
Tartarugas marinhas da Guiné-Bissau



1. Tartaruga-verde: desova, áreas de alimentação adultos e juvenis

2. Tartaruga-de-escama: desova, áreas de alimentação adultos

3. Tartaruga oliva: desova

4. Tartaruga-de-couro: desova

5. Tartaruga cabeçona: passagem

Espécies que existem no país

1 Chelonia mydas 2 Eretmochelys imbricata 3 Lepidochelys olivacea

4 Dermochelys coriacea 5 Caretta caretta



Distribuição tartarugas-verdes, Guiné-
Bissau



Maior área de desova de tartaruga-
verde na ilha de Poilão, PNMJVP

15000 a 30000 ninhos por ano
6 ninhos por ano



Outras áreas importantes: PNO, Unhocomo & 
Unhocomozinho, Varela

Parque Nacional de Orango
(PNO)



Ameaças Identificadas

1. Consumo Humano: maior durante época da agricultura (Ancopado, Meio)

2. Mudanças Climáticas: influência na proporção de sexos das crias / erosão 
costeira / desaparecimento de praias de desova (Adonga)

3. Pesca artesanal e industrial: captura e mortalidade acidental (Bycatch) / 
redes fantasmas (monofilamento)/ técnicas de pesca (n’pandé)

4. Construções infraestruturas e actividades extractivas: empreendimentos 
hoteleiros na orla de praia (Varela, Unhocomozinho, JV) / previsão de 
prospecção de petróleo e gás na RBABB/ transporte bauxite (Orango e JV)

5. Predação por espécies invasoras: porcos, cães

6. Poluição marinha: sacos de plástico/redes de pesca



Legislação, plano de acção, convenções

• Legislação Nacional e Decreto-lei de criação e gestão das Áreas Protegidas

• Plano de acção para a conservação das tartarugas marinhas (2000 e 2008)

• Acordos e convenções internacionais e sub-regionais (CITES/CMS)



Diurna: Contagem de rastos, avaliação do sucesso de ninhos (% Eclosão), 

contagem de eclosões

Nocturna: Contagem de fêmeas nidificantes, seguimento de ninhos, seguimento 

e marcação de fêmeas

• Dados essenciais para perceber o estatuto populacional e tendências

Actividades de Monitorização no PNMJVP

15 anos de monitorização: diurna e nocturna



Alguns estudos:

• Estudo da migração 

• Estudo do habitat e impactos das alterações climáticas

• Identificar fontes de mortalidade

Actividades de Monitorização no PNMJVP

Colaboração com unidades de investigação



Actividades de Monitorização no PNMJVP

Participação de jovens de Canhabaque

• 16 jovens por ano participam em todos os aspectos da campanha em Poilão

• Sensibilização e capacitação



Valor das equipas no terreno, PNMJVP

• Presença das equipa nas ilhas durante a temporada de desova é essencial 

para assegurar que não haja capturas de tartarugas, principalmente por parte 

de pescadores

• A vigilância permanente também permite identificar pescadores ilegais na 

zona de não pesca e reportar à fiscalização

Prevenção de capturas ilegais



Salvamento de tartarugas presas nas rochas

• 20 a 70 tartarugas fêmeas adultas salvas por temporada

• Muito importante pois cada fêmea adulta faz 3 a 5 ninhos por temporada, 

durante mais de vinte anos

• O esforço da equipa representa o salvamento de mais de 5000 ninhos futuros!

Valor das equipas no terreno, PNMJVP



Salvamento de crias/manutenção do habitat

• Mais de 2000 crias salvas por temporada: presas nas rochas, perdidas 

na praia, presas em redes de pesca

• Limpeza e manutenção da área de desova

Valor das equipas no terreno, PNMJVP



Eco-turismo

• Formação de Eco-Guias: jovens das comunidades proprietárias 

tradicionais das ilhas do PNMJVP

• gestão das visitas de turistas em Poilão

• centenas de visitantes por ano, para apreciar as tartarugas

Alternativas Económicas Comunidades


