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1.INTRODUÇÃO 

Salvador, a cidade mais antiga do Brasil, está localizada na entrada da Baía de 
Todos os Santos e dividida em Cidade Alta e Cidade Baixa, ligadas pelo Elevador 
Lacerda. Um dos mais importantes centros turísticos do país, foi formada 
principalmente por africanos, gerando uma população mestiça de características 
inconfundíveis.  

Salvador possui famosas praias, como as de Itapuã, dos Artistas e do Porto da 
Barra. As praias da cidade atraem tanto habitantes locais como turistas, 
principalmente devido à temperatura agradável da água. Algumas praias possuem 
restaurantes típicos na própria areia (barracas de praia), onde se preparam frutos 
do mar e bebidas diversas. Além disto, é comum encontrar tabuleiros de baianas, 
onde é possível provar um Acarajé. São nestas praias também que as Tartarugas 
Marinhas encontraram habitats propícios para a desova. O clima tropical é 
predominantemente quente, com chuvas no inverno e verão seco. A brisa oriunda 
do Oceano Atlântico deixa agradável a temperatura da cidade mesmo nos dias mais 
quentes. 

 Existem vários tipos de vegetação na cidade. Nas praias e dunas, encontram-se 

coqueiros.  

2. JUSTIFICAÇÃO DA VISITA 

Foi no âmbito dum projeto de Consolidação das Tartarugas Marinhas do IBAP na 
Guiné-Bissau, financiado pela Fundação MAVA, que uma equipa composta pelos 
Técnicos do IBAP, ONG Palmeirinha e ONG Tato efetuou uma visita para troca de 
experiências com o Projeto Fundação Pro-TAMAR no Brasil, de 1 a 16 de Dezembro 
de 2019. 

A delegação era composta por Aissa Regala de Barros, Coordenadora do 
Departamento das Espécies, Castro Barbosa, Ponto Focal das Tartarugas Marinhas 
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na Guiné-Bissau, Nicolau Mendes, Diretor Executivo da ONG Palmeirinha e Maria 
Betânia Airaud, Coordenadora da ONG TATO em São Tomé e Príncipe. 

 

3.OBJETIVOS  

Os objetivos da visita de intercâmbio de experiência foram os seguintes: 

 Melhorar o conhecimento mútuo entre instituições no domínio da 
conservação das espécies do Atlântico; 

 Intercambiar saberes e experiências em distintas áreas (Monitorização, 
Patrulhas, Transferências dos ninhos, Capacitação, Pesquisas e Iniciativas 
Locais para melhoria das condições de vida das populações e 
desenvolvimento de parcerias a favor da conservação e gestão durável dos 
recursos naturais e biodiversidade. 

4.DESENVOLVIMENTO DO PLANO DA VISITA 

Chegamos no dia 1 de Dezembro de 2019 à noite, pelas 11 horas do Brasil (1 hora 
de madrugada na Guiné-Bissau) e ficámos hospedados no Condomínio do Porto 
das Baleias. 

4.1.PRIMEIRO DIA DA VISITA 

As atividades começaram por uma visita às instalações do TAMAR para conhecer a 
equipa e as bases de monitorização do estudo integral e as áreas de proteção. 
Depois do acolhimento, a equipa participou numa visita no centro de visitantes 
guiada por Mazinho Santana, animador do TAMAR, para constatar in loco as 
atividades do Projeto Fundação Pro TAMAR na área da conservação das espécies e 
da educação ambiental. 
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Após esta visita de cortesia, a equipa visitante reuniu-se com os técnicos do 
TAMAR provenientes das diferentes bases de monitorização das tartarugas 
marinhas, principalmente da Base da Praia do Forte, numa das salas da reunião do 
Projeto, pelas 10H30. A reunião tinha como finalidade apresentar os trabalhos no 
domínio da conservação e da educação ambiental de cada uma das instituições 
visitantes. Foram os técnicos do IBAP que começaram a apresentar a sua 
instituição, seguida da ONG Palmeirinha e culminando com a ONG TATO.  

As apresentações foram feitas recorrendo ao Power Point, com uma duração de 25 

minutos cada e cingiam-se aos seguintes tópicos:  

 Historial/Localização geográfica; 

 Missão, Visão e Objetivos de cada instituição; 

 Estratégias adotadas e atividades desenvolvidas por cada instituição; 

 Potencialidades do país em termos de biodiversidade; 

 Sucesso nas áreas da conservação e da gestão durável dos recursos naturais 

e biodiversidade; 

 Ameaças à biodiversidade; 

 Dificuldades verificadas em cada instituição no domínio da conservação e 

educação ambiental; 

 Oportunidades existentes em termos de parcerias nacionais e 

internacionais;  

 Perspetivas para os próximos anos no domínio da Conservação da 

Biodiversidade, Ecossistemas e Habitats em cada Instituição. 
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No ato do encontro entre os técnicos do TAMAR e as instituições visitantes da 

Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe 

 

A Coordenadora do Departamento das espécies do IBAP no ato da introdução da 

apresentação da sua instituição. 
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O Ponto Focal das Tartarugas marinhas do IBAP   no ato da apresentação da sua 

instituição 

 

O Diretor Executivo da ONG Palmeirinha no ato da apresentação da sua instituição 
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A Coordenadora da ONG TATO no ato da apresentação da sua instituição  

No período da tarde, a Coordenadora do Projeto TAMAR recebeu a delegação 

visitante numa das salas de reunião, onde nos apresentou a missão, a visão e os 

objetivos que nortearam a criação da sua instituição que sabiamente dirige ao 

longo de muitas décadas.  

