li Chen, AIR Centre (Portugal) 
14. Eduardo Pereira, Universidade do Minho (Portugal) 
15. Susana Barbosa, INESCTEC (Portugal) 
16. Carlos Ventura Soares, Instituto Hidrográfico (Portugal) 
17. Carla Palma, Instituto Hidrográfico (Portugal) 
18. Helena Calado, MARE-Açores/Universidade dos Açores (Portugal) 
19. Sérgio Ávila, CIBIO-Açores, Universidade dos Açores (Portugal) 
 

 
 
 
 


