TARTARUGA
Problemas Riscos
ou Perigos

Objectivos

Acção / Medidas de Maneio

Envolver a
1. Consolidar o envolvimento das
comunidade no
comunidades no controle e monitoria
controle dos ninhos dos ninhos

Calendário /
Urgência /
Prioridade

1. Prioritário,
contínuo

Responsabilidad
ee
Envolvimento

1. PNAB -R

1. Destruição dos
ninhos
pela
comunidade

Erradicar a
destruição dos
ninhos pela
comunidade

Critério de
Monitoria

1. Avaliação do
envolvimento das
comunidades na
protecção e
monitoria dos
ninhos

Frequência de
Monitoria

Indicadores e Tendências

1. Anual, no 1. Número de ninhos
final de cada protegidos/destruídos com
época
de envolvimento
das
desova
comunidades; número de
pessoas envolvidas

2. Envolver as comunidades em
2. Contínuo,
2. PNAB -R, e
actividades eco-turísticas de visita aos prioridade média Lodges-E
ninhos, postura e eclosão

2. Anual, no 2. Número de escursões
2. Avaliação do
turistas
e
envolvimento das final de cada realizadas,
de comunidades envolvidas
comunidades em época
actividades de eco-desova
turismo

3. Realizar fiscalização diária de toda a 3. Urgente,
área de nidificação na época de
prioritário e
nidificação
contínuo

3. PNAB - R

3. Avaliação da
qualidade das
acções de
fiscalização

3. Mensal

3. Número de patrulhas e
infractores

4. Aplicar multas de acordo com
legislaçao/regulamento em vigor;

4. PNAB - R

4. Avaliação da
efectividade na
aplicaçao das
multas

4. Mensal

4. Número de multas
passadas e pagas

1. PNAB – R,
M. Pescas-E

1. Avaliação das
acções
efectuadas

1. Após cada 1. Número de encontros e
acção
pessoas
abrangidas;
quantidade de material
distribuido

4. Prioritário,
contínuo

2. Captura
Evitar a mortalidade 1. Levar a cabo acções de informação 1. Contínuo
acidental nas artes nas capturas
e educação junto às comunidades de
de pesca
acidentais nas
modo a promover a libertação das
redes de pesca de tartarugas;
arrasto

TARTARUGA
Problemas Riscos
ou Perigos

Objectivos

Acção / Medidas de Maneio

Calendário /
Urgência /
Prioridade

Responsabilidad
ee
Envolvimento

2. Treinar os fiscais e comunidades em 2. Prioridade
2. PNAB – R,
técnicas de reanimação das
média, contínua GTT-E
tartarugas;
Erradicar as redes 3. Melhorar o sistema de fiscalização
emalhe e palengre relativamente ao uso de redes de
dentro do parque
emalhe e palangre dentro do PNAB
4. Aplicar multas de acordo com
legislaçao/regulamento em vigor;

5. Monitorias

Erradicar a
mortalidade de
tartarugas
capturadas

Frequência de
Monitoria

Indicadores e Tendências

2. Avaliação do
curso e acções
efectuadas

2. Após cada 2. Fiscais e pessoas
curso
e treinadas,
tartarugas
anualmente
reanimadas com sucesso

3. Urgente,
prioritário e
contínuo

3. PNAB – R,
M. Pescas - E

3. Avaliação da
qualidade das
acções de
fiscalização

3. Mensal

3. Número de patrulhas e
infractores

4. Prioritário,
actividade
contínua

4. PNAB - R

4. Avaliação da
efectividade na
aplicaçao das
multas

4. Mensal

4. Número de multas
passadas e pagas

3. Destruição de Reduzir a perda de Treino e implementaçao de técnicas de Prioridade média, PNAB – R,
remoção dos ovos pelos fiscais do
contínua
GTT -E
ninhos por erosão ninhos por
PNAB
inundação

4. Captura em
gamboas

Critério de
Monitoria

1. Levar a cabo acções de informação 1. Contínuo
e educação junto às comunidades de
modo a promover a libertação das
tartarugas;
2. Aplicar multas de acordo com
2. Prioritário,
legislaçao/regulamento em vigor;
actividade
contínua

Monitorar aspectos 1. Continuar e consolidar a monitoria Contínuo e
de ecologia
dos ninhos e juvenis em toda extensão prioritário
reprodutiva
do parque (MOMS)

1. PNAB – R,
M. Pescas- E
2. PNAB - R

PNAB – R,
lodges -E,
comunidades E

Avaliação do
Após o treino e Número e aproveitamento
sucesso do treino anualmente
dos fiscais treinados,
e implementação
número
de
ninhos
realocados com sucesso,
número
de
ninhos
destruídos
1. Avaliação das 1. Após cada 1. Número de encontros e
acções
acção
pessoas
abrangidas;
efectuadas
quantidade de material
distribuido
2. Avaliação da 2. Mensal
2. Número de patrulhas e
efectividade
da
infractores,; Número de
aplicaçao
de
multas passadas e pagas
multas
Avaliação da
qualidade das
actividades de
monitoria

Anualmente,
Número de amostras e
após
cada frequência e cobertura de
actividade
amostragem
(validação
estatística)

TARTARUGA
Problemas Riscos
ou Perigos

6. Investigação

Objectivos

Monitorar
ocorrência e
distribuição de
tartarugas no
parque
Melhor
conhecimento da
biologia e ecologia
das tartarugas no
parque

Acção / Medidas de Maneio

Calendário /
Urgência /
Prioridade

Responsabilidad
ee
Envolvimento

Critério de
Monitoria

Frequência de
Monitoria

Indicadores e Tendências

2. Continuar e consolidar o programa
de monitoria - MOMS

1. Continuar e consolidar o programa
de marcação

1. Contínuo e
prioritário

PNAB – R,
Qualidade dos
lodges -E,
estudos
comunidades - realizados
E

2. Estudar o impacto da erosão e
condução na praia (turismo) sobre os
ninhos e habitats de nidificação
3. Identificação de áreas de
alimentação e desenvolvimento no
parque

2. Prioridade
média

2. PNAB- R
Instituições de
investigação E
3. PNAB- R
Instituições de
investigação E

3. Urgente e
prioritário

Anual

Número de publicações
produzidas em relação
aos estudos feitos; meios
e impacto das publicações
(jornais,
conferências,
etc.)

