
Carnivores, snails and cicadas in Africa: National Geographic funds research on Biodiversity 

and Conservation by early-career students 

Gonçalo Curveira-Santos, Martina Panisi and Gonçalo Costa, students at the Centre for 

Ecology, Evolution and Environmental Changes – cE3c, at the Faculty of Sciences of the 

University of Lisbon (Portugal), were distinguished by National Geographic with three Early 

Career grants to develop projects in Biodiversity and Conservation, which will improve the 

study of several species in different latitudes of the African continent and raise awareness to 

the need of its conservation. 

Carnivores, giant snails and cicadas: these are the species with which Gonçalo Curveira-Santos, 

Martina Panisi and Gonçalo Costa will work in the coming months, with the financial support of 

Early Career grants awarded by National Geographic. The projects will take place over the next 

twelve months and will allow them to continue and improve the work they are developing at 

the Centre for Ecology, Evolution and Environmental Changes – cE3c (Faculty of Sciences of the 

University of Lisbon - FCUL, Portugal).   

Research: understanding how carnivores respond to the human impact on ecosystems 

South Africa is a privileged region to study the human impact on terrestrial carnivores – such 

as lions, leopards or jackals, among others – because of the high diversity of species living 

there and the varied range of landscapes where protected areas coexist with private reserves 

and human-dominated landscapes. 

These species play an important role in the structure and functioning of ecosystems, but they 

are also very sensitive to environmental quality, in particular to human-induced disturbances. 

How does human activity affect how these animals use space and how species interact with 

each other? This is the question that Gonçalo Curveira-Santos, currently developing his 

doctorate at FCUL, wants to answer: “In July [of 2018], in the dry season, we will install about 

one hundred cameras in a protected area in KwaZulu-Natal, a South African province. Once we 

identify the species in each photograph, and based on the time and location registered, we will 

evaluate the composition of the carnivore community and model how the spatial organization 

of the species varies between different landscapes, depending on the level of human 

disturbance and the presence or absence of large predators”, explains Gonçalo Curveira-

Santos. 

This funding widens the range of landscapes under analysis in a work that began in 2017, when 

Gonçalo and colleagues installed about two hundred cameras in a region of about 450 km2 on 

the South African East coast, which included private reserves, cattle ranches and Zulu tribal 

communities. “By better understanding how carnivores, including smaller species often 

ignored, respond to human-induced environmental changes, we will be able to contribute to 

the design of more effective conservation and management plans for predators in this region”, 

concludes Gonçalo Curveira-Santos. 

 

Education: Learning with the giant snails of the forests of São Tomé and Príncipe 

In São Tomé and Príncipe we find a species of giant snail that only exists in this archipelago: 

Búzio-d’Obô (Archachatina bicarinata). This species is used by the population as food and for 

medicinal purposes, and its intensive collection is one of the factors that led to its rapid decline 

http://ce3c.ciencias.ulisboa.pt/
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in the last decades, together with the destruction of its habitat and the introduction of invasive 

species.  

In this project, Martina Panisi, now starting her doctorate at FCUL, will continue the work she 

started in her Master’s degree, using the history of this species as a starting point to raise 

awareness to the importance of conservation of native biodiversity and the role of each person 

for its safeguard: “We want to bring the history of this species to the schools and communities 

of São Tomé through classes and debates that we will carry out from October onwards”, she 

explains.  

With this initiative, Martina Panisi intends to reach partners and organizations that can help 

develop conservation plans for the species in the country, as well as reach a more international 

audience – an objective for which the visibility given by National Geographic is essential: 

“During our stay we will use social media and storytelling techniques to share our experience 

and reveal a little about the biodiversity and culture of São Tomé”, emphasizes Martina Panisi. 

 

Storytelling: Getting to know the Moroccan cicadas before it’s too late 

Morocco is a very rich region in its diversity of habitats, and it is also particularly vulnerable to 

the consequences of climate change. It is also rich the diversity of cicadas that exist in this 

region – those insects well-known for the unique characteristic song of the males, generally 

specific of each species, to attract the females for mating. But the scientific description of the 

Moroccan cicadas is still very poor, being based on old specimens and still without accoustic 

recognition. 

