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Estrutura e comunicação do CCAHD 
 

O Consórcio para a Conservação do Golfinho-corcunda do Atlântico (CCAHD) é uma rede informal de 

cientistas e outros interessados que colaboram com a missão partilhada de "trabalhar para a 

sustentabilidade a longo prazo das populações de golfinhos-corcunda do Atlântico (Sousa teuszii/AHD) 

Criticamente Ameaçadas e dos seus habitats, através de investigação, consciencialização, 

desenvolvimento de capacidades e acção".  O consórcio visa ajudar a implementar as recomendações 

feitas pela Convenção sobre Espécies Migratórias, pelo Comité Científico da Comissão Baleeira 

Internacional, e pelo Grupo de Especialistas de Cetáceos da IUCN SSC. Este relatório destina-se a 

fornecer uma breve visão geral das actividades realizadas ao longo do ano civil de 2021. 

Participação/membros 
O CCAHD foi inicialmente formado através de convites directos a indivíduos que participaram numa 

reunião presencial durante a Conferência Mundial de Mamíferos Marinhos em Dezembro de 2019 em 

Barcelona, bem como a um número de indivíduos conhecidos por serem activos na investigação e 

conservação de cetáceos nos países da área de distrbuição do AHD.  A adesão foi consolidada no Outono 

de 2020, e foram feitos esforços para identificar e recrutar mais membros de outros países da área de 

distribuição do AHD.  Os actuais membros/parceiros incluem 70 indivíduos de 15 dos 19 possíveis países 

da área de distribuição de AHD.  Os membros representam ONGs locais, ONGs internacionais, 

instituições académicas, agências governamentais, e cientistas independentes.  Uma lista principal de 

parceiros do CCAHD é mantida pelo coordenador a tempo parcial do CCAHD, e pode ser encontrada 

aqui. 

Liderança e coordenação 
Em Junho de 2021, os coordenadores provisórios do CCAHD determinaram que havia representação e 

envolvimento suficiente de países da área de distribuição do AHD no CCAHD para solicitar candidaturas 

de representantes desses estados para um Comité Director do CCAHD.  Os termos de referência dos 

membros do Comité Director foram enviados a todos os membros do Estado da área de distribuição 

AHD, com um convite à apresentação de candidaturas.  Foram recebidas quatro candidaturas, tendo sido 

escolhidos três candidatos - um do Gabão, um dos Camarões e um da Nigéria.  O Comité Director do 

CCAHD, embora informal e sem estatuto legal, é actualmente composto por seis membros - quatro dos 

quais estão sediados em países da área de distribuição do AHD.  Em Julho de 2021, a secção "Sobre" do 

website do CCAHD foi revista para reflectir esta nova estrutura de liderança. 

 

https://www.sousateuszii.org/pt-pt/
https://www.iucnredlist.org/species/20425/123792572
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bh4TamK_lwoS7CdKqIA9f0uuBiY0Thyb/edit?usp=sharing&ouid=107007047798494327870&rtpof=true&sd=true
https://www.sousateuszii.org/pt-pt/acerca-do-ccahd/who-we-are/
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Membros do Comité Director do CCAHD. Da esquerda para a direita:  Aristide Takoukam Kamla, Caroline Weir, Edem Eniang, 

Judicael Regis Kema Kema, Lucy Keith-Diagne, e Tim Collins 

 

Em 2020, os Amigos do Jardim Zoológico de Nuremberga concederam uma verba para contratar um 

coordenador a tempo parcial, construir um website trilingue, e coordenar a elaboração de um relatório 

de prioridades para a conservação da espécie. Este apoio foi mantido em 2021 e o coordenador a tempo 

parcial foi compensado por uma média de um dia por semana ao longo de 2021 para realizar as 

seguintes tarefas:  

• coordenar a adesão e a lista de correio central do grupo CCAHD no google;  

• apoiar os membros nos seus esforços de angariação de fundos, documentar os avistamentos e 

encalhamentos de AHD e conduzir actividades de investigação e de sensibilização;  

• manter e actualizar o sítio web do CCAHD, incluindo a publicação de notícias e a revisão de 

textos e páginas conforme e quando necessário;  

• enviar mensagens de correio electrónico aos membros com oportunidades de financiamento, 

actualizações sobre as actividades do consórcio, e para solicitar a sua contribuição para os 

documentos do CCAHD;  

• coordenar e ajudar na preparação dos pedidos de financiamento;  

• coordenar e assistir a colaboração entre o CCAHD e outros intervenientes internacionais, tais 

como o IWC, o CMS e a UICN; e  

• coordenar os esforços para estabelecer o CCAHD como uma entidade jurídica ao abrigo da lei 

holandesa (ver abaixo).  