Eis os resultados atingidos no domínio da conservação das espécies das tartarugas 

marinhas: 

-As 5 espécies das tartarugas marinhas que acorrem ao Brasil estão recuperando 

com tendência de aumentar cada vez mais; 

-100% de cobertura das principais praias de desova (1.100 Kms); 

-Aproximadamente 30.000 ninhos protegidos por ano; 

-16 pescarias monitorizadas; 

-Coletas sistemáticas de mais de 38 anos de dados padronizados; 

-Registros sistemáticos e padronizados de dados sobre envolvimento comunitário; 

-1800 oportunidades de trabalho criadas; 

-1,5 Milhões de visitantes por ano no centro; 

-70% dos recursos gerados através de atividades sustentáveis. 
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CENTRO DE VISITANTES 

 

 

4.2.SEGUNDO DIA DA VISITA: 

 PATRULHA À PRAIA FORTE 

De manhã, a equipa visitante participou na patrulha a Praia de Forte para 

identificação dos ninhos das Tartarugas e conhecer as técnicas utilizadas na 

monitorização e seguimento durante a temporada das desovas. Durante a patrulha, 

foram localizados mais de duas dezenas de ninhos, entre os quais 2 foram 

transferidos com uma média de 120 ovos para novos ninhos com mais segurança. 
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De informar que o processo utlizado para identificação e a transferência dos 

ninhos é quase similar para ambos países. A única diferença consiste no meio de 

transporte utilizado para a transferência dos ninhos. Por exemplo, na Guiné-Bissau 

utiliza-se o bote e no Brasil, os tartarugueiros e pesquisadores utilizam motociclos 

ou bicicletas. Estes meios são mais seguros para este tipo de operação, na medida 

em que reduzem riscos de choque entre os ovos durante a transferência para 

outros sítios para a incubação. Devido a situação geográfica do Poilão, o IBAP tem 

utilizado o bote para deslocação de alguns ninhos para os cercos da incubação. 
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No ato da transferência do ninho da tartaruga marinha pelo Técnico do TAMAR 

  

 

 

 

Ato da transferência dos ovos para a incubação 
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De informar que a patrulha à Praia contou com a participação do Senhor Beto, 

veterano dos tartarugueiros na Praia de Forte, há mais de três décadas ao serviço 

da proteção das tartarugas marinhas. 

 VISITA ORIENTADA NO CENTRO DE VISITANTES E LOJA 

Após a patrulha na Praia de Forte, a equipa foi visitar o centro de visitantes e loja 

de TAMAR, a fim de conhecer as atividades da educação ambiental e geradoras de 

rendimento económico em prol da conservação das tartarugas e melhoria das 

condições das populações das diferentes bases de conservação. Segundo a 

explicação do guia, a loja foi criada com o objetivo de promover o marketing 

ambiental, com a venda de produtos artesanais aos visitantes, e apoiar a geração 

de receitas para sustentar as atividades da pesquisa e de apoio aos projetos 

comunitários nas diferentes bases do TAMAR. Na referida loja, foram colocados os 

produtos artesanais, com destaque para os produtos das tartarugas, camisolas 

(camisetes), chapéus, sacolas, camisas, copos e muitos outros produtos à venda 

para os turistas.  

De informar que o principal parceiro financiador do Projeto Fundação Pro-TAMAR 

é a Empresa PETROBAS.  

 VISITA À CRECHE ESCOLA FINN LARSEN 

Com o objetivo de conhecer as atividades da escola Finn Larsen e o seu contributo 

no processo de educação e instrução dos futuros conservadores da Natureza, a 

equipa visitante deslocou-se ao referido centro a fim de conhecer as atividades de 

educação em curso. À chegada, fomos recebidos pela diretora da referida escola e 

as educadoras dos alunos do centro. De informar que a visita coincidiu com o 

período do fecho do ano letivo, em que os alunos já se encontravam a gozar as suas 

férias. Durante a visita às diferentes salas, a equipa ouviu atentamente a explicação 

das educadoras que estão envolvidas na preparação do novo ano letivo que terá 
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lugar no mês de fevereiro de 2020. A equipa aproveitou esta visita para manter 

contacto com alguns alunos participantes em aulas de recuperação de algumas 

disciplinas curriculares. 

