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INTRODUÇÃO 

 

O Projecto Kitabanga é um projecto de estudo e conservação de tartarugas marinhas em 

Angola, cujo principal objectivo é contribuir para o conhecimento e protecção destes 

animais ao longo da costa. 

Este Projecto é implementado desde 2003 pela Faculdade de Ciências da Universidade 

Agostinho Neto, com a parceria actual da Fundação Kissama e da Academia de Pescas e 

Ciências do Mar do Namibe, e tem intervenção em todas as províncias costeiras de Angola. 

Conta com a colaboração de docentes e estudantes universitários, bem como voluntários 

de diversas áreas de actuação e membros das comunidades costeiras, chamados 

“Tartarugueiros”, onde o projecto está inserido. Até 2020, o projecto protegeu mais de 

35.000 ninhos, e encaminhou para o mar cerca de 3.600.000 neonatos.  

Numa perspectiva de aumentar a participação e a extensão dos seus trabalhos, está dentro 

das diferentes actividades inerentes à implementação do projecto o programa de adopção 

de ninhos, onde, qualquer interessado poderá contribuir de forma indirecta para a 

conservação das tartarugas marinhas, ao ajudar na proteção dos seus ninhos, estando eles 
localizados in situ (na praia) ou ex situ (em Centros de Incubação ou Maternidades). 

A adopção de um ninho, neste caso, é uma forma de contribuir para conhecer e colaborar 

na preservação de tartarugas marinhas. O considerado “padrinho” ou “madrinha” torna-

se desta forma um membro para a dinamização da recuperação da população de 

tartarugas marinhas. Com este programa, o projecto pretende aumentar o número de 

tartarugas nascidas e protegidas, e sensibilizar o maior número de cidadãos para a 

conservação das tartarugas marinhas em Angola. 
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PROGRAMA DE ADOPÇÃO DE NINHOS 

 

O “Programa de Adopção de Ninhos” é uma iniciativa do Projecto Kitabanga, que visa 

procurar recursos para ajudar a subsidiar o monitoramento de ninhos de tartarugas 

marinhas e a protecção dos mesmos, numa maior abrangência em áreas de intervenção, e 

assim, encaminhar o maior número neonatos para o mar. Visa também, promover o 

envolvimento da sociedade no processo de conservação desses animais, ao dar a 

oportunidade a quem adote de visitar e acompanhar os referidos ninhos na base ou praia 

alvo, e até mesmo quando possível ajudar no encaminhamento dos neonatos para o mar. 

A ideia desta campanha é transmitir a informação para que as pessoas possam estar 

cientes sobre a conservação das tartarugas marinhas, ter a oportunidade de se sentirem 

mais próximas destes animais e deixarem uma pegada ambiental positiva, por meio de 

actividades realizadas pelo Projecto Kitabanga. 

São muitas as pessoas que gostariam de contribuir mais para a conservação das 

tartarugas marinhas em Angola, mas por falta de oportunidade, não tendo tempo, 

conhecimento, nem os meios necessários para tal, acabam por deixar passar um papel 

nobre, que é no contributo à conservação. Associado a esta perspectiva, o Projecto 

Kitabanga, com o “Programa de Adopção de Ninhos”, permitirá a todos os interessados 

interagirem mais com as tartarugas marinhas, participarem na conservação e dotarem-se 

de informação, valorizando cada vez mais os esforços em prol da conservação. 

O período de adopção estará aberto entre Setembro e Abril de cada temporada, e as 

disposições de praias estarão referenciais e disponíveis para consulta na página web do 

Kitabanga, na secção “Adopções”, ou sob contacto via correio electrónico ou WhatsApp. 

 

 O que é a adopção de um ninho? 

 

Adoptar um ninho significa contribuir indiretamente para a sua proteção e manutenção. 

Através deste processo, quem adota cobrirá com uma parte no subsídio do trabalho e na 

manutenção dos equipamentos inerentes à protecção dos ninhos. 
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 Quais são os ninhos candidatos a “Adopção”? 

 

Qualquer ninho na área de intervenção do Projecto Kitabanga pode ser adotado, estando 

ele situado na praia ou no cercado de incubação/maternidade. Os ninhos que são 

transladados para o cercado de incubação, são os que se evidenciam sujeitos a perdas na 

área in situ de nidificação. O Projecto Kitabanga embora conte actualmente com várias 

bases ao longo da costa, as praias que estarão disponíveis, numa primeira fase para a 

adopção de ninhos in situ serão o Cabo Ledo (Luanda) e Longa (Cuanza Sul),e para a 

adopção de ninhos em centros de incubação serão na Base do Soyo (Zaire), Cabo Ledo 
(Luanda), Longa (Cuanza Sul) e Cuio (Benguela). 

