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FOTOGRAFIA

O caminho faz-se caminhando, como disse um 
grande poeta castelhano, António Machado, numa 
das suas obras emblemáticas. 
Esta metáfora que, ao longo da História da Humani-
dade mais recente, tem contribuído para retratar a 
vida como um caminho, com objetivos e desafios 
contínuos, é a forma mais fiel que terei encontrado, 
na elaboração deste texto, para a segunda edição 
da Newsletter da Biosfera, para exprimir o processo 
evolutivo de inserção do Príncipe na REDBIOS, da 
UNESCO, comportando, todavia, um projeto global 
mais ambicioso para o seu desenvolvimento.
A vida, pessoal, social, política, económica ou de 
outra natureza, metaforicamente caracterizada 
como um caminho, transporta-nos, de facto, para a 
ideia de cumprimento dos objetivos de um projeto, 
globalmente considerado, comportando metas a 
atingir, objetivos estratégicos, de curto, médio e 
longo prazos, e avaliação sistemática do percurso 
percorrido neste mesmo caminho. 
É neste sentido que, recentemente, recebemos, cá 
na ilha do Príncipe, a delegação do Banco Mundial 
para procedermos a análise e avaliação dos 
projetos de investimento, no sector de Turismo, do 
grupo HBD, nesta região, e criarmos as condições 
para a sua implementação com segurança e 
interesse de todas as partes envolvidas, não abdi-
cando de condições de sustentabilidade para o 
referido projeto e de outros da mesma natureza que 
venham a ser materializados. 
A aposta num Turismo sustentável, num contexto 
insular com as nossas características, comporta 
regras, designadamente, aquelas que estão relacio-
nadas com a salvaguarda do ambiente e dos 
recursos naturais endógenos não menosprezando 
as necessidades das gerações presentes e futuras. 
Neste sentido, foi constituída, uma Unidade de 
Gestão, da Reserva da Biosfera, constituída por 
António Abreu, Júlio Mendes, Daniel Ramos, Plácida 
Lima, Estrela Matilde, Ana Alice e Manuel Valentim 
com a finalidade de dar resposta aos anseios, 
anteriormente mencionados, relacionados com a 
temática de sustentabilidade cujos frutos começam 
a aparecer. No âmbito das atividades desta Unida-
de de Gestão, em parceria com o grupo HBD e 
apoio directo da UNESCO e do Ministério do 
Ambiente do Governo de Espanha, foi lançada, no 
contexto regional, uma grande iniciativa, 
Water&Recycle, cujos resultados e impacto ultra-
passaram todas as nossas expetativas iniciais. 