De informar que a referida escola foi construída com o apoio financeiro dos amigos 

e parceiros do TAMAR, com a finalidade de garantir a todas as crianças da 

localidade um ensino de qualidade e de inclusão social.  

 VISITA AO LABORATÓRIO, QUARENTENA E REABILITAÇÃO DAS 

TARTARUGAS CAPTURADAS ACIDENTALMENTE 

Com a finalidade de conhecer as técnicas utilizadas para a recuperação das 

espécies das tartarugas marinhas capturadas acidentalmente, assim como as suas 

assistências e tratamento pelos agentes de veterinária, a equipa visitou o referido 

laboratório. Durante a visita, a coordenadora do centro explicou-nos como 

funciona o laboratório de pesquisa e de reabilitação das espécies das tartarugas, 

bem como os cuidados e tratamento que estas espécies recebem todos os dias em 

caso de acidente ou ferimento grave. 

 

Uma tartaruga marinha capturada acidentalmente em recuperação 
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 Tanques para a reabilitação das espécies marinhas capturadas acidentalmente 

Esta visita permitiu-nos adquirir muitas informações sobre o funcionamento de 

cada departamento do referido laboratório, nomeadamente os objetivos que 

nortearam a sua criação, os resultados atingidos, bem como as estratégias 

utilizadas para garantir a sua sustentabilidade. 

 VISITA AO SUBMARINO AMARELO DA BASE DO FORTE 

O Centro Submarino Amarelo tem como objetivo facultar aos visitantes os 

conhecimentos sobre as espécies marinhas em profundezas do oceano. É um lugar 

semelhante ao seu meio natural, com ausência de luz e baixa temperatura. Os 

peixes e os vertebrados vivos encontram-se expostos aos visitantes, 

principalmente aos turistas, alunos e estudantes universitários. Foi nesse âmbito 

que fomos visitar o referido Submarino Amarelo. À chegada, fomos assistir à 

apresentação de um vídeo sobre as espécies marinhas que vivem no fundo do 

oceano. Depois disto, o guia conduziu-nos ao interior para observar os peixes que 

vivem no fundo do oceano, bem como os vertebrados que se encontram no aquário 

com baixa temperatura e sem luz. Durante o percurso, os visitantes foram 

brindados com explicações sobre o funcionamento do Submarino Amarelo, bem 

como dos comportamentos dos peixes e vertebrados que se encontram em 

diferentes aquários. 
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A EQUIPA VISITANTE FOI TAMBÉM RECEBIDA PELA COORDENADORA DO 

PROJETO FUNDAÇÃO PRO-TAMAR 

Com o objetivo de conhecer também as ações no domínio da conservação das 

espécies marinhas, ecossistemas e papel da educação ambiental nos dois países 

visitantes, a Dra. Maria Ângela Marcovaldi, Coordenadora Nacional de Conservação 

e Pesquisa da Fundação Pro-TAMAR, recebeu-nos numa das salas de reunião, por 

volta das 14H30. 

 

A Coordenadora da ONG TATO   no ato da apresentação das atividades da instituição 

que dirige em São Tomé e Príncipe 

Depois da apresentação dos participantes, passou-se à apresentação das 

instituições que estes representam. A primeira a apresentar-se foi a ONG TATO, 

seguida do IBAP e a última foi a ONG Palmeirinha, dando por fim lugar a um 

frutuoso debate e troca de experiências na área da conservação das tartarugas 

marinhas.  

À semelhança das apresentações exibidas no primeiro dia da visita na presença 

dos técnicos do Projeto Fundação Pro-TAMAR, foram feitas as mesmas 

apresentações durante o encontro com a Coordenadora do Projecto TAMAR. Eis, de 

uma forma sintética, as apresentações exibidas através de Power Point:  

 Historial/Localização geográfica; 

 Missão, Visão e Objetivos de cada instituição; 

 Estratégias adotadas e atividades desenvolvidas por cada instituição; 
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 Potencialidades do país em termos de biodiversidade; 

 Sucesso nas áreas da conservação e da gestão durável dos recursos naturais 

e biodiversidade; 

 Ameaças à biodiversidade; 

 Dificuldades verificadas em cada instituição no domínio da conservação e 

educação ambiental; 

 Oportunidades existentes em termos de parcerias nacionais e 

internacionais;  

 Perspetivas para os próximos anos no domínio da conservação da 

Biodiversidade, Ecossistemas e Habitats em cada Instituição. 

 

 ENCONTRO COM O GRUPO TAMARZINHO DA BASE DE FORTE 

Com vista a constatar in loco as atividades que este grupo tem vindo a desenvolver 

no centro TAMAR, a Coordenadora do referido grupo convidou-nos a visitar o 

grupo. Durante as várias horas do encontro, acabámos por conhecer de perto as 

atividades realizadas pelo grupo. Precisamente no fim do encontro, algumas 

crianças voltaram da pesca, trazendo alguns peixes capturados por si mesmas.  