 

Comunicação externa - website do CCAHD e meios de comunicação social 
O website do CCAHD - https://www.sousateuszii.org/pt-pt/ - foi formalmente lançado em Janeiro de 

2021. O website foi desenvolvido pelo Chameleon Studios, Reino Unido, que trabalhou de perto com os 

membros do CCAHD para conceber um site trilingue (inglês, francês e português) que pudesse crescer 

com a organização à medida que novos membros e projectos se desenvolvessem.  Foi dada ênfase à 

capacidade de destacar o trabalho dos parceiros nos países da área de distribuição do AHD, e de orientar 

os visitantes para os seus sites e as suas realizações através de um mapa interactivo, e secções sobre 

projectos, e notícias.  O sítio foi também concebido para fornecer recursos descarregáveis para os 

membros nas três línguas-alvo.    Estes recursos incluem uma infografia que capta alguns dos pontos 

mais salientes sobre a distribuição, estatuto e ameaças de AHD, bem como um cartão de identificação de 

mamíferos marinhos, fichas técnicas para o AHD e para golfinhos-roazes, e folhas de coloração que 

podem ser utilizadas com crianças em idade escolar. 

https://www.sousateuszii.org/pt-pt/acerca-do-ccahd/who-we-are/
https://www.sousateuszii.org/fr/ressources/
https://www.sousateuszii.org/pt-pt/
https://www.sousateuszii.org/countries/
https://www.sousateuszii.org/projects/
https://www.sousateuszii.org/news/
https://www.sousateuszii.org/resources/downloads/
https://www.sousateuszii.org/wp-content/uploads/2021/06/CCAHD_h_dolph_english_infog_052521.pdf
https://www.sousateuszii.org/wp-content/uploads/2020/12/MM-chart-West-Central-Africa-V3.pdf
https://www.sousateuszii.org/wp-content/uploads/2020/12/MM-chart-West-Central-Africa-V3.pdf
https://www.sousateuszii.org/wp-content/uploads/2020/12/Sousa-teuszii-Species-fact-sheet-Draft-2_English.pdf
https://www.sousateuszii.org/wp-content/uploads/2020/12/Tursiops-truncatus-Species-fact-sheet-Draft-1.3.pdf
https://www.sousateuszii.org/wp-content/uploads/2020/12/St_jump_EN.png


5 
 

 
Página inicial (esquerda) e página de notícias do site do CCAHD (direita). 

 
Infográfico descarregável (esquerda) e ficha informativa (direita).  Ver Sousateuszii.org para mais detalhes. 

Ao longo dos seis meses em que a utilização do site foi rastreada, o site recebeu mais de 1.600 visitas de 

1.100 utilizadores, de todo o mundo, incluindo todos os países da área de distribuição do AHD. 

 
Gráficos e mapas Google Analytics para o sítio web do CCAHD: sousateuszii.org. 

O CCAHD também tem uma conta no Facebook e outra no Twitter. De tempos a tempos são publicadas 

actualizações nestas contas, mas se for possível obter financiamento adicional, esta ferramenta de 

https://www.facebook.com/sousateuszii
https://twitter.com/sousateuszii
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comunicação poderia ser utilizada de forma mais regular e eficaz para aumentar a sensibilização para o 

trabalho do CCAHD e dos seus parceiros. 

 

Actividades do CCAHD em 2021 
 

Identificação sistemática das prioridades de conservação e financiamento 
Em Fevereiro de 2021, o CCAHD finalizou e divulgou o seu relatório centrando-se nas acções prioritárias 

de conservação da espécie.  Este relatório sintetizou os resultados da análise sistemática do CCAHD de 

conhecimentos, capacidades e lacunas de recursos que estavam a impedir uma acção de conservação 

eficaz. Esta análise foi levada a cabo por nove grupos de trabalho que se concentraram em diferentes 

aspectos da investigação e conservação do AHD, incluindo: alcance e capacitação, surveys no campo; 

genética; documentação e amostragem de encalhamentos e capturas acessórias; surveys de entrevistas; 

avaliações sanitárias; monitorização acústica; mitigação de capturas acessórias; e ameaças do 

desenvolvimento costeiro. O relatório foi traduzido profissionalmente para francês, e está agora a ser 

utilizado para orientar os esforços na angariação de fundos. 

