
 

 

               BBOLETIMOLETIM  IINFORMATIVONFORMATIVO  AAMBIENTALMBIENTAL 

     No último dia 31 de Agosto,  o 

Furacão “FRED” entrou no território 

nacional,  e trouxe chuvas intensas 

juntamente com ventos fortes su-

perior a 160 km/h. 

     O Instituto Nacional de Meteoro-

logia e Geofísica (INMG) emitiu co-

municados à impressa nacional, pa-

ra alertar a população cabo-

verdiana sobre o desenvolvimento  

de um Sistema Tropical na região 

sudeste de  Cabo Verde mas, ao se 

aproximar do país, o Sistema Tropi-

cal ganhou maior intensidade 

(ventos e chuvas) e evoluiu para a 

categoria de Furacão de grau 1. 

      A ilha da Boa Vista, entre as quais o 

Furacão atingiu, foi certamente a ilha 

em que, houve maiores impactos da 

destruição decorrente do “FRED”. 

      Segundo dados da Delegação da 

ilha da Boa Vista do Ministério de De-

senvolvimento Rural, no dia registou-

se um índice pluviométrico superior a 

100mm, valor este muito superior ao 

que se espera para um dia chuvoso no 

país. Além da chuva, os ventos fortes  

causaram grandes estragos em estru-

turas físicas na ilha, principalmente na 

localidade da Povoação Velha.  
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 Veja nesta edição:  

Mudanças Climáticas e os FuracõesMudanças Climáticas e os Furacões   

            Segundo os mais renomados cientistas, as atuais  mudanças no clima causadas pelo excesso de Segundo os mais renomados cientistas, as atuais  mudanças no clima causadas pelo excesso de 

poluentes na atmosfera da Terra resultantes das actividades (desenvolvimento) humanas,  aumenta-poluentes na atmosfera da Terra resultantes das actividades (desenvolvimento) humanas,  aumenta-

rão a frequência e a intensidade (num futuro próximo) de eventos  climáticos extremos como é o ca-rão a frequência e a intensidade (num futuro próximo) de eventos  climáticos extremos como é o ca-

so de: chuvas torrenciais, secas e até mesmo a formação de Furacões próximo a região do arquipéla-so de: chuvas torrenciais, secas e até mesmo a formação de Furacões próximo a região do arquipéla-

go de Cabo Verde. A palavra de ordem no momento é: go de Cabo Verde. A palavra de ordem no momento é: ADAPTAÇÃOADAPTAÇÃO  dos sistemas naturais ou huma-dos sistemas naturais ou huma-

nos, em resposta a eventos climáticos extremos (presentes ou esperados) e seus impactos, que mo-nos, em resposta a eventos climáticos extremos (presentes ou esperados) e seus impactos, que mo-

deram os danos provocados por este tipo de desastre natural.  A adaptação é um processo que re-deram os danos provocados por este tipo de desastre natural.  A adaptação é um processo que re-

quer o envolvimento  de todos, a atuar em níveis múltiplos em quase todos os sectores, em diferen-quer o envolvimento  de todos, a atuar em níveis múltiplos em quase todos os sectores, em diferen-

tes esferas da camada social e política mas, também  depende de cada um de nós. Devemos fazer a tes esferas da camada social e política mas, também  depende de cada um de nós. Devemos fazer a 

nossa parte  colectivamente e individualmente, para que os esforços locais e centrais possam ser efi-nossa parte  colectivamente e individualmente, para que os esforços locais e centrais possam ser efi-

cientes no momento em for necessário. Converse com seus amigos, vizinhos, familiares sobre como cientes no momento em for necessário. Converse com seus amigos, vizinhos, familiares sobre como 

podemos  nos preparar para evitar grandes tragedias na nossa região.podemos  nos preparar para evitar grandes tragedias na nossa região.   
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Imagem do Furacão “FRED” feita por satélite da NASA / Foto: AFP  



 

 

