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Reservas da Biosfera no Mundo
Existem 621 Reservas da Biosfera distribuídas em 117
países.
A RAP é a primeira Reserva da Biosfera da RD STP

A RB do Príncipe corresponde integralmente à RAP, com
uma área de 142 Km2 e uma população de
aproximadamente 8 mil habitantes.
Esta Reserva inclui toda a superfície emersa da ilha, seus
ilhéus e a componete marinha que no conjunto alberga
uma grande diversidade biológica e geodiversidade.
Plácida Lopes
17/09/2013

O Programa MAB e sua função

A UNESCO

(Organização das Nações Unidas para a

Educação, Ciência e Cultura)

Programa MAB,

criou em 1971 o

o programa responsável pela
gestão da Rede Mundial de Reservas da Biosfera, que
representam os diferentes ecossistemas do globo e
cujos os países proponentes se responsabilizam em
manter e desenvolver.
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Zonamento da RB do Príncipe e Plano de
Ordenamento
Zonas Núcleo – corresponde
essencialmente a áreas já
protegidas
Zonas Tampão - áreas ao
redor das Zonas Núcleo
Zonas de Transição –
restantes áreas da ilha

LOGOMARCA

Grafismo desta logomarca tem como o
desenho o mapa da ilha como se o
conceito de biosfera lhe fosse intrínseco
desde sempre.
Fonte - Fontin
Boa leitura e confere naturalidade ao
conjunto gráfico.

Cores: relacionadas com aspectos naturais da ilha e critérios
obrigatórios na classificação da Reserva da Biosfera:
Vegetação, Mar e Terra/ areia.
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RAP no Programa MAB - Funções
A RB do Príncipe responde às 3 funções básicas exigidas pelo programa MAB a
todas a RB
Promover e contribuir para
a investigação cientifica,
capacitação, educação
ambiental e acções de
sensibilização, Formação
especializada/
profissional

Conservação da
diversidade biológica,
das paisagens, das
espécies e dos
ecossistemas

Fomentar o desenvolvimento
económico e social
sustentável
em função das necessidades
da população local

RAP no Programa MAB - Objetivo

O estatuto Reserva Mundial da Biosfera é um
instrumento motivador e catalisador de
iniciativas e atividades baseadas na
conservação
e uso sustentável do
património
natural
e
cultural
e
implementação de boa relação entre a
população local e o meio ambiente
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RAP no Programa MAB - Actividades desenvolvidas
ESTRUTURA E GESTÃO
 Criação da estrutura orgânica
de funcionamento da Reserva da
Biosfera do Príncipe;

SECRETARIADO
PROGRAMA

COMITÉ
NACIONAL

MAB UNESCO

UNESCO

Reserva da
Biosfera
da Ilha do
Príncipe,
STP

UNIDADE
DE
GESTÃO

CONSELHO
CIENTÍFICO

Constituintes: representantes do
GRP, RBP, PNP, DSRF, Set.
Privado, Coord. Técnico
Funções: coordenar as
iniciativas e o cumprimento dos
objetivos da Reserva da
Biosfera da Ilha do Príncipe,

Constituintes: cientistas com
importância em diferentes campos
do saber - biologia, matemáticas,
antropologia, medicina, turismo....
Funções: estabelecer um
acompanhamento e evolução
permanentes da ação e iniciativas
garantindo que as funções de
conservação e desenvolvimento
sustentável se realizam

Constituintes: conjunto da
sociedade civil organizadas
onde se incluem empresários,
agentes culturais , instituições e
CONSELHO
ONGs com interesse
PARTICIPATIVO Funções: promover e coordenar
a mais ampla representação da
sociedade civil garantindo a
participação pública

RAP no Programa MAB - Actividades desenvolvidas
 Realização várias reuniões de trabalho com diversas instituições
implicadas com responsabilidade para constituição do Comité MAB
nacional de STP, pela preservação do ambiente, pela educação e cultura
 Preparação da formalização da constituição e funcionamento do Comité
MAB nacional de STP
 Elaboração do Plano de Gestão da RB do Príncipe
 Formação dos recursos humanos (Ex: Realizamos visita de trabalho à
Reserva da Biosfera de Santana Madeira)
Cooperação entre a RB do Príncipe e a Reserva da Biosfera de Santana
Madeira na área de educação ambiental – concurso entre escolas
Estabelecemos parceria com o Projecto do Ano Internacional de
Matemática do Planeta Terra 2013 na área de educação ambiental,
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RAP no Programa MAB - Projectos desenvolvidos e a desenvolver

 Organização e realização da XI Reunião Internacional da
REDBIOS, Rede de Reservas da Biosfera da África
Ocidental (do Atlântico Este ) e Macaronésia
 Assinatura de protocolo de colaboração entre a Reserva
da Biosfera da ilha do Príncipe e a Associação dos
Voluntários para ajudar a Natureza da Reserva da Biosfera
de Forteventura com propósito de promover iniciativas
baseadas na protecção e conservação das tartarugas
marinhas e outras espécies em perigo;
 Participação na Assembleia Geral da Rede Africana do
Programa o Homem e a Biosfera da UNESCO, Accra, Gana
de 24 a 28 de Setembro de 2013
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RAP no Programa MAB - Projectos a desenvolver

