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Resumo  

Entre 2000 e 2012, foram realizados, trabalhos de campo pelo Instituto Nacional de Investigação e 

Desenvolvimento Agrário, com a colaboração de estudantes finalistas dos cursos de Ciências 

Biológicas da Universidade de Cabo Verde. Foram contempladas as ilhas de Santo Antão, S. Vicente, 

S. Nicolau, Boavista, Santiago, Fogo e Brava. Desses trabalhos resultaram a elaboração de subsídios 

para a elaboração de Planos de Gestão de Áreas Protegidas de Santo Antão, S. Vicente, S. Nicolau 

Santiago, e a monitorização da flora e vegetação dessas ilhas, e a elaboração de Trabalhos de Fim 

de Curso em Biologia, Ciências Biológicas e Engenharia do Ambiente (Gomes, 2001; Gomes, 2006; 

Duarte, 2006; Cruz, 2007; Santos, 2008; Évora, 2008; Andrade, 2009; Freire (in prep.).  

Neste quadro, foram encontradas, nos dois últimos anos, na ilha de Santiago, uma espécie do 

grupo de Pteridofitas, Actinopteris radiata (Sw.) pertencente à família actiniopteridaceae, 

(Andrade, 2011; Gomes et al. in prep.) que anteriormente era descrita apenas nas ilhas de 

S.Nicolau, S. Antão e Fogo (Lobin e Ormonde, 1996; Lobin, et al,1998), e mais de uma centena de 

espécimes da espécie Frankenia ericifolia ssp. ericifolia, endémica de Cabo Verde, da família 

Frankeniaceae. Com esta ultima descoberta, completa-se o ciclo de existência da espécie em Cabo 

Verde, passando a estar representada em todo o arquipélago (Gomes et al. in prep.). 

Foi igualmente assinalada, pela primeira vez, em 2011, na ilha da Boavista, a espécie Polycarpaea 

nivea, constituindo uma novidade para a ilha. Até à data apenas se encontrava referida para as 

ilhas do Sal, S. Vicente, Santa Luzia e Santo Antão (Hansen & Sunding, 1993; Gomes et al., 2012).  

Em termos de actualização de populações por espécie, realça-se a observação, pela primeira vez, na 

ilha do Fogo, de um povoamento de Sideroxylon marginata, com 13 espécimes de porte arbóreo, a 

cerca de 250 m de altitude, (Gomes et al. in prep.). Esses resultados vêm, uma vez mais, confirmar a 

necessidade do reforço da monitorização de populações de espécies em todas as ilhas do País, com 

abrangência a todas as zonas bioclimáticas. 

 