 

                O grupo Tamarzinho depois de uma jornada da pesca 

Na Guiné-Bissau, foram criadas escolas de verificação ambiental onde os alunos 

desenvolvem as atividades de educação ambiental tais como: repovoamento dos 

mangais, construção de fogões melhorados para reduzir o consumo de lenha nas 

cantinas escolares, passeios ecológicos para descobrir os ecossistemas e espécies 

no seu meio ambiente circundante.  
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 MONITORIZAÇÃO NOTURNA 

À noite, por volta das 20H00, os visitantes (Aissa Regalla de Barros, Castro Barbosa 

e Nicolau Mendes) acompanhados pela Bióloga Denise Moura, Coordenadora de 

seguimento e da monitorização da Base da Praia de Forte, realizaram uma patrulha 
à Praia, com o objetivo de observar a desova das tartarugas marinhas na referida 

Base. Durante 2 horas da patrulha da referida praia, a equipa não conseguiu 

encontrar a subida das tartarugas marinhas para a desova.  

4.3.TERCEIRO DIA DA VISITA 

 VISITA A BASE AREMBEPE 

 

O terceiro dia foi dedicado à visita da base Arembepe, com o objetivo de conhecer a 

equipa e as áreas de monitorização, estudo integral e proteção das espécies 

marinhas. 

À chegada, a equipa foi recebida pela Bióloga Natália, que nos convidou a visitar 

diferentes departamentos da sua área de jurisdição, nomeadamente o cerco dos 

ninhos da incubação e os tanques de recuperação das tartarugas. Depois, fomos 

visitar a praia de desova das tartarugas e a tabanca dos pescadores de Busca Vida. 

Durante a visita, explicou-nos o comportamento dos proprietários dos 

restaurantes e das pessoas que frequentam regularmente aquela praia em relação 

aos ninhos das tartarugas. De informar que mais de 900 ninhos das tartarugas são 

encontrados anualmente na referida praia. 
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Após   um delicioso almoço (Moqueca de camarões e peixes) num dos restaurantes 

daquela comunidade, a equipa foi assistir a uma animação realizada pelo grupo 

Tamarzinho de Arembepe. 

 

Almoço de confraternização num dos restaurantes de Arembepe 

À chegada, a equipa foi recebida pela senhora Vanessa Leal, que desejou as boas-

vindas aos visitantes. Em seguida, conduziu-nos ao clube Tamarzinho, a fim de 

assistirmos à encenação de uma peça teatral, dança e canção no domínio da 

sensibilização sobre a importância da conservação das tartarugas marinhas.  
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O Senhor Castro Barbosa com o Globo a indicar às crianças onde ficam situadas a Guiné-

Bissau e São Tome e Príncipe 

 Antes do início da sessão da animação do grupo Tamarzinho, a senhora Vanessa 

Leal, educadora do referido grupo, fez uma apresentação exaustiva sobre o 

objetivo da criação do grupo, bem como as atividades desenvolvidas durante a sua 

existência, em prol da sensibilização junto das comunidades no domínio da 

educação ambiental para a conservação das espécies das Tartarugas Marinhas e 

dos seus habitats. Por exemplo, sensibilizando as comunidades para cuidarem dos 

lugares de desova das tartarugas, ocupados pelos proprietários dos restaurantes e 

utilizados pelas pessoas singulares e pelos turistas, através da apresentação de 

peças teatrais, canções, danças, etc.. Ou através de atividades hortícolas, para 

reforçar a dieta alimentar dos membros do grupo e a comercialização destes 

produtos nos mercados como forma de angariar fundos para a aquisição de alguns 

materiais indispensáveis para o funcionamento do centro de animação. 



19 
 

 

Ato de autoapresentação do grupo Tamarinho e a equipa visitante 

No final da visita, a equipa visitante participou na libertação dos filhotes de 
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tartarugas ao mar, pelas 15 horas. 

4.4. QUARTO DIA DA VISITA 

 BASE DE CONSERVAÇÃO E PESQUISA DO TAMAR ABAIS 

Depois de três dias na Base da Praia do Forte, a equipa partiu em direção à Base de 

Conservação e Pesquisa Abais. Uma viagem que durou mais de 3 horas.  