Paths are made by walking, the great Spanish 
poet, António Machado said in one of his most 
important works.
This metaphor, which throughout recent human 
history has contributed to describe life as a path, 
with goals and constant challenges, is the most 
accurate way I’ve found, in this second edition of 
the Biosphere Newsletter, to express the evolution 
process of Príncipe in the REDBIOS network, inclu-
ded in a global and more ambitious project for its 
development.
Life, be it personal, social, political, economic or 
any other way, metaphorically featured as a path, 
takes us to the idea of achieving the goals of a 
global project, comprising targets, strategic goals in 
the short, medium and long term and makes a 
systematic assessment of the path pursued on this 
long road.
Recently we welcomed on the Island of Príncipe a 
World Bank delegation to carry out an analysis and 
assessment of investment projects in the tourism 
sector, made by the HBD group in this region, to 
create conditions to develop the project with the 
participation of all stakeholders and ensuring 
sustainable conditions that should be followed by 
any further, similar projects.
The investment is in sustainable tourism in an insular 
context, as Príncipe applies rules related to environ-
mental protection and natural resources, without 
neglecting the needs of the present and future 
generations.
A Management Unit for the Biosphere reserve was 
created consisting of, namely: António Abreu, Júlio 
Mendes, Daniel Ramos, Plácida Lima, Estrela 
Matilde, Ana Alice and Manuel Valentim, in order 
to manage the Biosphere Reserve while addressing 
the sustainability concerns with some results already 
emerging.
As part of the Management Unit activities, in 
partnership with the HBD group, UNESCO and the 
Spanish Ministry of Environment, the initiative - 
Water and Recycling Challenge was launched, 
with results and impacts largely exceeding all our 
initial expectations. The project drew the voluntary 
and active participation of thousands of children of 
Príncipe, who had collected more than forty 
thousand plastic bottles and the project has 
already extended to other communities all over the 
island with similar results.
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De facto, o projeto em causa contou com a 
participação voluntária e ativa de milhares de 
crianças, do nosso Príncipe, que já terão recolhi-
do mais de quarenta mil garrafas de plástico 
tendo o mesmo sido estendido para as regiões 
do interior da ilha com impacto e resultados 
semelhantes.  
O hotel Bom Bom Island Resort, cá na ilha do 
Príncipe, foi distinguido como primeira infraestru-
tura hoteleira, em África, a obter a certificação 
Biosphere Responsible Tourism pelo Instituto de 
Turismo Responsável (ITR). 
Estes dois resultados, por si só, indiciam a vonta-
de inquebrantável de um Príncipe mobilizado 
para as tarefas exigentes do caminho que 
escolheu, por vontade própria, salvaguardando 
os interesses das gerações futuras. 
Foi, também, recentemente inaugurada, a nave 
de carpintaria, para dar resposta aos compro-
missos de natureza infraestrutural relacionados 
com a implementação de projetos turísticos 
sustentáveis, do grupo HBD, e de outra origem, 
criando, todavia, condições para a proteção 
simultânea da nossa floresta e biodiversidade. 
Neste sentido, sob a proposta do governo regio-
nal, o governo central decidiu implementar 
isenções aduaneiras, para madeiras importadas, 
como forma de potenciar os objetivos, no domí-
nio da sustentabilidade, relacionados com a 
implementação dos referidos projetos. 
Por último, foi assinado um protocolo entre a 
Universidade Lusíada e o governo regional que 
cria condições para a diversificação da oferta 
formativa superior, dos jovens do Príncipe, 
naquela Universidade, permitindo, com tal, 
meios para a materialização do nosso projeto, 
no médio e longo prazos, com massa crítica 
capaz e suficiente de o tornar solidamente 
fundamentado e materializável em todas as 
etapas da sua construção. Só assim podemos 
dar ao Príncipe grandeza e brilho, de acordo 
com as ambições da sua população e daqueles 
que propõem investir nesta terra. 

Bom Bom Island Resort in Príncipe is the first hotel 
in Africa to obtain the Biosphere Responsible 
Tourism certification from the Institute of Responsi-
ble Tourism (ITR).
These two examples show the unbreakable will of 
an engaged Príncipe to deal with the deman-
ding tasks of sustainability and protecting the 
interests of current and future generations.
The carpentry workshop was recently opened, to 
address infrastructure needs related to sustainab-
le tourism projects within the HBD group and 
others, creating conditions for simultaneous 
protection of our forest and biodiversity. Following 
a proposal by the Regional Government, the 
Central Government decided to exempt from 
customs duties, all imported wood, in order to 
contribute to the conservation of the indigenous 
forest.
Finally, a protocol was signed between Lusíada 
University and the Regional Government creating 
conditions to increase and diversify the offer of 
higher education to the young students of Prínci-
pe. More qualifications will be the best tool for 
allowing ideas to be included in projects, 
medium and long term, and ensuring critical 
mass to turn Príncipe into a success case.
We give Príncipe the greatness it deserves, 
according to the ambition of our people and 
those who are investing in this island.

O CAMINHO DO PRÍNCIPE NA REDBIOS
PRÍNCIPE ISLAND PATH IN REDBIOS 
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Um dos papéis fundamentais de uma Reserva 
da Biosfera é a dinamização e promoção de 
boas práticas por parte dos agentes sócio-eco-
nómicos. Neste sentido, a recente certificação 
do Bom Bom Island Resort como Biosphere Hotel, 
pelo Instituto de Turismo Responsável, é um 
motivo de regozijo por parte da reserva da 
Biosfera do Príncipe. Tratando-se de uma certifi-
cação internacional que inclui todas as dimen-
sões da sustentabilidade, e sendo a única 
reconhecida pelo Conselho Global para o 
Turismo Sustentável das Nações Unidas, este 
reconhecimento da qualidade e compromisso 
do Bom Bom Island Resort para com a defesa 
dos valores naturais, culturais e patrimoniais da 
Ilha do Príncipe merece também o maior reco-
nhecimento da Reserva Mundial da Biosfera do 
Príncipe.
O Bom Bom Island Resort com esta certificação 
reforça o seu papel como promotor dos príncí-
pios e objectivos da reserva da Biosfera do 
Príncipe e da promoção da Ilha do Príncipe 
como destino turístico responsável. 