Angariação de fundos 
Ao longo de 2021, foi dada ênfase à angariação de fundos a fim de começar a implementar as acções 

prioritárias identificadas no relatório do CCAHD.  O quadro 1 abaixo apresenta um resumo das propostas 

que foram preparadas e apresentadas pelo CCAHD através de organizações parceiras em finais de 2020 e 

2021.  Em cada caso, as propostas foram baseadas no Relatório de Prioridades, e o Grupo de Trabalho 

relevante foi consultado para ajudar a redigir a proposta. Os membros do Grupo de Trabalho e 

representantes adicionais dos países da área de distribuição do AHD foram convidados a agir como 

parceiros e/ou a acolher o projecto proposto. 

  

https://www.sousateuszii.org/wp-content/uploads/2021/02/CCAHD-Priorities-for-Sousa-teuszii-FINAL.pdf
https://www.sousateuszii.org/wp-content/uploads/2021/02/CCAHD-Priorities-for-Sousa-teuszii-FINAL.pdf
file:///D:/Drive_F/Megaptera%20Marine%20Consulting/CCAHD/Coordination%20-%20contract%20and%20invoicing/2021/Over%20the%206%20months%20that%20website%20use%20has%20been%20tracked,%20the%20site%20has%20received%20over%201,600%20visits%20by%201,000%20users,%20from%20all%20over%20the%20world,%20including%20every%20AHD%20range%20country
https://www.sousateuszii.org/wp-content/uploads/2021/02/CCAHD-Priorities-for-Sousa-teuszii-FINAL.pdf
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Mês de 
submissão 

Organismo de 
financiamento 

Quantia 
solicitada em 
Euros 

Montante 
garantido Estado 

Organização 
anfitriã Actividades propostas 

Set-20 

Amigos do 
Jardim 
Zoológico de 
Nuremberga 25,000.00 € 25,000.00 € Garantidos 

Amigos de 
Nuremberga 

Coordenação, produção de 
relatório de prioridades e 
desenvolvimento de website 

Jan-21 

Amigos do 
Jardim 
Zoológico de 
Nuremberga 25,000.00 € 25,000.00 € Garantidos 

Amigos de 
Nuremberga 

Coordenação, participação de 
Estados adicionais da área de 
distribuição no trabalho de 
campo no Senegal 

Set-20 
Fundação Loro 
Parque 40,696.60 € 40,696.60 € Garantidos AACF 

Surveys de campo no Delta do 
Saloum, Senegal 

Nov-20 
Bolsa SSC EDGE 
da UICN 7,527.60 € 7,527.60 € Garantidos AACF 

Envolvimento dos intervenientes 
governamentais da área de 
distribuição do AHD 

Abr-21 

Comissão de 
Mamíferos 
Marinhos dos 
EUA 28,700.00 € 0.00 € Sem sucesso Bayworld 

Desenvolvimento de manuais de 
resposta em caso de encalhe, 
fomentando a rede de 
informação e a formação em 
resposta em caso de encalhe 
para países da área de 
distribuição do AHD 

Mar-21 

Fundo 
Voluntário de 
Pequenos 
Cetáceos da 
CBI 23,400.00 0.00 € Sem sucesso N/A 

Impressão de manuais de 
resposta de encalhe e 
fornecimento de kits de resposta 
de encalhe para países da área 
de distribuição do AHD 

Jul-21 

Society for 
Marine 
Mammalogy 20,500.00 € 20,500.00 € assegurado AMMCO 

Desenvolvimento e 
implementação de inquéritos de 
entrevista em 6 países da área de 
distribuição do AHD 

Jul-21 

Mohamed bin 
Zayed Fundo 
de 
Conservação 
das Espécies 410,000.00 € 410,000.00 € assegurado 

Biótopo, 
escritório da 
Guiné 

Projecto de três anos para a 
realização de inquéritos de 
barco, inquéritos de entrevista, 
reforço das capacidades e 
sensibilização na Guiné 

              

Total garantido a partir de 
12/2021  557,424.20 €       

 

