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Um esforço de colaboração entre cientistas e organizações de conservação em todo o mundo tinha 
resultado no lançamento de um novo website trilingue que destaca a situação dos golfinhos-corcunda do 
Atlântico, e fornece recursos para apoiar uma vasta gama de interessados nos esforços para proteger a 
espécie.  Os golfinhos-corcunda do Atlântico (Sousa teuszii), considerados Criticamente em Perigo na 
Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN, estão em perigo de deslizar para a extinção sem 
intervenção urgente de conservação. 

O website, https://www.sousateuszii.org/pt-pt/, apresenta conteúdos em inglês, francês e português, as 
três línguas mais faladas entre os 19 países que englobam a distribuição da espécie, desde o Sahara 
Ocidental no norte, até Angola no sul.  O site fornece informações sobre a distribuição da espécie, 
biologia, ecologia e ameaças, enquanto que um mapa interactivo permite aos utilizadores explorar o que 
é conhecido sobre os golfinhos e quem os estuda em cada um dos 19 países da sua área de distribuição. 
Uma secção "Recursos" apresenta uma tabela pesquisável de literatura científica, bem como recursos 
que podem ser descarregados, tais como cartões de identificação da espécie, fichas A4 imprimíveis, 
folhas para colorir para crianças em idade escolar, e relatórios e protocolos científicos para os colectores 
de dados.  O Website é um recurso dinâmico, que pode ser actualizado e enriquecido com notícias e 
conteúdos e informações adicionais ao longo do tempo. 

O site foi desenvolvido com financiamento do Zoológico de Nuremberga/Amigos do Zoológico de 
Nuremberga, bem como contribuições de tempo e perícia de uma rede de cientistas e organismos de 
conservação em todo o mundo, que colaboram através do Consórcio para a Conservação do Golfinho-
corcunda do Atlântico (CCAHD).  Mais de 50 indivíduos e mais de 40 organizações estão representados 
no Consórcio, cujo objectivo colectivo é "Trabalhar para a sustentabilidade a longo prazo das populações 
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de golfinhos-corcunda do Atlântico (Sousa teuszii) e dos seus habitats, através de investigação, 
sensibilização, capacitação e acção". 

Com menos de 3000 indivíduos estimados em toda a área de distribuição da espécie ao longo da costa 
atlântica de África, as organizações internacionais de conservação, incluindo a União Internacional para a 
Conservação da Natureza (IUCN), a Convenção sobre as Espécies Migratórias (CMS) e a Comissão 
Baleeira Internacional (IWC), manifestaram sérias preocupações quanto ao futuro da espécie. Restritos a 
habitats de águas pouco profundas que se sobrepõem às actividades humanas, incluindo a pesca e o 
desenvolvimento costeiro, pensa-se que os golfinhos-corcunda do Atlântico estejam em declínio em toda 
a sua área de distribuição.  Pensa-se que o enredamento nas redes de pesca é a maior causa de 
mortalidade da espécie, embora a caça directa e a perda ou degradação do habitat próximo da costa 
também sejam susceptíveis de estar a conduzir ao declínio. Sem acção urgente de conservação, os 
golfinhos-corcunda do Atlântico podem seguir outras espécies como a vaquita até à beira da extinção. 

Lorenzo von Fersen, do Zoo de Nuremberga, que financiou o website, diz: "Estamos extremamente 
satisfeitos por termos desempenhado um papel na concretização deste valioso recurso.  Esperamos que 
inspire um vasto leque de interessados, desde indivíduos a ONG, indústrias e governos nos países onde 
estes golfinhos são encontrados, a aprender sobre a espécie e a trabalhar a partir do solo para a 
proteger". 

O CCAHD está também a finalizar um relatório que avalia sistematicamente as lacunas em termos de 
conhecimento, recursos e capacidades que estão a dificultar os esforços de conservação da espécie, e faz 
recomendações para uma série de acções que podem ser implementadas.  A angariação de fundos para 
implementar as acções recomendadas será a próxima prioridade do CCAHD. 

Para mais informações, por favor contactar info@sousateuszii.org 
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O site sousateuszii.org foi desenvolvido pela Chameleon Studios: 
https://www.chameleonstudios.co.uk/ 

 