Estabelecimento da futura Sede da RB do Príncipe –
estudo de alternativas viáveis
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RAP no Programa MAB - Projectos desenvolvidos e a desenvolver
 Realização de campanha de sensibilização ambiental, palestras, seminários,
exposições, promoção e divulgação da Reserva,

RAP no Programa MAB - Projectos desenvolvidos e a desenvolver
 Projecto de educação ambiental e informação - Concurso Escolar - “A
Água que nos Une”, RB da UNESCO : a importância da RB do Príncipe
 Ostentação do galardão - Lançou-se o concurso para criação do
Monumento da RB do Príncipe
 Projecto water & recycle em articulação com a UNESCO
 Gestão de Resíduos
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RAP no Programa MAB - Projectos desenvolvidos e a desenvolver

A ilha do Príncipe tem um Plano e Agenda de
Desenvolvimento Sustentável que orienta o
GRP nos próximos 15 anos tendo como
objectivo promover o desenvolvimento
sustentável e responsável de toda a região e
surge para ajudar o Governo Regional na
execução dos seus projectos.

Formações rochosas carateristicas das ilhas vulcánicas na roça Infante Don Henriques ( D. Ramos )

RAP no Programa MAB - Projectos desenvolvidos e a desenvolver

 Promover o desenvolvimento do
sector primário voltado para
agricultura biológica de modo a
garantir a qualidade e a segurança
alimentar de forma a respeitar as
regras mais elementares do meio
ambiente;
CECAB – Cooperativa de Cacau
Biológico

Estufa de viveiros de cacau biológico na roça
Oquê Daniel
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CEPIBA – Cooperativa de
Exportação de Pimenta e
Baunilha

Fábrica da transformação da mandioca em
farinha - Terreiro Velho

Projectos desenvolvidos e a desenvolver
 Projeto de Reflorestação da ilha do Príncipe com objetivo de desenvolver
plantações de mais de 15 mil espécies comerciais, frutícolas e de sombra nas
áreas florestais e incluindo áreas privatizadas para o ano 2013/2014 em
diversas zonas da Reserva

RAP no Programa MAB - Projectos desenvolvidos e a desenvolver
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RAP no Programa MAB - Projectos desenvolvidos e a desenvolver
 No âmbito Plano de Ação do PNP, foi desenvolvido actividades de estudos
e monitorização das espécies (Birdelife, Univ. metropolitana de Manchester,
Academia de Ciências de Califórnia), levantamento do estado da
biodiversidade da RB do Príncipe, abertura e recuperação de trilhos

Investigadores da California Academy of Science
(CAS) em trabalho de campo na floresta primária
do Príncipe durante uma expedição do GGCG (R.
Drews/CAS)

Abertura e recuperação de trilho de Santa
Joaquina

Visita a Floresta de
Azeitona - REDBIOS

RAP no Programa MAB - Projectos desenvolvidos e a desenvolver

 Promoção e participação na criação de um sistema
de Certificação de produtos, bens e serviços sob a
marca RB - criação de um sistema de certificação de boas
práticas ambientais de sustentabilidade para produtos (agrícolas e
artesanais) e serviços (sector terciário: restauração, hotelaria);

Bom Bom Island Resort - processo
para adopção da certificação Hotel
da Biosfera

RAP no Programa MAB - Projectos desenvolvidos e a desenvolver

Promoção de desenvolvimento do
turismo de natureza, ecoturismo,
agroturismo e turismo rural –
projectos privados

I- Antiga casa de Patrão da Roça do Abade
recuperada para turismo rural

Projetos IV Praia Macaco/Boi/ Uba criação de resort de alto nível integrado na
natureza respeitando o meio ambiente, com
baixa densidade construtiva,
III- Projeto Belo Monte – voltado para
agroturismo

V - Roça Paciência e Roça Sundy Agroturismo assente na história e cultura da
zona e totalmente voltado para produção
agrícola integrada na floresta

RAP no Programa MAB - Projectos desenvolvidos e a desenvolver
 Promoção de investigação científica das potencialidades da
Reserva da Biosfera – social cultural e ambiental – Criação de um
Museu de História Natural do Príncipe - espaço organizado de informação
e gestão da Biodiversidade e de apoio logístico a entidades nacionais e
internacionais interessadas em desenvolver investigação na RB do
Príncipe;

I - Utilização das condições e infraestrutura existentes
na criação de centros de investigação e interpretação
da natureza

Organização de Trilho da Ciência
Sede do Parque Natural do
Príncipe

Sede PNP
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CCP - Presta apoio logístico às ciências
sociais e humanas

Centro de acolhimento e
monitorização das Tartarugas na
Praia Grande (D. Ramos)

Todas essas acções e projectos tem como propósito
a conservação dos valores naturais, com a
manutenção dos valores culturais visando o
desenvolvimento socioeconómico sustentável
da
RAP em função das necessidades da população
local.
Nesse sentido aproveitamos a oportunidade para
contar com apoio e colaboração do Governo Central e
dos Consules Honorários de STP para promoção,
manutenção e desenvolvimento desta Reserva.

Vislumbrando-se praia Lapa (D. Ramos)
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https://www.facebook.com/#!/pri
ncipereserva?fref=ts
principebiosfera11@gamil.com
Contacto: + 239 2251 011

Obrigado
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