Is it possible to record the songs of cicadas in Morocco, and to study their biology, before 

climatic changes and human-induced environmental disturbances lead to their extinction? 

“We will use an integrative approach to study these little-known species. The added value of 

our project will be to bridge the gap between the scientific world and the population. We are 

looking for sponsors to increase the visibility of the project”, explains Gonçalo Costa, Master in 

Evolutionary and Developmental Biology by the Faculty of Sciences of the University of Lisbon 

(Portugal) and responsible for this project. 

The expedition to Morocco is scheduled for July this year, and Gonçalo Costa predicts that the 

data they will collect may lead to the discovery of some cicada species new for science. “We 

recently discovered two new species of cicada singing in Morocco and, with the support of 

National Geographic, this number will only increase”, says Gonçalo Costa. 

Working in teams 

These students will not be alone in this adventure – in each project, two to three researchers 

will guide them in the development of the research work – more information about each 

project and its team is available below.  

National Geographic Early Career Grants are designed to give early career students the 

opportunity to lead a conservation, education, research, storytelling or technology project, 

with no need for advanced training. More information about the Nationsl Geographic Grant 

opportunities is available here. 

 

https://www.nationalgeographic.org/grants/grant-opportunities/


The projects 

Structuring of South African carnivore assemblages across human-induced landscape 

gradients: implications for predator management and conservation 

Head of project: Gonçalo Curveira-Santos (cE3c – Centre for Ecology, Evolution and 

Environmental Changes, Faculty of Sciences of the University of Lisbon, Portugal). 

Team: 

- Margarida Santos-Reis (cE3c – Centre for Ecology, Evolution and Environmental Changes, 

Faculty of Sciences of the University of Lisbon, Portugal), 

- Lourens Swanepoel (University of Venda, South Africa).  

 

Learning with the Forest Giants (snails): a story to be told 

Head of project: Martina Panisi (cE3c – Centre for Ecology, Evolution and Environmental 

Changes, Faculty of Sciences of the University of Lisbon, Portugal). 

Team: 

- Vasco Pissarra (Faculty of Sciences of the University of Lisbon, Portugal). 

- Ricardo Faustino de Lima (cE3c – Centre for Ecology, Evolution and Environmental Changes, 

Faculty of Sciences of the University of Lisbon, Portugal). 

- Paulo Nuno Vicente (Faculty of Social and Human Sciences – New University of Lisbon, 

Portugal). 

More information available at http://vascopissarra.pt/forest-giants.html . 

 

The final cries of the unheard Moroccan cicadas 

Head of project: Gonçalo Costa (cE3c – Centre for Ecology, Evolution and Environmental 

Changes, Faculty of Sciences of the University of Lisbon, Portugal). 

Team: 

- Eduardo Marabuto (cE3c – Centre for Ecology, Evolution and Environmental Changes, Faculty 

of Sciences of the University of Lisbon, Portugal). 

- Raquel Mendes (cE3c – Centre for Ecology, Evolution and Environmental Changes, Faculty of 

Sciences of the University of Lisbon, Portugal). 
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VERSÃO EM PORTUGUÊS: 

Carnívoros, búzios e cigarras em África:  National Geographic financia investigação em 

Biodiversidade e Conservação por estudantes em início de carreira 

Gonçalo Curveira-Santos, Martina Panisi e Gonçalo Costa, estudantes no Centro de Ecologia, 

Evolução e Alterações Ambientais – cE3c, na Faculdade de Ciências da Universidade de 

Lisboa (FCUL), foram distinguidos pela National Geographic com três bolsas Early Career para 

desenvolverem projetos na área da Biodiversidade e Conservação, que vão permitir 

aprofundar o estudo de várias espécies em diferentes latitudes do continente africano e 

alertar para a necessidade da sua conservação. 

