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Estratégia 7 Formação avançada, pesquisa e monitorização

Resultado

Técnicos nacionais altamente qualificados e aumento do conhecimento 

sobre mortalidade, sucesso reprodutivo, rotas migratórias, áreas-chave 

de desenvolvimento e conectividade populacional.

7.1.1
Formação superior de quadros Guineenses

7.1.2
Estudo do uso de habitat dentro áreas de reprodução

7.1.3
Estudo da cnectividade entre áreas de reprodução e alimentação

7.1.4
Estudo da conectividade entre áreas de reprodução e áreas de 

crescimento

7.1.5
Estudo dos factores que influenciam o sucesso reprodutor, e a sua 

gestão (ex: erosão, inundação, predação)

7.1.6
Estado de Referência Poluição Marinha: referência antes de 

exploração petrolífera

7.1.7 Estudo da Dinâmica Costeira



Actividade 7.1.1 – Formação superior de quadros Guineenses

• 2 estudantes a completar a parte curricular do mestrado em 

Biologia Marinha e Conservação no ISPA

• Uma terceira estudante a terminar a tese de mestrado na 

Faculdade de Medicina Veterinária

Mercedes Mandim Tumbulo Garcia Jessica Monteiro
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turtle foraging sites



Actividade 7.1.2 – Estudo do uso de habitat nas áreas de 

reprodução

• Colaboração com ZSL / Arribada_initiative: transmissores low cost

• Dados de transmissores ARGOS

• Novos transmissores com FAST GPS adquiridos em 2019 

Resultados serão aplicados na Actividade 2.1.2 Revisão da zonagem do 

Parque Nacional Marinho de João Vieira Poilão



Activity 2.1.2 Revision of the zoning within the MPA of the João Vieira and Poilão

Marine National Park

Strategy 2. Effective Management of Marine Protected Areas (MPAs)

Apply research results to the management and conservation of MPA



Actividade 7.1.3. Estudo da conectividade entre áreas de 

reprodução e alimentação

• 20 transmissores colocados em 2018

• ˃100 amostras de pele para análises de isótopos



Actividade 7.1.4. Estudo da conectividade entre áreas de 

reprodução e áreas de crescimento

• 32 tartarugas juvenis amostradas

• Presença de fibropapillomatosis



Turtle ‘Djumbais’ & training



https://www.rufford.org/projects/ana_rita_patr%C3%ADcio