À chegada fomos recebidos pelo Senhor Fábio Lira, Coordenador do TAMAR 

Sergipe, que nos conduziu às diferentes unidades de conservação. Depois de um 

delicioso almoço oferecido aos visitantes no restaurante Lagoa Azul, situada numa 

zona húmida, a equipa foi visitar a referida lagoa onde os peixes e turistas 

partilham o mesmo espaço. Em seguida, fomos visitar uma lojinha das mulheres 

transformadoras dos produtos agrícolas para a comercialização, com vista ao 

combate à pobreza no seio das camadas mais vulneráveis. 
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Produtos agrícolas transformados para comercialização (iniciativas das 

mulheres locais) 

 VISITA À PRAIA DE ABAIS 

Depois de um pequeno djumbai e troca de sabores de diferentes sumos naturais, 

fomos visitar a Base de Abais. À chegada, a equipa visitante foi recebida pela 

Senhora Elma dos Santos, tartarugueira da referida Base, que nos explicou de 

forma sábia o trabalho dos tartarugueiros durante vários anos. No início, o seu 

marido não via com bons olhos que ela se dedicasse a esta atividade, alegando que 

o trabalho das mulheres era em casa. Portanto, as mulheres não deviam estar 

envolvidas no processo de tartarugagem e nem tão pouco gerir o dossier de 

contabilidade do projeto. Mesmo assim, ela recusava acatar a ordem do seu 

marido. Depois da morte deste, a senhora passou a liderar o seguimento e 

monitorização das tartarugas na praia, até à data presente. Esta liderança deve ser 

capitalizada nos nossos países, principalmente no Arquipélago dos Bijagós, 

envolvendo também as mulheres na liderança das bases de monitorização e 

seguimento dos ninhos das tartarugas nas praias. 
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Depois da brilhante apresentação da senhora Elma, a equipa foi conduzida à praia 

Caueira para constatar in loco as atividades desenvolvidas pelos tartarugueiros. A 
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caminho, a equipa visitou a duna de areias branquíssimas e os arbustos. À chegada 

à praia, a equipa teve a oportunidade de observar o cerco de ninhos das Tartarugas 

de Oliva para a incubação, a casa dos tartarugueiros e as atividades por eles 

desenvolvidas no Projeto Pro-TAMAR, bem como as ameaças com que as 

tartarugas mães têm vindo a sofrer devido aos predadores.  

 

Casa dos Tartarugueiros de Abais 
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Cerco dos ninhos da incubação 
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 Na costa de Abais, as tartarugas não conseguem desovar devido as pedras 

colocadas na beira desta, como forma de evitar a erosão costeira, devido ao 

impacto das alterações climáticas. Outras ameaças consistem na utilização regular 

da referida costa pela população durante o período das férias e a iluminação forte, 

oriunda dos restaurantes durante o período noturno. Portanto, todos estes fatores 

constituem grandes ameaças para as tartarugas marinhas, impedindo-as de 

utilizarem a referida costa para a desova. 
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Finda a visita, fomos pernoitar num dos hotéis de ARACAJU, sito no Estado de 

Sergipe. 

4.5.QUINTO DIA DA VISITA 

O Quinto Dia da visita foi um dia livre, por ter coincidido com o domingo. Assim 

sendo, a equipa passou todo o dia na cidade de Aracaju, onde aproveitou para 

visitar alguns centros turísticos e mercados. 

4.6.SEXTO DIA DA VISITA 

O sexto dia da visita foi dedicado à visita ao Oceanário de Aracaju. À chegada, 

fomos recebidos pela equipa local, a qual nos conduziu na visita de algumas 

unidades locais. À tarde, fomos assistir a um festival em Pirambu. Esta atividade foi 

organizada pela comunidade e contou com o apoio financeiro do Projeto Fundação 

Pro Tamar. 
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4.7.SÉTIMO DIA DA VISITA 

Com o objetivo de trocar experiências e conhecimento em matéria da conservação 

das espécies das tartarugas marinhas e educação ambiental entre a equipa 

visitante com os seus congéneres do Projeto TAMAR em Pirambu, a equipa 

visitante deslocou-se de manhã àquela cidade para o intercâmbio. À chegada, a 

equipa foi recebida pela Senhora Marilda, Coordenadora da Base de Pesquisa e 

Monitorização de Pirambu. Por volta das 9h30, a equipa visitante começou a 

brindar a equipa local com as apresentações de cada uma das instituições 

visitantes, começando pelo IBAP, Palmeirinha e TATO. Após as apresentações, os 

participantes colocaram algumas perguntas que foram respondidas pelos 

visitantes. 

Depois das três apresentações relativas às três instituições da Guiné-Bissau e de 

São Tome e Príncipe, foram exibidos três filmes de curta duração que muito 

encantaram, sobretudo a configuração da Ilha do Poilão e as tartarugas verdes 

encurraladas nas pedras. No fim do encontro, a equipa local ofereceu aos visitantes 

um delicioso almoço de confraternização. 

À tarde, a equipa voltou para Aracaju, onde participou na visita no centro educação 

ambiental. Depois de completarmos a visita ao centro, fomos visitar a Submarino 

Amarelo do referido centro, onde recebemos uma explicação pormenorizada sobre 

o funcionamento do mesmo e o comportamento das espécies marinhas nos 

aquários. 

No final da visita guiada, a equipa visitante foi convidada a assistir ao banquete das 

espécies marinhas no tanque de recuperação dos animais capturados 

acidentalmente. 

