
CVSTN 2009 PRE-SEASON MEETING
     Sal (Santa Maria), 20 a 22 de Maio de 2009

Organização (Organizers): CVSTN1 e PNCTMCV2

Colaboração (Collaboration): CM Sal

Objectivos (goals):
O arquipélago de Cabo Verde acolhe uma das mais importantes popula-
ções mundiais de tartaruga-comum (Caretta caretta). As praias da 
Boavista, Maio, Sal, São Nicolau e Santiago, e também de todas as 
restantes ilhas, são regularmente visitadas por fêmeas reprodutoras, 
para aí depositarem as suas posturas.
O interesse nacional e internacional sobre as tartarugas marinhas em 

Cabo Verde, ao longo de toda a história do arquipélago, tem sido 
permanente. Nos mais recentes anos, os esforços para a conservação da es-

pécie progrediram bastante, com a intervenção de instituições públicas e ONGs 
caboverdianas, e também com a intervenção de instituições de investigação e ONGs in-
ternacionais.
Para que as sinergias dos esforços de todos sejam optimizadas, é indispensável encontrar 
uma plataforma de diálogo, colaboração, e partilha de metodologias e resultados. Uma 
primeira aproximação a essa plataforma é a intenção expressa de se constituir a CVSTN - 
Capeverdian Sea Turtle Network. As Universidades de Las Palmas de Gran Canaria (Espa-
nha) e do Algarve (Portugal) já manifestaram a intenção de integrar a CVSTN, à seme-
lhança do Consejo Superior de Investigación Científica (Espanha) e das ONGs Natura 
2000, SOS Tartarugas e Turtle Foundation (Alemanha).
A CVSTN vai reunir-se na ilha do Sal, entre 20 e 22 de Maio de 2009. Este encontro de 
trabalho será o primeiro, presencial, das instituições já mencionadas. Para esta reunião 
são também convidadas, quer entidades governamentais e autoridades nacionais, quer 
instituições de ensino superior e investigação, quer ainda algumas câmaras municipais.
O objectivo principal da reunião é, assim, consolidar a plataforma de diálogo, colabora-
ção, e partilha de metodologias e resultados, acima referida. Deseja-se que, no final da 
reunião, a CVSTN seja mais ampla, mais representativa e mais eficaz na sua actuação. 
Se o objectivo for atingido, a época de posturas de 2009 será melhor para as tartarugas 
marinhas, para a biodiversidade do Arquipélago e do Planeta, e melhor para Cabo Verde.

The archipelago of Cape Verde hosts one of the most important populations of logger-
head turtles (Caretta caretta) in the world. The beaches in the islands of Boavista, 
Maio, Sal, São Nicolau and Santiago are regularly visited by nesting females to lay their 
eggs, as well as, to a lesser extent, the other islands.
Throughout history the interest in the sea turtles in Cape Verde, both at a national and 
international level, has been constant. Conservation efforts have been increasing dra-
matically in the recent years, with the intervention of public institutions and NGOs of 
Cape Verde, as well as research institutes and international NGOs.
In order to optimise the synergy between the different conservation efforts, it is very 
important to find a platform for dialogue, collaboration and sharing of methodologies 
and results. A first approach to this platform is the expressed intention by the different 
stakeholders of creating the CVSTN – Capverdian Sea Turtle Network. The Universities 



of Las Palmas, Gran Canaria (Spain) and of the Algarve (Portugal) already expressed the 
intention to be part of the CVSTN, as well as the Consejo Superior de Investigación Ci-
entifica (Spain) and the NGOs Natura 2000, SOS Tartarugas (Cape Verde) and Turtle 
Foundation (Germany).
The CVSTN will meet in Sal Island between the 20th and 22nd of May 2009. This workshop 
will be the first actual meeting for the institutions mentioned above; governmental en-
tities and national authorities, universities and municipalities are also invited. As men-
tioned earlier, the main objective of this meeting is to consolidate a platform of dia-
logue, collaboration and sharing of methodologies and results. The meeting will result 
in a more consolidated and ample CVSTN, that is representative of all members in-
volved and more effective in its actions.
If the objective is fulfilled, the 2009 season will be better for the sea turtles, for the 
biodiversity of the archipelago of Cape Verde, and for the whole planet.