Estamos certos de que é um exem-
plo que será seguido por outros 
agentes socioeconómicos da Ilha 
do Príncipe.

One of the main roles of a Biosphere Reserve is to 
enhance and promote the best practices by 
socio-economic agents. Thus, the recent certifi-
cation of Bom Bom Island Resort as Biosphere 
Hotel, by the Responsible Tourism Institute, is a 
proud moment for Príncipe Biosphere Reserve. 
Being an international certification that covers all 
the sustainability dimensions and being the only 
one to be recognized by the Global Sustainable 
Tourism Council, United Nations, this recognition 
of Bom Bom Island Resort quality and commit-
ment to protect the natural, cultural and herita-
ge values in Príncipe Island deserves a greater 
recognition of Príncipe World Biosphere Reserve.
With this certification, Bom Bom Island Resort 
strengthens its role as a promoter for principles 
and goals of Príncipe Biosphere Reserve and 
promoting Príncipe Island as a responsible 
tourism destination. 

We strongly believe that this is an 
example that will be followed by 
other socio-economic agents in 
Príncipe Island.

CERTIFICAÇÃO DO BOM BOM ISLAND RESORT
THE BOM BOM ISLAND RESORT CERTIFICATION
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A Matos, Fonseca & Associados organizou, em 
conjunto com a Direcção Geral de Ambiente de 
São Tomé e Príncipe e o apoio da HBD, uma 
acção de Formação em Avaliação de Impacto 
Ambiental. 
A Ação de Formação foi dirigida, em geral, a 
todos os actores com intervenções ao nível do 
ambiente na Ilha do Príncipe e, em particular, 
àqueles que têm obrigações específicas nos 
procedimentos de Avaliação de Impacto 
Ambiental, seja ao nível da avaliação dos 
estudos seja em fases subsequentes de acompa-
nhamento ambiental das obras. Estiveram 
presentes diversos técnicos do Governo Regional 
(de diversas Secretarias), bem como outros 
profissionais da área do ambiente, nomeada-
mente do Grupo HBD.
Pretendeu-se, com esta acção, que os técnicos 
presentes consolidassem os seus conhecimentos 
sobre o processo e as metodologias utilizadas na 
elaboração dos Estudos de Impacto Ambiental, 
incrementando as suas valências técnicas para 
a avaliação dos mesmos, potenciando as suas 
capacidades e melhorando a sua actuação e o 
seu contributo para o objectivo da sustentabili-
dade na Ilha do Príncipe.

“Matos, Fonseca & Associados” organized, 
together with the Environmental General Directo-
rate of São Tomé and Príncipe and with HBD’s 
support, a training session on Environmental 
Impact Assessment. 
The training session was mainly addressed to all 
participants with interventions on an environmen-
tal perspective in the Island of Príncipe and 
particularly to those that have specific obliga-
tions in the Environmental impact Assessment 
procedures, either on a study assessment level or 
in subsequent phases of environmental follow up 
for construction works. Several technicians from 
the Regional Government were present (from 
different Secretariats), as well as other professio-
nals related with the environmental area, namely 
from HBD Group.
This training session was intending at insuring that 
the attending technicians could consolidate 
their know-how on the type of procedure and 
methodologies used when preparing the Environ-
mental Impact Studies, complementing their 
technical skills to perform an evaluation of those 
studies, reinforcing their abilities and improving 
their performance and contribution for the 
sustainability objective in the Island of Príncipe.

AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL
ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT
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A Reserva da Biosfera da UNESCO 
da Ilha do Príncipe arranca, no dia 
22 de Maio, Dia Mundial da Biodi-
versidade, com uma iniciativa 
tendo em vista realizar a avaliação 
do estado de conservação da 
biodiversidade endémica da Ilha 
do Príncipe.