4.8.OITAVO DIA DA VISITA 

No oitavo dia da visita, a equipa deixou a cidade de Aracaju em direção a Pirambu, 
onde pernoitamos durante 3 dias. A viagem durou mais de uma hora e trinta 
minutos. 

Depois de nos termos instalados numa casa privada alugada, fomos almoçar num 
dos restaurantes da cidade. 

À tarde, a equipa foi visitar o centro de confeções dos artigos, nomeadamente: 

-a unidade da produção de camisolas (camisetas) e estampagem; 

-a unidade “corte e costura”, destinada às mulheres do Projeto Tamar; 

-a loja de stocagem das encomendas dos produtos confecionados para 
comercialização nas outras bases do Projeto. 

Durante a visita, a equipa recebeu em cada departamento uma explicação 
detalhada sobre o funcionamento destas unidades, bem como a dinâmica 
empreendida pelos funcionários. 

Depois da visita ao centro, fomos visitar o porto de pesca artesanal, visita 
conduzida pela Coordenadora do Projeto TAMAR em Pirambu. Foi apresentada 
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uma breve explicação à volta da problemática da pesca artesanal, sobretudo no 
que tange a pesca dirigida aos camarões. Antes, os pescadores pescavam esses 
crustáceos sem terem em consideração o período de repouso biológico. Depois da 
intervenção do Projeto TAMAR e da boa colaboração existentes com as autoridades 
locais e as ações de educação ambiental desenvolvidas no seio dos pescadores, 
estes passaram a respeitar o período de repouso biológico ou de defesa dos 
camarões que ocorre durante 90 dias, permitindo o crescimento destas espécies e 
também evitando a captura acidental das tartarugas nas redes durante a 
temporada da desova.  

À tarde, participamos na libertação dos filhotes das tartarugas de Oliva ao mar, 

NB: Este centro de confeção garante a produção e distribuição dos produtos 
artesanais para todas as lojas do Projeto Fundação Pro-Tamar e tem a capacidade 
de produzir diariamente mais de 500 camisolas. 

Por outro lado, a curiosidade e a experimentação não escaparam aos visitantes, 
prova disso, cada participante estampou uma camisola conforme a imagem das 
tartarugas preferidas. 

Depois desta visita, a equipa visitante foi convidada a visitar o clubinho das 
tartarugas, com o objetivo de conhecer o espaço, acompanhar a aula de dança e o 
grupo de capoeira de Pirambu.  De informar que a aula de dança foi bem apreciada 
pelos visitantes, com alguns elementos a participar na dança. 

4.9.NONO DIA DA VISITA 

No dia seguinte, de manhã, fizemos a patrulha à praia, a fim de conhecer in loco as 
atividades de monitorização diurna e noturna levadas a cabo pelos conservadores 
e tartarugueiros da base de Pirambu.  Durante a patrulha à praia ao longo de cerca 
de 52 kms. em viatura do Projeto da Reserva da Biosfera Francisco Mendes, fomos 
observando os ninhos localizados à beira da praia e também tivemos oportunidade 
de constatar in loco o impacto negativo do óleo derramado na costa brasileira, 
afetando também a praia de Pirambu. No regresso, visitamos a antiga instalação do 
Projeto TAMAR em Pirambu, que foi construída e era gerida pelo IBAMA. Esta 
instalação foi totalmente abandonada pelo governo Federal, obrigando ao Projeto 
Fundação Pro-TAMAR em Pirambu alugar outro edifício para o seu funcionamento. 

À tarde, realizou-se um evento comemorativo na praia pelos 40 Milhões de 
Tartarugas marinhas libertadas para o mar e a equipa visitante participou no 
referido evento, que culminou com a libertação de algumas dezenas de filhotes de 
tartarugas ao mar. 

Este evento contou com a participação de clubinho de tartarugas de Pirambu, que 
animou o grande público com músicas lindíssimas dedicadas às tartarugas 
marinhas. 

4.10.DÉCIMO DIA DA VISITA. 

O décimo dia da visita foi dedicado à Base Ponta dos Mangues. À chegada, a equipa 
foi recebida pelo senhor Ederson Luís da Fonseca, Coordenador do Projeto 
Fundação Pro-TAMAR na base supracitada. Depois das boas vindas aos ilustres 
visitantes, o Coordenador de seguimento e monitorização das tartarugas marinhas 
e os ecossistemas mangais apresentou, de uma forma sintética, as atividades 



30 
 

desenvolvidas pela sua base. Depois desta apresentação, seguida de alguns 
esclarecimentos, a equipa foi convidada a dar um passeio ecológico junto à Foz do 
Rio São Francisco. Durante a visita, o Coordenador explicou de uma forma sábia os 
processos de monitorização, pesquisa e mitigação das ameaças através de soluções 
duradouras. Como por exemplo, o apoio às iniciativas geradoras de rendimentos, a 
fim de minimizar a pressão sobre as tartarugas marinhas. 