 

 Como pode ser realizada uma adopção? 

 

A adopção será feita na página do Projecto Kitabanga (www.kitabanga.org), no menu 

“Adopção”. Após ler a descrição do Programa de Adopção o utilizador seguirá as 

instruções e será reencaminhado para a página onde se encontra a Tabela de Adopção de 

Ninhos. Esta tabela contém informações básicas sobre cada ninho do programa, tais como: 

estado (adoptar e adoptado), espécie, data de postura, identificação do ninho, nº de ovos, 

base e o local (in situ ou na maternidade) onde se encontra, e o respectivo valor da 
adopção.  

Para adoptar um ninho:  

1. O utilizador terá de cadastrar-se no website do Kitabanga; 

2. Após activar a sua conta, poderá escolher o ninho que quer adoptar ao clicar no 

botão “Adoptar”.  

3. Uma vez feita a escolha, o utilizador irá confirmar os seus dados e a referência do 

ninho que pretende adoptar na tabela de confirmação e clicar em “Confirmar 

Adopção”. 

4. O utilizador irá visualizar um quadro com as instruções para o pagamento do valor 

da adopção, como também, receberá um e-mail da equipa do Projecto Kitabanga, 

com os dados do ninho, o valor da adopção e as coordenadas bancárias para 

efectuar a transferência do valor da adopção. 

5. Após realizar a transferência, o utilizador deverá enviar o comprovativo da 

transferência do valor da adopção para o e-mail info@kitabanga.org. 

6. Assim que a equipa do Projecto Kitabanga receber o comprovativo, o utilizador 

receberá um e-mail de confirmação e passará a ter acesso ao ninho que adoptou, 

tornando-se assim, um padrinho/uma madrinha. 

mailto:info@kitabanga.org
http://www.kitabanga.org/
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OBS: O utilizador poderá adoptar quantos ninhos desejar, porém, terá de adoptar um de 

cada vez. 

 Se o utilizador já tiver cadastrado no website do Kitabanga, para realizar a adopção 

só terá de fazer login e de seguida, realizar a adopção. Não precisa cadastrar-se 

novamente. 

Caso haja dificuldades poderá contactar a equipa do Projecto Kitabanga via e-mail ou 

WhatsApp para mais informações e resolução de problemas.  

 

 Qual é o valor para cada adopção? 

 

O valor da contribuição para adopção diferencia-se entre: 

1. Ninhos in situ para os quais não se conhece o número de ovos até à eclosão; 

2. Ninhos in situ que se conhece o número de ovos; 

3. Ninhos transladados para os respectivos centros de incubação (maternidade). 

Nesta senda, o valor de cada ninho disponível para adopção será: 

LOCAL OBS VALOR 

In situ 
- Não se conhece o número de ovos 5 000 Kz 
- Número de ovos conhecidos 6 500 Kz 

Maternidade (Centro de 
Incubação) 

 10 000 Kz 

OBS: Importa referir que a conservação de um ninho pelo Projecto Kitabanga, apresenta 

um custo superior ao apresentado para a adopção, por isso considera-se que este valor é 

o mínimo indispensável para a respectiva adopção e contribuição para o processo de 

adopção. 
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 Quais são os deveres de quem adota? 

 

Não existe uma obrigação da pessoa que adopta um ou mais ninhos. Digamos que a 

adopção é um compromisso moral que cada individuo que adopte tem com as tartarugas 

marinhas. É uma forma de ajudar na conservação e ao mesmo tempo um benefício como 
incentivo para as comunidades onde o projecto se insere. 

Os padrinhos, apesar de não terem obrigações, são bem-vindos a visitar e ou participar 

em actividades do Projecto Kitabanga, sendo igualmente bem-vindos a visitar o ninho ou 
ninhos adotados sempre que a equipa do Projecto Kitabanga esteja em campo.  

 

 Quais são os direitos de quem adota? 

 

O padrinho ou madrinha de um ninho tem o direito a toda a informação do referido ninho, 

desde a dada inicial, até ao final da incubação, com indicação da posição geográfica em 

mapa, o número de ovos e o respectivo sucesso de eclosão (Disponível na página do 

Kitabanga). 

O nome do padrinho/madrinha será incluído na ficha de registo do ninho adotado, quer 

seja in situ, como no centro de incubação. Igualmente haverá o registo nominal de quem 

adoptou na página do projecto na referência do Programa de Adopção. 

O padrinho/madrinha será notificado sobre a previsão de nascimento dos neonatos com 

antecedência, de modo a possibilitar o agendamento da visita e respectiva largada dos 

neonatos para o mar. Poderá igualmente receber fotografias/vídeos sobre a evolução do 

ninho e o encaminhamento dos neonatos para o mar. 