      A Rede Nacional de Proteção das Tartarugas Marinhas em Cabo Verde - TAOLA, formada por ONG´s e outras entidades 

ligadas a protecção do maior património natural do país, reuniu-se na  ilha da Boa Vista com a presença de mais de 30 

técnicos nacionais, cujo objectivo foi apresentar os dados dos trabalhos de proteção durante a época de desova do ano 

de 2014. Também, durante o encontro ocorreu o Workshop sobre “by catch” (pesca acidental) tanto de tartarugas mari-

nhas como de tubarões, golfinhos e outras espécies, considerada uma séria ameaça à biodiversidade marinha de Cabo 

Verde. A ilha das Dunas, através do intenso trabalho de proteção realizado pelas ONG´S: Cabo Verde Natura 2000 (NAT), 

Fundação Tartaruga (FT) e BIOS.CV e da Associação Varandinha (AVPV), apresentou os resultados da campanha confor-

me segue quadro abaixo: 

A percepção da autarquia sobre o “FRED”A percepção da autarquia sobre o “FRED”  
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Encontro da Rede TAOLA na ilha das DunasEncontro da Rede TAOLA na ilha das Dunas   

        A partir da comunicaç~o do Instituto Nacional de Meteorologia e 

Geofísica (INMG) que indicava o desenvolvimento de um sistema 

tropical na regi~o sudeste de Cabo Verde, com a possibilidade de 

atingir a categoria de furac~o, os Serviços de Protecç~o Civil da C}-

mara Municipal ficaram alertas tendo, de imediato e no seguimento 

de recomendações, avisado a populaç~o para a tomada de certas 

precauções. Para a autarquia, o temporal que assolou a Concelho no 

dia 31 de Agosto, veio, por um lado, demonstrar claramente as fragi-

lidades - em virtude da falta de meios materiais/equipamentos - dos Serviços Municipais de Protecç~o Civil para fazer face a 

riscos colectivos, inerentes a situações de acidente grave, cat|strofe ou calamidade, de origem natural ou tecnológica, bem 

como para atenuar os seus efeitos e socorrer pessoas em perigo e, por outro lado, a necessidade de prepararmos a sociedade 

civil para uma postura mais séria face {s informações da Protecç~o Civil e acções que possam minimizar os efeitos destas 

tempestades. N~o obstante as carências em termos de meios e equipamentos para fazer face a esse tipo de calamidade natu-

ral, a C}mara Municipal engajou fortemente, na medida das suas possibilidades, na restituiç~o da normalidade, assegurando, 

de entre outros, a bombagem da |gua acumulada nas zonas baixas da cidade de Sal-Rei e no Bairro da Boa Esperança, a de-

sobstruç~o das vias de circulaç~o que ficaram intransit|veis devido a queda de |rvores. O fenómeno “FRED” fez -se sentir 

com mais intensidade na Povoaç~o Velha, aglomerado populacional onde quase todas as moradias e equipamentos sociais 

como escolas, polivalente e igreja, foram afectados. Nesse povoado a autarquia foi obrigada a refazer a rede pública de elec-

tricidade e a dispensar apoio a famílias que viram partes das suas habitações serem destruídas pelo “FRED”. Os estragos fo-

ram orçados em 26.028.000$00 (vinte e seis milhões e vinte e oito mil escudos). Além dos estragos gerais e Municipais, esti-

ma-se que as despesas dos privados e particulares ultrapassem os 50.000.000$00 (cinquenta milhões de escudos), sendo de 

destacar os estragos ocorridos nas unidades hoteleiras da Ilha. 

Fonte: Cabo Verde Natura 2000, 2015. 

 Por Dr. Xisto Baptista - Vice Presidente da Câmara Municipal da Boa Vista 



 

 

Conferência sobre Educação Ambiental e os Desafios Conferência sobre Educação Ambiental e os Desafios 
para ilha da Boa Vista para ilha da Boa Vista   

JUNHO: Mês das Crianças, do Ambiente e dos Oceanos JUNHO: Mês das Crianças, do Ambiente e dos Oceanos 

 

     O mês de Junho foi marcado por 

diversas actividades ambientais come-

morativas aos dias: das crianças  (01),  

do ambiente (05), dos oceanos (09) e 

das tartarugas marinhas (17).   

