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boletim informativo da iniciativa para a GESTÃO INTEGRADA DAS TARTARUGAS
MARINHAS EM SANTIAGO - CABO VERDE (projecto-piloto em São Domingos)

REDE DE SÍTIOS CLASSIFICADOS PARA A GESTÃO INTEGRADA DE
TARTARUGAS MARINHAS NA ILHA DE SANTIAGO - CABO VERDE *
O Decreto-Lei nº 3/2003, de 24 de Fevereiro, que estabelece o
regime jurídico dos espaços naturais, abriu em Cabo Verde
novas oportunidades para a protecção e gestão integrada das
tartarugas marinhas. Particularmente interessante é encontrar

no preâmbulo do diploma a afirmação de que deverá a política
de áreas protegidas estar também estreitamente ligada à política do turismo como um elemento estratégico complementar do
produto turístico “Cabo Verde”.

PESCADOR DE PRAIA BAIXO SALVA
TARTARUGA-VERDE
José Luís Monteiro, 23 anos, pescador de Praia Baixo, no passado dia 6 de Agosto estava no mar, na faina diária. Foi aí que
encontrou a flutuar um saco de fibra plástica branca, meio rasgado. Uma tartaruga-verde (Chelonia mydas) estava presa no
saco e tinha a morte por fome e fadiga como destino fatal, não
fosse cruzar-se com o Zé Luís.
Aqueles sacos são utilizados para o milho ou o arroz, mas depois as pessoas acabam por os atirar ao mar. Quando vi a tartaruguinha soltei-a com cuidado. Se não fosse a protecção das
tartarugas que este ano estão a fazer em Praia Baixo, acho que
a tinha comido ou vendido. É o normal...
Mas desta vez decidi trazê-la para o Nuno, para ele ver as feridas que a tartaruga tinha. Depois decidimos lançá-la ao mar.
Uma festa com fotografias, filmagens e tudo!!!

www.al-bloc.net

Zé Luís e a sua protegida, pouco antes da liberdade para a tartaruga

www.seaturtle.org/nlourei

Turtle watching é isto mesmo, é eco-turismo!!!
O diploma em referência prevê diversas categorias de áreas
protegidas, entre as quais os Sítios de Interesse Científico
(Artº 9.): lugares naturais, geralmente assinalados e de dimensão reduzida, que contêm elementos naturais de interesse científico, amostras ou populações animais e/ou vegetais ameaçadas de extinção ou que merecem medidas específicas de conservação temporal. Esta categoria adequa-se plenamente ao
objectivo em vista: a criação de uma Rede de Sítios Classificados para a Gestão Integrada de Tartarugas Marinhas na
Ilha de Santiago - Cabo Verde.
A ilha de Santiago, em virtude da intensa extracção de inertes
ocorrida nas últimas décadas (e que ainda persiste em alguns

locais), apenas dispõe de um número limitado de praias com
areia. A importância científica e ecológica de cada um desses
espaços é muito elevada porque, para além das funções paisagísticas e balneares, torna possível a sua utilização como local
de posturas de tartarugas marinhas.
A imagem assinala as nove praias que poderiam integrar a Rede de Sítios de Interesse Científico. Foram identificadas através duma visita de campo tão detalhada quanto possível a todo
o litoral da Ilha, e são provavelmente os únicos locais onde as
posturas de tartarugas marinhas ainda ocorrem, evidenciando
simultaneamente perspectivas de viabilidade ecológica futura.
Interessa agora promover a sua classificação oficial, acompanhada por um Regulamento de ambiciosa Gestão Integrada!
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