O CCAHD também fornece apoio aos membros que se candidatam a bolsas a nível regional/país, 

divulgando notícias sobre oportunidades de bolsas, ajudando a redigir/revisar propostas, e escrevendo 

cartas de recomendação. O Grupo de Trabalho de Angariação de Fundos está a preparar um plano 

director de angariação de fundos de 5 anos, que se baseia no Relatório de Prioridades, e pode ser 

utilizado para abordar potenciais doadores. 

https://www.sousateuszii.org/wp-content/uploads/2021/02/CCAHD-Priorities-for-Sousa-teuszii-FINAL.pdf
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Incorporação como Fundação  
O CCAHD não tem actualmente qualquer estatuto jurídico formal e até à data as verbas recebidas são 

todas alojadas por organizações parceiras. Embora esta fórmula tivesse sido bem sucedida até à data, o 

CCAHD gostaria de poder angariar fundos de forma mais central e em maior escala.  Isto requer alguma 

forma de estatuto jurídico, e a investigação do Grupo de Trabalho de Angariação de Fundos revelou que 

a Holanda é um dos países em que o estabelecimento de uma fundação ("stichting") é mais directo do 

ponto de vista jurídico e fiscal. Por esta razão, o Comité Director do CCAHD e o Grupo de Trabalho de 

Angariação de Fundos têm trabalhado com a firma Notary, De Brauw Blackstone Westbroek, que está a 

doar o seu tempo e conhecimentos numa base pro bono para preparar a documentação e os protocolos 

necessários para estabelecer o CCAHD como uma Fundação ao abrigo da lei holandesa.  Foram 

preparados projectos de Estatutos de Associação e identificados os membros do Conselho de 

Administração.  Prevê-se que o CCAHD seja formalmente estabelecido até ao final de Janeiro de 2022. 

Implementação de projectos 
Os membros do CCAHD são todos activos nos seus próprios locais, ajudando a promover a sensibilização 

e conservação do AHD e de outras espécies costeiras e marinhas. Aqui destacamos algumas actividades 

que tiveram o apoio ou envolvimento mais directo do "guarda-chuva" do CCAHD: 

• Apoio a organizações parceiras para recolher e arquivar dados sobre avistamentos e encalhes 

de AHD: O website do CCAHD apresenta recursos descarregáveis como guias de identificação de 

espécies e fichas técnicas, bem como protocolos de encalhe que os parceiros podem utilizar para 

identificar espécies de mamíferos marinhos e documentar eventos de encalhe ou captura 

acessória.  Além destes, os membros e coordenadores do comité director do CCAHD trabalharam 

com parceiros no Congo e na Nigéria para fornecer protocolos mais adaptados e modelos de 

bases de dados Excel que podem ser utilizados para arquivar e cartografar avistamentos e 

encalhes ao longo do tempo. 

• Surveys no Delta do Saloum, Senegal: Estudos realizados antes de 2021 indicaram que o Delta 

do Saloum no Senegal acolhe uma das populações potencialmente mais robustas e numerosas 

de AHD na área de distribuição da espécie. O relatório de prioridades do CCAHD destacou a 

importância da monitorização contínua desta população, bem como as oportunidades que os 

estudos ali realizados poderiam proporcionar para a formação de investigadores de outros 

países da área de distribuição de AHD. Graças ao financiamento da Fundação Loro Parque, o 

Fundo Africano de Conservação Aquática (AACF) no Senegal acolhe um projecto de colaboração 

para estudar a distribuição, utilização de habitat, e abundância de AHD no Delta do Saloum.  Em 

Julho de 2021, foi concluído um inquérito de 2,5 semanas que envolveu a formação de 

investigadores senegaleses e gambianos, bem como de gestores e guardas-florestais locais do 

MPA. O inquérito utilizou dois dispositivos de monitorização acústica, documentou 13 encontros 

de AHD de múltiplos indivíduos e recolheu fotografias que estão actualmente a ser analisadas 

para identificação individual e comparação com as recolhidas durante um inquérito em 2015.   