Este projecto tem como objectivo fazer um 
levantamento exaustivo da biodiversidade da 
Ilha do Príncipe, com base no conhecimento 
científico disponível e resultante dos trabalhos 
que investigadores nacionais e internacionais 
têm vindo a desenvolver nos últimos anos sobre 
as espécies endémicas e indígenas da Ilha do 
Príncipe e conhecer o seu estado de conserva-
ção. A informação científica será utilizada 
seguindo os critérios internacionais de classifica-
ção do estatuto de conservação das espécies 
que variam consoante o grau de ameaça ou 
vulnerabilidade a que cada espécie se encontra 
sujeita. Serão produzidas listas oficiais de espé-
cies de plantas e animais organizadas de acordo 
com a sua categoria taxonómica e sistemática, 
constituindo-se assim as “Red Lists” das espécies 
típicas da Ilha do Príncipe. Estas listas serão 
publicadas oficialmente pelo Governo Regional 
constituindo assim um valioso auxiliar na gestão 
da biodiversidade desta Ilha que é considerada 
um “hot spot” a nível mundial. A informação 
científica transposta para o estatuto de conser-
vação de cada espécie ajudará na definição 
de prioridades e de medidas adaptadas a cada 
caso em termos de conservação, permitindo 
também promover acções de sensibilização da 
população, agentes económicos e sobretudo a 
comunidade escolar e jovem que desempe-
nham um papel fundamental na conservação e 
gestão sustentável dos recursos naturais da Ilha 
do Príncipe.A reserva da Biosfera do Príncipe e o 
Governo Regional pretendem envolver a comu-
nidade científica nacional e internacional bem 
como outras partes interessadas nesta iniciativa, 
consolidando o posicionamento da Ilha do 
Príncipe enquanto laboratório natural de exce-
lência e de interesse mundial, ao nível do conhe-
cimento das espécies, habitats e ecossistemas.
 

The Príncipe Island, UNESCO Bios-
phere Reserve launches World 
Biodiversity Day on the 22 May, a 
new initiative to carry out the asses-
sment of the conservation status of 
the biodiversity endemic to the 
island of Príncipe.

This project aims to conduct an extensive survey 
of the biodiversity of the Island of Príncipe, based 
on available scientific knowledge produced by 
the national and international Scientific Commu-
nity regarding the endemic and indigenous 
fauna and flora of Principe Island. The biodiversity 
of the island will be assessed on its conservation 
status. The scientific information used will follow 
international, standard classification criteria for 
the conservation status of species, depending on 
the degree of vulnerability or threat that each 
species is facing.
As a result of this initiative, official lists of species of 
plants and animals will be compiled according to 
their taxonomic and systematic categories, 
constituting the "Red Lists" of Fauna and Flora of 
Principe Island. These lists will be published 
officially by the Regional Government providing a 
valuable tool for the management of the biodi-
versity of this island that is considered a "hot spot" 
worldwide. Transposed into scientific information, 
the conservation status of each species will help 
in the definition of priorities and measures adap-
ted to each case in terms of conservation and 
also assist in raising the awareness of the popula-
tion, economic agents and especially the school 
communities and youth that play a key role in the 
conservation and sustainable management of 
the natural resources of the island of Príncipe.
The UNESCO biosphere reserve of Príncipe and 
the Regional Government intend to involve the 
national and international Scientific Community 
and other stakeholders in this initiative, consolida-
ting the position of the island of Principe as a 
natural laboratory of excellence and worldwide 
interest, for the study of species, habitats and 
ecosystems.

DIA MUNDIAL DA BIODIVERSIDADE
WORLD BIODIVERSITY DAY
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A Reserva da Biosfera da Ilha do Príncipe come-
çou o ano com a implementação do Projeto 
Water&Recycle nas escolas da Ilha do Príncipe, 
através de ações de educação e sensibilização 
ambiental. Foram visitadas 14 escola de várias 
escolaridades, sensibilizando um total de 1346 
alunos. Além da sensibilização para os efeitos 
nefastos dos resíduos no ambiente, para a 
redução, reutilização e reciclagem das embala-
gens e em paralelo, para o acesso à água 
potável de qualidade, incentivou-se as crianças 
a contribuírem para a limpeza da Ilha através da 
recolha de 50 embalagens de plástico, em troca 
recebendo uma “garrafa Biosfera”. A adesão à 
campanha foi em massa e em dois dias foram 
recolhidos cerca de 48 500 embalagens de 
plástico e foram entregues 1000 “garrafas biosfe-
ra”. A continuidade do projeto que é feito em 
parceria com a HBD, a UNESCO e o Ministério do 
Ambiente do Governo de Espanha, passa pela 
instalação de mais fontes de água em benefício 
das comunidades, por novas campanhas de 
limpeza e recolha e encaminhamento para 
reciclagem dos resíduos de plástico.