Nota: A deslocação às Bases do Kitabanga e toda logística associada será da 

responsabilidade dos padrinhos. 
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 Como efectuar o pagamento? 

 

Para efectuar a contribuição pela adopção, deverá fazer um depósito ou transferência 
para a seguinte coordenadas bancárias: 

 

OBS 1: É importante que se envie o comprovativo de pagamento para a equipa do Projecto 

Kitabanga, via correio electrónico (info@kitabanga.org) ou WhatsApp 

(+244 923737920), com a identificação do padrinho ou madrinha (nome), contacto 

(telefone e ou email) e a respectiva referência do ninho que gostaria de adoptar. 

OBS 2: A adopção do ninho só será processada após o envio do comprovativo do 

pagamento. Não se garante a adopção do ninho, antes do envio do comprovativo. 

OBS 3: Caso dois ou mais utilizadores fizerem o pagamento do mesmo ninho, dentro de 

um intervalo de tempo curto, SERÁ PRIORIZADO O PRIMEIRO UTILIZADOR A ENVIAR 

O COMPROVATIVO. E aos restantes, serão apresentadas as seguintes opções: 

1. Co-adoptar o ninho, ou seja, partilhar o ninho adoptado com outros usuários; 

2. Adoptar um outro ninho com o mesmo valor; 

3. Anulação da adopção e reembolso do valor. 
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OUTRAS FORMA DE AJUDAR  

 

Existem muitas formas de ajudar o Projecto Kitabanga no processo de conservação das 
tartarugas marinhas em Angola, através da: 

 Contribuição financeira mensal ou anual através de depósitos ou transferências 

bancárias para a conta da Fundação Kissama no valor que desejar, contribuindo 

para a capacidade financeira do Projecto Kitabanga para a resolução e 

implementação de distintas actividades. 

 Doação de livros e outros materiais didáticos para as actividades de educação 

ambiental, realizadas pelo Projecto Kitabanga. 

 Voluntariado nas actividades de campo e de educação ambiental, realizadas nas 

comunidades costeiras. 

 Divulgação do Projecto Kitabanga e ao mesmo tempo da importância de 

conservação de tartarugas marinhas, com fotografias ou vídeos recolhidos nas 

Bases do Kitabanga, pelas redes sociais, marcando sempre a ligação com 
#ProjectoKitabanga ou @Projecto Kitabanga na descrição. 

 

 O monitoramento de ninhos in situ e ex situ 

 

Durante a temporada de nidificação das tartarugas marinhas em Angola, que ocorre entre 

os meses de Setembro e Abril, os técnicos, voluntários e tartarugueiros do Projecto 

Kitabanga realizam actividades de campo e de educação ambiental nas províncias 
costeiras onde o Projecto encontra-se inserido. 

A monitorização das praias é feita diariamente, onde os ninhos são identificados e 
marcados com estacas referenciadas e monitorizados até ao momento de eclosão. 

  

mailto:info@kitabanga.org
http://www.kitabanga.org/


 

Rua 60, Casa 560, Urbanização Harmonia, Lar do Patriota. Telefones: 923 410 186; 939 401 303 

e-mail: info@kitabanga.org; Website: http://www.kitabanga.org; WhatsApp: 923 737 920 
8 

 O translado de posturas para os centros de incubação 

 

Os ninhos que se encontram em áreas de risco, são transladados para os respectivos 

Centros de incubação (uma forma de conservação ex situ), onde poderão ser incubados 

em caixas ou mesmo em ninhos artificiais feitos na areia da praia, numa área vedada e 

serão monitorizados diariamente até a eclosão dos ovos. Somente pessoal formado e 

autorizado poderá realizar este tipo de trabalho. 

 

 Soltura de neonatos 

 

Após a eclosão dos ovos, serão recolhidos os dados de cada ninho e os neonatos serão 

encaminhados para o mar. Os padrinhos e outros visitantes poderão participar deste 
processo e desfrutar de um momento maravilhoso da natureza. 

 

IMPORTANCIA DO PROGRAMA DE ADOPÇÃO 

 

A importância deste programa visa em reforçar a participação de membros das 

comunidades no processo de protecção e conservação de posturas de tartarugas 

marinhas, e com isto contribuir para o aumento dos resultados do Projecto Kitabanga. Por 

outro lado, potencializa-se o envolvimento de todos aqueles que possam e manifestem 

interesse em participar directa ou indirectamente no processo de conservação de 

tartarugas marinhas em Angola.  

 

Os benefícios são assim vistos numa perspectiva holística, como índices de conservação 

potencializados e maior engajamento de membros das comunidades na defesa da 
natureza. 
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