No âmbito deste percurso em bote, os participantes visitaram o cerco dos ninhos 
das tartarugas marinhas para a incubação.  

Depois da visita ao rio, fomos visitar a Coordenadora do Grupo de Bordadeiras de 
Ponta dos Mangues, que nos explicou o funcionamento do grupo que ela coordena, 
assim como as atividades desenvolvidas, com vista à melhoria de suas condições 
de vida, não obstante as dificuldades com que o referido grupo tem de lidar. 

No período da tarde, realizou-se uma visita ao Grupo Capoeira de Angola, para 

conhecer de perto as suas atividades educativas em relação a conservação das 

tartarugas marinhas. Esta visita permitiu aos visitantes aumentar os seus 

conhecimentos sobre as atividades de grupo de capoeira e as mensagens chaves 

que têm veiculado durante as sessões de animações. 

4.11.DÉCIMO PRIMEIRO DIA DA VISITA. 

 

O décimo primeiro dia da visita foi dedicado à Base de Sítio Conde. À chegada, 

fomos recebidos pelo senhor João Artur, Coordenador da Base de Mangue Seco, 

terra de TIETA, famosa personagem da literatura e da telenovela brasileira. 
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 Depois de uma receção calorosa, ele conduziu-nos até à duna TIETA. Em seguida, 

convidou-nos a visitar a praia de desova das tartarugas marinhas, para melhor 

conhecer as atividades ligadas à monitorização, pesquisa e proteção dos ninhos, 

levadas a cabo pelos conservadores em colaboração com os tartarugueiros. 

 

Duna TIETA 

Problema local, solução local… 

Segundo o coordenador, a principal ameaça na sua base de jurisdição prende-se 

com o facto de as raposas pilharem os ninhos das tartarugas depois de desova na 

praia. De informar que, até à data presente, ainda não foi encontrada uma solução 

local para este problema. 

4.12.DÉCIMO SEGUNDO DIA DA VISITA 

O décimo segundo dia da visita foi dedicado à comemoração dos 40 Milhões de 

tartarugas marinhas nascidas e retornadas ao mar no centro de TAMAR na base da 

Praia Forte. Este evento realizou-se no período da tarde, ao lado da praia, com a 

libertação de muitos filhotes de tartarugas para o mar, na presença de centenas de 

amantes da Natureza e da Conservação das espécies marinhas. À noite, o centro de 

Projeto TAMAR foi colorido com danças pelo grupo coral Azul, Banda TAMAR e 

artistas convidados, acompanhados com a animação e sensibilização no domínio 

de educação ambiental para a conservação das espécies marinhas, em particular 

das tartarugas marinhas. 
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4.13.DÉCIMO TERCEIRO DIA - BALANÇO DA VISITA 

Balanço da visita 

No final da visita, a equipa reuniu-se em torno de uma mesa no condomínio do 

Porto das Baleias para fazer o balanço da visita ao Projeto Fundação Pro-TAMAR e 

para projetar novas perspetivas para o próximo ano. Todos os participantes 

concluíram que a visita foi considerada muita positiva. 

Perspetiva para o próximo ano. 

No âmbito do Projeto Consolidação das Tartarugas Marinhas, foram perspetivadas 

para o próximo ano 2020 as seguintes atividades: 

-Comemoração do Dia Internacional das Tartarugas Marinhas (16 de Junho); 

-Realização de campeonato de futebol 11 com 4 equipas locais (Bandim); 

-Realização de três sessões de cinema e debate no porto de Bandim, sensibilizando 

diferentes instituições e comunidades locais; 

-Realização do Festival das Tartarugas, na rotunda Mon di Timba, no dia 16 de 

Junho, acompanhado com exibição de vídeos sobre as experiências do IBAP, filmes 

do TAMAR, rádio telenovela; 

-Entrega de prémios e distribuição das camisolas, medalhas a todas as 4 equipas de 

futebol e taças às equipas vencedoras; 

-Formular um convite a uma banda musical para animar a jornada de 

comemoração do Dia Internacional das Tartarugas Marinhas, crianças vencedoras 

de canção, grupos teatrais, programas radiofónicos nas rádios parceiras,  televisão 

móvel ou carro móvel com filme ( exibi-lo  no Porto da pesca no sábado),  e a TV 

Klele para filmagem das atividades. 

Concursos musicais, danças e teatros (máximo 2 pecas) e os vencedores 

participam na campanha sobre as tartarugas; 

Animação no barco, exibir filmes, colocar caixotes de lixos no referido barco, 

fixação de cartazes no barco, fixação de painéis com diferentes temáticas nas 

praias de desova; 

Convidar os senhores DUDU do Projeto TAMAR para ministrar uma formação no 

domínio da escultura em metálica, contando com a participação dos formandos  do  

centro artístico juvenil e do CIFAP).  E o senhor Hipólito de São Tomé e Príncipe 

para participar na comemoração do Dia Internacional das Tartarugas na Guiné-

Bissau. 