Participantes Oficiais (official key delegates):
CVSTN - ULPGC3: Luis Felipe López-Jurado
CVSTN - Natura 2000: Elena Abella
CVSTN - CSIC4: Adolfo Marco e (and) Samir Martins
CVSTN - SOS Tartarugas: Jacquie Cozens e (and) Juan Blanco
CVSTN - Turtle Foundation: Christian Roder, Hiltrud Cordes e (and) Júlio Rocha 

Fortes
CVSTN - UAlg5: Nuno de Santos Loureiro

USA - F&WS - MTCA6: Earl Possardt e (and) Manjula Tiwari

MADRRM7 / DGA8 - Ministro José Mª Veiga e/ou (and/or) Director-Geral do Ambi-
ente Moisés Borges
PNCTMCV: Sónia Araújo
INDP9 - Sónia Merino
Uni-CV10 - Mara Abu-Raya
IMP11 Delegação Sal: Cte. Armindo Graça
WWF Cabo Verde - Celeste Benchimol e António da Cruz

CM Sal: Presidente Jorge Figueiredo
CM Sal: Vereador do Saneamento e Ambiente Antero Alfama
CM Sal - ETMA: Euclides Gonçalves
DGA Delegação Sal: Adalzira Marques
CM Boavista: Presidente José Pinto Almeida
CM Maio: Presidente Manuel Ribeiro
CM Tarrafal Santiago - ETMA: João Soares
CM Tarrafal São Nicolau: Vereador do Ambiente José António Gomes
CM Tarrafal São Nicolau - ETMA: Herculano Cruz

ICCM12: Ana Liria-Loza
Naturalia: Pedro López-López



Programa (Agenda)

20 Maio - manhã (morning)
tema de discussão (topics for discussion) 

questões internas da CVSTN: organização, distribuição provisória de activida-
des e tarefas, orçamento provisório (internal matters of the CVSTN: organiza-
tion, preliminary distribution of activities and tasks, preliminary budget allo-
cation)

participantes (delegates)
CVSTN; USA - F&WS - MTCA

20 Maio - tarde (afternoon)
tema de discussão (topics for discussion) 

objectivos nacionais e metodologias de trabalho a adoptar em 2009, activida-
des, tarefas e colaboração entre a CVSTN, o PNCTMCV e outras entidades ca-
boverdianas - ratificação do Manual Técnico 2009 (national goals and method-
ologies for 2009: activities, tasks, and cooperation between CVSTN, PNCTMCV 
and other capeverdian institutions)

participantes (delegates)
CVSTN; USA - F&WS - MTCA; DGA; PNCTMCV

21 Maio - manhã (morning)
tema de discussão (topics for discussion) 

apresentação do MTCF, apresentação da CVSTN, apresentação do PNCTMCV, 
apresentação dos vários grupos e entidades presentes, suas actividades, nos 
anos anteriores e previstas para 2009; início do debate sobre a necessidade 
duma estratégia conjunta e uniforme de protecção de tartarugas marinhas em 
Cabo Verde (presentation of MTCF, presentation of CVSTN, presentation of 
PNCTMCV, presentation of all the other participating institutions; presenta-
tion of their activities and results in the previous year and activities planned 
to 2009; beginning of the debate about the need of a common and uniform 
strategy for the protection of sea turtles in Cape Verde)

participantes (delegates)
todos os participantes oficiais (all the key delegates)