     O dia das crianças foi comemorado 

no Bairro da Boa Esperança  e contou 

com a parceria da Associação Comuni-

tária Unidos pela Boa Vista (ACUB), 

onde as crianças passaram a tarde a 

divertirem-se com várias actividades 

educativas de cunho ambiental, obser-

vação de estrelas e Planetas, além da 

exibição de um vídeo sobre a impor-

tância dos tubarões nas águas oceâni-

cas de Cabo Verde.  

      As actividades comemorativas ao 

dia do ambiente, dos oceanos e das 

tartarugas marinhas ocorreram em 

todos os povoados da ilha e na cidade 

de Sal Rei em que o público infanto 

juvenil, participou de palestras,  jogos 

e gincanas ambientais.  
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  Enquadrada nas festividades do 

município de Santa Isabel e tam-

bém na comemoração do dia 

Mundial do Ambiente, realizou-

se no final do mês de Maio a 

Conferência sobre Educação 

Ambiental e os  Desafios para 

ilha da Boa Vista, com o objecti-

vo  de debater como podemos alcançar uma sociedade ambientalmente 

correta inserida dentro dos princípios da sustentabilidade,  a Conferência 

pautou sobre o actual panorama das práticas da educação ambiental den-

tro do ensino formal, informal e não formal. O evento contou com a parti-

cipação de educadores, alunos, representantes de várias instituições/ enti-

dades descentralizadas, membros da equipe camararia local entre outros, 

que vieram debater o assunto tão pertinente para os dias atuais. 
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 No dia  27 de Setembro, (domingo) foi rea-

lizada uma campanha de limpeza nas Praias 

(David, Cruz, Cabral, Diante, Estoril e Chaves). 

 A campanha faz parte do Clean Up Day, 

uma campanha mundial de limpeza das Praias, 

e contou com a parceria da Sociedade de De-

senvolvimento Turístico  das Ilhas da Boa Vista 

e Maio - SDTIBM, que enquadrou a actividade 

nas comemorações da Semana do Turismo. 

A campanha titulada “Praia limpa tem 

outra pinta” foi organizada pelo Comité Ambi-

ental da ilha da Boa Vista, e teve a participação 

voluntária de vários grupos comunitários, mu-

nícipes e turistas. 

      Após adquirir dois carros para recolha de “lixo” 

domiciliar, um carro de recolha compactador e um 

carro com caixa e grua, a Câmara Municipal da Boa 

Vista, iniciou-se o novo sistema de recolha de lixo  

porta à porta com o lema: “lixo tem dia certo, faça 

sua parte!”. Nesta fase piloto, o Projeto abrange as 

zonas de Bom Sossego, Ribeirinha, Riba D´Olte, San-

ta Bárbara, Estoril e Centro de Sal Rei mas,  preten-

de-se ampliar a estratégia à todas as zonas da cida-

de de Sal Rei, Rabil e Estância de Baixo. 

  “Lixo tem dia certo, faça sua parte!” “Lixo tem dia certo, faça sua parte!”   
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“Praia limpa tem outra Pinta”“Praia limpa tem outra Pinta”  

 
Balanço prévio da Campanha de Desova de Tartarugas Balanço prévio da Campanha de Desova de Tartarugas 

     Segundo informações fornecidas pela ONG Cabo Verde Natura 2000, a Campanha Tartarugas Marinhas 2015 (nos 15 km 

de praia em que a ONG monitora na ilha), apresentou algumas particularidades  diferentes do ano anterior. Destaca-se 

como pontos positivos: 4845 ninhos registrados  34 tartarugas resgatadas; maior engajamento  entre as instituições e 

organizações; recuperação de 268 ninhos que foram transportados para viveiros nas praias próximas à desova. Contudo, 

a ONG também destaca os pontos negativos: as consequências nefastas da passagem do Furacão “FRED” - que  inclui 

alta mortalidade de ninhos, devido a elevação do nível do mar; alta mortalidade de fêmeas adultas (apanha predatória -

humana) e falta de fiscalização para controle da apanha da espécie.   

  O resultado final da Campanha Tartarugas Marinhas de 2015, será abordado na próxima edição  do Boletim, com a per-

cepção de todas as ONG´s que monitoram nas praias da ilha das Dunas. 

Ficha Técnica 
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