“A adesão à campanha foi em 
massa e em dois dias foram 
recolhidos cerca de 48 500 
plásticos e foram entregues 1000 
garrafas.”

In cooperation with UNESCO, the Spanish Ministry 
of Environment and HBD, the Príncipe Island 
Biosphere Reserve began the year with a Water 
and Recycling Project on the island of Príncipe in 
the schools, through education and environmen-
tal awareness actions. The project targeted and 
presented the project in fourteen schools cove-
ring different grades through awareness actions 
involving 1346 students. The impact of waste 
pollution on the environment, best practices to 
implement to reduce, reuse and recycle plastic 
were the main topics addressed. Students and 
communities were encouraged to participate in 
cleaning campaigns. Collection and delivery of 
fifty plastic bottles ensured the receipt of a 
reusable “Biosphere bottle”. This resulted in a very 
successful campaign with 48 500 plastic bottles 
collected in two days which were exchanged for 
a thousand “Biosphere bottles”. Phase Two of the 
Water & Recycling Challenge Project aims to 
install more potable water fountains to benefit 
communities together with new cleaning and 
plastic waste collection campaigns.

“It was a very successful campaign 
and in two days the children col-
lected around 48 500 plastic packs 
and we deliver 1000 bottles.”

ÁGUA & RECICLAGEM
WATER & RECYCLE
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Aconteceu em Abril
Happened in April

Arranque do Programa de Ciências Fundamen-
tais e de Comemoração do ano da Cristalogra-
fia, em colaboração coma  Profª Joana Latas.

Kick off of the programme for Fundamental 
Sciences and the Year of Cristalography, in 
cooperation with Joana Latas.

Preparação da Fase 2 do Projecto Water & 
Recycle que levará fonte de água a comunida-
des, escolas e ao Hospital.

Seting up Phase 2 of the Water & Recycle 
Challenge Project aiming to involve communi-
ties and institutions outside of Santo António.

Conferência sobre a Biodiversidade da Ilha do 
Príncipe, em colaboração com a equipa da 
Academia das Ciências da Califórnia

Conference on the Biodiversity of Príncipe 
Island, in cooperation with the California Aca-
demy of Sciences.

Apresentação dos resultados da expedição às 
Ilhas Tinhosas, em colaboração com Simon 
Valle da Universidade de Manchester,  Ricardo 
Lima da Universidade de Lisboa e Daniel Ramos 
do Parque Natural do Príncipe.

Presentation of the Results from the Expedition 
to Tinhosas Islands, in cooperation with Simon 
Valle, Manchester University, Ricardo Lima, the 
University of Lisbon and Daniel Ramos, the 
Natural Park of Príncipe Island.

[ [AGENDA

Em Maio e meses seguintes
May and ensuing months

Participação da RB do Príncipe no Workshop 
para gestores de reservas da Biosfera, em 
Accra, Ghana, organizado pela Rede AfriMAB 
da UNESCO.

Participation in the Workshop for Biosphere 
Reserve Managers, held in Accra, Ghana, 
organized by UNESCO/AfriMAB.

Lançamento da iniciativa de avaliação do 
estado de conservação da biodiversidade 
endémica do Príncipe.

Launching the initiative: Assessment of the 
conservation status of the biodivesity of Príncipe 
Island.

Participação da RB do Príncipe no projecto 
Spirit of África, que consiste no sobrevoo em 
ultraleve de Reservas da Biosfera Africanas.

Participation of the Príncipe Biosphere Reserve 
in the Project “Spirit of África”. A light aircraft will 
fly over African UNESCO Biosphere Reserves.

Seminário sobre Green Economy, a organizar 
pela UNESCO, AfriMAB e a RB do Príncipe, a ter 
lugar em Novembro, na Ilha do Príncipe.

Workshop on Green Economy, hosted by 
Príncipe Island, organized by UNESCO/AfriMAB 
and the Príncipe Biosphere Reserve in Novem-
ber.
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