4.14.DÉCIMO QUARTO DIA DA VISITA 

O décimo quarto dia foi dia de descanso e visita guiada pela cidade de Forte. 
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4.15.DÉCIMO QUINTO DIA DA VISITA 

O décimo quinto dia era o dia da nossa saída de Forte para a Pátria de Cabral, de 
forma a retornar ao nosso país, mas, ainda assim, de manhã fomos visitar a cidade 
de Salvador, com o objetivo de conhecer a sua cultura e a sua gente. 

 

Salvador é o centro da cultura afro-brasileira. A maior parte da população é negra 
ou parda. Segundo dados divulgados em 2005 para a região metropolitana de 
Salvador, 54,9% da população é de cor parda, 26% preta, 18,3% branca e 0,7% 
amarela ou indígena. Portanto, o Salvador é a cidade com o maior número de 
descendentes de africanos no mundo. 

O Pelourinho de Salvador é um local repleto de construções coloniais de diferentes 
tons de cor. Então, por todo o valor histórico-cultural, atualmente, o nome consta 
no Registro Histórico Nacional, é chamado de Centro Cultural do Mundo pela 
UNESCO e, ainda, a UNESCO certificou esse sítio histórico como Património da 
Humanidade. 
O Pelourinho está dentro do Centro Histórico de Salvador, o qual é tombado pela 
UNESCO, e, assim, permite a Salvador ser membro da Organização das Cidades do 
Património Mundial. 

E foi nesse âmbito que, no final da visita ao Projeto Fundação Pro-TAMAR, a equipa 
visitante guineense foi conhecer esta cidade, membro da Organização das Cidades 
do Património Mundial. 

À chegada, fomos visitar o Forte do Monte Serrat, o centro turístico de Salvador, a 
igreja, o elevador de Lacerda e alguns centros comerciais. 
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Depois desta visita à cidade de Salvador, a equipa arrumou as suas malas e rumou 
em direção ao aeroporto de Salvador/Bahia. 
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5. CONCLUSÕES 

Das sete espécies de tartarugas marinhas que existem no mundo, cinco acorrem ao 

Brasil, onde as tartarugas de Oliva representam a maior população, ao passo que 

na Guiné-Bissau cinco acorrem à zona costeira, onde as tartarugas verdes são em 

maior número. 

As principais ameaças das tartarugas marinhas, são: as redes de pesca, os anzóis, a 

degradação da desova, as luzes nas praias, a poluição dos oceanos, as raposas, além 

das mudanças climáticas. 

O Projeto Tamar intervém com 27 unidades na conservação das tartarugas no 

Brasil e protege mais de 1100 kms de praia. Ao passo que o IBAP está presente em 

oito Áreas Protegidas com uma superfície de 24% do território nacional. 

O período da temporada das tartarugas no Brasil começa a partir de …, ao passo 

que, na Guiné-Bissau, este se inicia a partir de julho a novembro e em São Tomé e 

Príncipe começa a partir de … até final do mês de …  . 

 Das cinco espécies de tartarugas marinhas que acorrem aos três países, a OLIVA é 

a que constitui a maior população no Brasil, enquanto na Guiné-Bissau as 

tartarugas verdes representam a maior população dessas espécies e em São Tomé 

e Príncipe são as espécies de tartarugas marinhas verdes.  

O sistema de monitorização e patrulha aos lugares de desova das tartarugas são 

confiados aos técnicos e tartarugueiros pelo projeto TAMAR, ao passo que na 

Guiné-Bissau/São Tomé e Príncipe são assegurados também pelos técnicos das 

áreas em colaboração com os animadores e guardas dos parques. Os materiais 

utilizados consistem em quadriciclos, bicicletas no Brasil e botes na Guiné-Bissau. 

Esta visita de troca de experiências foi muito positiva, porque permitiu a troca de 

conhecimentos e práticas de ambos lados do Atlântico. Além disso, permitiu-nos 

comparar as experiências dos três países irmãos da CPLP no domínio da 

conservação das espécies marinhas e do dinamismo das nossas organizações no 

campo da educação ambiental, com vista a reforçar a consciência ambiental no seio 

das comunidades dos três países, incitando-as a participarem ativamente na 

resolução dos problemas ambientais dos seus meios ambientes circundantes. 

6.AVALIAÇÃO  
Ficamos impressionados com a organização da visita, a maneira como fomos 
recebidos, a mobilização dos técnicos do Projeto Fundação Pro- TAMAR para 
acompanhar as nossas equipas da melhor forma. Também considerámos muito 
positivo o sistema de cultura e de sensibilização em torno da conservação das 
espécies das tartarugas marinhas pelas comunidades locais e dos benefícios que 
essa espécie marinha trouxe para as comunidades através das iniciativas locais 
numa perspetiva de luta contra a pobreza. 
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