As unidades acústicas foram recuperadas em Dezembro de 2021, e os dados estão actualmente 

a ser analisados. 

https://www.debrauw.com/
https://www.sousateuszii.org/wp-content/uploads/2020/12/MM-chart-West-Central-Africa-V3.pdf
https://www.sousateuszii.org/wp-content/uploads/2020/12/MM-chart-West-Central-Africa-V3.pdf
https://www.sousateuszii.org/wp-content/uploads/2020/12/Sousa-teuszii-Species-fact-sheet-Draft-2_English.pdf
https://www.sousateuszii.org/2021/06/07/ccahd-partner-in-congo-documents-multiple-live-sightings-and-two-bycaught-sousa-teuszii/
https://www.sousateuszii.org/2021/03/05/valuable-atlantic-humpback-dolphin-sightings-reported-from-lagos-nigeria/
https://africanaquaticconservation.org/
https://www.sousateuszii.org/projects/atlantic-humpback-dolphin-research-and-conservation-in-the-saloum-delta-senegal/
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.2989/1814232X.2016.1216893
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Em Julho de 2021, uma equipa de investigação, incluindo parceiros internacionais do CCAHD, cientistas estagiários do 

Senegal e da Gâmbia, e pessoal dos MPAs locais, colocou gravadores acústicos e documentou a distribuição do AHD 

no Delta de Saloum, no Senegal. Dois cientistas estagiários aprenderam a recolher, descarregar, e arquivar GPS, foto-

identificação, e dados de parâmetros de água. A formação de acompanhamento incluirá a análise de dados. 

 

• Reuniões de Envolvimento de Partes Interessadas dso Governo em países da área de 

distribuição do AHD:  Em Novembro de 2020, o Grupo de Especialistas em Cetáceos da Comissão 

de Sobrevivência de Espécies (SSC) da IUCN recebeu uma bolsa EDGE da SSC da IUCN para apoiar 

o desenvolvimento de ferramentas para envolver as partes interessadas governamentais nos 

países da área de distribuição do golfinho-corcundas do Atlântico (AHD).  O CCAHD desenvolveu 

dois novos instrumentos de comunicação para apoiar estas reuniões: 1) uma infografia para 

destacar os aspectos mais salientes do estado e necessidades de conservação da espécie, 

disponível em inglês, francês e português no website do CCAHD; e 2) uma apresentação em 

power point que cobre aspectos básicos da ecologia e estado de conservação da espécie, 

quadros de conservação actuais, e acções de conservação recomendadas com base no relatório 

de prioridades do CCAHD.  Esta apresentação foi partilhada por correio electrónico com todos os 

membros do CCAHD. Em Junho de 2021, a primeira reunião foi organizada pela "Direction 

Générale des Ecosystèmes Aquatiques" do Ministério da Água e Florestas do Gabão, com o apoio 

do nosso membro do CCAHD na Agência dos Parques Nacionais do Gabão. A reunião envolveu 25 

representantes de agências governamentais e ONGs relevantes. A AACF e o escritório regional da 

UICN em Dakar, Senegal, organizaram conjuntamente uma reunião menor e mais direccionada, 

algumas semanas mais tarde, que foi seguida pelo envolvimento directo dos gestores dos 

parques nacionais e dos MPA no terreno. A reunião nos Camarões foi co-organizada pela 

Organização Africana de Conservação de Mamíferos Marinhos (AMMCO) e pela Associação 

Camerounaise de Biologie Marine (ACBM), e envolveu 18 participantes, dos quais 4 participaram 

virtualmente. Nos três países, as reuniões funcionaram como catalisador da colaboração entre 

agências governamentais, ONGs, e outras partes interessadas, e comprometem-se a 

implementar as acções prioritárias recomendadas.  O CCAHD planeia organizar um Webinar em 

Janeiro de 2022, durante o qual os organizadores destas reuniões partilharão as suas 

experiências, e outros membros do CCAHD terão a oportunidade de explorar as possibilidades de 

organizar reuniões semelhantes. 

https://www.sousateuszii.org/wp-content/uploads/2021/06/CCAHD_h_dolph_english_infog_052521.pdf
https://www.sousateuszii.org/wp-content/uploads/2021/06/CCAHD_h_dolph_french_infog_052521.pdf
https://www.sousateuszii.org/wp-content/uploads/2021/06/CCAHD_h_dolph_portuguese_infog_052521.pdf
https://www.sousateuszii.org/
https://africanaquaticconservation.org/
https://www.ammco.org/


10 
 

 
Fotos da reunião de compromisso governamental organizada pela "Direction Générale des Ecosystèmes Aquatiques" do 

Ministério da Água e das Florestas do Gabão. Esta reunião, e reuniões semelhantes no Senegal e nos Camarões, estimularam 

discussões sobre como as necessidades de conservação do AHD podem ser tratadas de forma mais adequada no planeamento 

costeiro e marinho. 