21 Maio - tarde (afternoon)
tema de discussão (topics for discussion) 

continuação e conclusão do debate sobre a necessidade duma estratégia con-
junta e uniforme de protecção de tartarugas marinhas em Cabo Verde; identi-
ficação de linhas prioritárias de trabalho, como vigilância nocturna, bases 
comuns e partilha de informação, educação ambiental, formação técnica, 
ecoturismo, intervenção policial, militar e da justiça, e estratégia de comuni-
cação social (progressing on the debate about the need of a common and uni-
form strategy for the protection of sea turtles in Cape Verde); identification 
of priority actions, like night patrols, common and shared databases, envi-



ronmental education, technical capacitation, eco-tourism, police, military 
and justice intervention, and media strategy)

participantes (delegates)
todos os participantes oficiais (all the key delegates)

21 Maio - noite (night)
tema de discussão (topics for discussion) 

visita de trabalho a praias, na ilha do Sal (field trip to Sal island beaches)

22 Maio - manhã (morning)
9h30 - 11h00 tema de discussão (topics for discussion)

visita de trabalho a praias, na ilha do Sal (field trip to Sal island beaches)
participantes (delegates)

todos os participantes oficiais (all the key delegates)

11h30 - 13h00 tema de discussão (topics for discussion)
reunião de encerramento entre autoridades nacionais e o CVSTN, memorando 
de entendimento; declaração final do CVSTN 2009 Pre-Season Meeting (closing 
meeting between National Authorities and the CVSTN, memorandum of un-
derstanding, final declaration from the CVSTN 2009 Pre-Season Meeting)

participantes (delegates)
CVSTN; USA - F&WS - MTCA; MADRRM; DGA; PNCTMCV

22 Maio - tarde (afternoon)

 TARTARUGAS MARINHAS EM CABO VERDE
 17 horas - Sessão Pública (Public Session):

Abertura Oficial pelo Presidente da Câmara Municipal do Sal
Apresentações orais de 10 min (10 min speeches)
Elena Abella: situação actual da população de Caretta caretta em Cabo Verde 

(the actual status of Caretta caretta in Cape Verde)
Sónia Araújo: o Plano Nacional de Conservação de Tartarugas Marinhas em 

Cabo Verde (the National Plan for the Sea Turtle Conservation in Cape 
Verde)

Earl Possardt: o Marine Turtle Conservation Act e o seu contributo para uma 
estratégia internacional de protecção de tartarugas marinhas - desafios e 
expectativas em relação a Cabo Verde (the contribution of the Marine 
Turtle Conservation Act to an international strategy for sea turtle 
protection - challenges and tasks for Cape Verde)

Nuno de Santos Loureiro: Atlas de Tartarugas Marinhas em Cabo Verde - 2009, 
o ano do arranque (Capeverdian Sea Turtle Atlas - 2009, the spring-up 
year)

Ministro José Mª Veiga ou (or) Director-Geral do Ambiente Moisés Borges: 
Tartarugas Marinhas: Biodiversidade, Protecção e Ecoturismo em Cabo 
Verde - a estratégia nacional (Sea Turtles: Biodiversity, Protection and 
Eco-tourism in Cape Verde - the national strategy)

Debate Público (Public Debate)
 Conferência de Imprensa (press session)



Locais:
dia 20: Hotel DjadSal Holiday Club (Santa Maria)
dia 21: Hotel DjadSal Holiday Club (Santa Maria)
dia 22: Paços do Concelho da Câmara Municipal do Sal (Espargos)

1 CVSTN - Capeverdian Sea Turtle Network

2 PNCTMCV - Plano Nacional de Conservação de Tartarugas Marinhas em Cabo Verde

3 ULPGC - Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

4 CSIC - Consejo Superior de Investigacion Científica - Sevilla - España

5 UAlg - Universidade do Algarve

6 US Fish & Wildlife Service - Marine Turtle Conservation Act

7 MADRRM - Ministério do Ambiente, Desenvolvimento Rural e Recursos Marinhos

8 DGA - Direcção-Geral do Ambiente

9 INDP - Instituto Nacional de Desenvolvimento das Pescas

10 Uni-CV - Universidade de Cabo Verde

11 IMP - Instituto Marítimo e Portuário

12 ICCM - Instituto Canario de Ciencias Mariñas