• Colaboração com organizações intergovernamentais relevantes (OIG): A fim de assegurar que 

as actividades do CCAHD sejam complementares, e de acordo com as actividades e prioridades 

das OIG que identificaram esta espécie como prioritária para os esforços de conservação, os 

membros do CCAHD mantêm uma estreita ligação com a Comissão Baleeira Internacional (CBI), o 

Grupo de Especialistas de Cetáceos da IUCN SSC, e a Convenção sobre Espécies Migratórias 

(CMS). O relatório de prioridades do CCAHD foi formalmente apresentado na reunião do Comité 

Científico da CBI em Maio de 2021, e o trabalho do CCAHD é agora apresentado como um foco 

de Conservação no website do CSG SSC da IUCN. O CCAHD está também a colaborar com o CMS 

na elaboração do Plano de Acção de Conservação para o golfinho-corcunda do Atlântico, tal 

como definido na Acção Concertada para a espécie (UNEP/CMS/COP13/Doc.28.1.3), que será 

coordenado pelo coordenador do CCAHD na qualidade de consultor. 

Planos para 2022 e mais além 
 

Em 2022, o CCAHD concentrar-se-á nas seguintes actividades, muitas das quais já estão em curso, e 

outras que podem estar dependentes do sucesso dos esforços de angariação de fundos e da progressão 

da pandemia global da COVID: 

• Incorporação como Fundação:  Uma vez incorporado como Fundação, o CCAHD terá um 

Conselho de Administração (que incluirá os actuais membros do comité directivo, mais um 

director financeiro e um presidente), um Conselho Fiscal, e um Secretariado.  Os Grupos de 

Trabalho existentes continuarão a funcionar para orientar diferentes aspectos do planeamento, 

https://iucn-csg.org/atlantic-humpback-dolphins/
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angariação de fundos e actividades de campo da Fundação, e o CCAHD continuará a acolher uma 

maior participação dos países da área de distribuição do AHD. 

• Angariação de fundos:  O grupo de trabalho de Angariação de Fundos trabalhará em estreita 

colaboração com o novo Conselho para desenvolver uma estratégia de angariação de fundos e 

uma proposta "brilhante" que possa ser partilhada com potenciais doadores. 

• Continuação do trabalho de campo no Senegal. O financiamento foi assegurado para acolher 

reuniões de envolvimento comunitário em Fevereiro, e para conduzir mais dois inquéritos de 

campo no Delta de Saloum em Março/Abril e Outubro de 2022. Estes proporcionarão 

oportunidades de formação aos parceiros do CCAHD dos Camarões, Nigéria e Mauritânia, bem 

como a consolidação de competências para os parceiros senegaleses que participaram no 

inquérito de 2021. As unidades acústicas serão reafectadas, e os dados serão analisados a fim de 

fornecer uma visão preliminar da distribuição, preferências de habitat, e quaisquer mudanças ou 

alterações sazonais. 

• Implementação de inquéritos de entrevista em seis países da área de distribuição do AHD: Foi 

obtido financiamento para um projecto de colaboração no qual os membros do CCAHD com 

vasta experiência na utilização de inquéritos de entrevista para conhecer a distribuição de 

espécies e ameaças trabalharão com os membros do CCAHD no Congo, Gabão, Camarões, 

Gâmbia, Senegal e Libéria para desenvolver e testar um questionário padronizado centrado na 

distribuição e ameaças de AHD em cada um dos seis países alvo. O questionário e a metodologia 

estarão disponíveis para parceiros de outros países do CCAHD, e os esforços de angariação de 

fundos continuarão com o objectivo de expandir o âmbito do projecto o mais rapidamente 

possível. 

• Investigação e conservação do AHD na Guiné.  O CCAHD foi convidado pelo Fundo de 

Conservação Mohamed bin Zayed a colaborar com o escritório guineense de Biotope para 

implementar um projecto de investigação e conservação do AHD com a duração de três anos.  

Biotope acolherá e administrará o projecto, e o CCAHD fornecerá conhecimentos científicos e 

pessoal.  O projecto foi concebido com ênfase na construção da capacidade de investigação e 

conservação dos parceiros guineenses, desde membros de comunidades costeiras, a cientistas 

estagiários e intervenientes governamentais e industriais. 

https://www.speciesconservation.org/large-grants/
https://www.speciesconservation.org/large-grants/