Carnívoros terrestres, búzios gigantes e cigarras: são estas as espécies com que Gonçalo 

Curveira-Santos, Martina Panisi e Gonçalo Costa vão trabalhar nos próximos meses, com o 

apoio financeiro de bolsas Early Career com que foram distinguidos pela National Geographic. 

Os projetos vão decorrer ao longo dos próximos 12 meses e permitem-lhes dar continuidade e 

aprofundar o trabalho que estão a desenvolver nos seus projetos no Centro de Ecologia, 

Evolução e Alterações Ambientais. 

 

Investigação: Compreender como os carnívoros respondem à influência do homem nos 

ecossistemas do Sul de África 

A África do Sul é uma região privilegiada para estudar a influência do homem sobre carnívoros 

terrestres – como o leão, o leopardo ou o chacal, entre outros – pela elevada diversidade de 

espécies que aí vivem e pelo leque variado de paisagens, onde áreas protegidas coexistem com 

reservas privadas e paisagens dominadas pelo Homem.  

Estas espécies têm um papel importante na estrutura e funcionamento dos ecossistemas, mas 

são também bastante sensíveis à qualidade ambiental, em particular às perturbações 

induzidas pelo Homem. Como é que a ação humana afeta a forma como estes animais utilizam 

o espaço e a forma como as espécies interagem entre si e com outras? É esta a pergunta a que 

Gonçalo Curveira-Santos, atualmente a desenvolver o seu doutoramento na FCUL, pretende 

responder: “Em julho [de 2018], na época seca, vamos instalar cerca de cem câmaras 

fotográficas numa área protegida em KwaZulu-Natal, uma província da África do Sul. Uma vez 

identificada a espécie em cada fotografia, e com base na hora e local registo, iremos avaliar a 

composição da comunidade de carnívoros e modelar como a organização espacial da mesma 

varia entre diferentes paisagens, em função do nível de perturbação humana e da presença ou 

ausência de grandes predadores”, explica. 

Este financiamento permite alargar o leque de paisagens em análise num trabalho que teve 

início em 2017, quando instalaram cerca de duzentas câmaras fotográficas numa região de 

cerca de 450 km2 na costa Este Sul Africana, que incluiu reservas privadas, fazendas de gado e 

comunidades tribais Zulu. “Ao compreendermos melhor como os carnívoros, incluindo 

espécies de menor porte frequentemente ignoradas, respondem às alterações ambientais 

induzidas pelo Homem, vamos poder contribuir para o desenho de planos de conservação e 

gestão mais eficazes para os predadores desta região”, conclui Gonçalo Curveira-Santos. 

http://ce3c.ciencias.ulisboa.pt/
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Educação: Aprender com os búzios gigantes das florestas de São Tomé e Príncipe 

Em São Tomé e Príncipe encontramos uma espécie de búzio gigante que só existe neste 

arquipélago: o Búzio-d’Obô (Archachatina bicarinata). Esta espécie é utilizada pela população 

santomense como alimento e para fins medicinais, e a sua recolha intensiva é aliás um dos 

fatores que está na origem do seu rápido declínio nas últimas décadas, aliado à destruição do 

seu habitat e à introdução de espécies invasoras. 

Neste projeto, Martina Panisi, agora a iniciar o seu doutoramento na FCUL, vai dar 

continuidade ao trabalho que iniciou no mestrado, utilizando a história desta espécie como 

ponto de partida para sensibilizar a população para a importância da conservação da 

biodiversidade nativa e para o papel de cada um para a sua salvaguarda: “Queremos trazer a 

história desta espécie à escolas e comunidades de São Tomé através de aulas e debates que 

realizaremos a partir de outubro”, explica. 

Com esta iniciativa, Martina Panisi pretende chegar a parceiros e organizações que possam 

ajudar a desenvolver planos de conservação para a espécie no país, bem como alcançar uma 

audiência mais internacional – objetivo para o qual a visibilidade dada pela National 

Geographic é essencial: “Durante a nossa estadia iremos usar meios de comunicação social e 

utilizar técnicas de storytelling para contar a nossa experiência e revelar um pouco sobre a 

biodiversidade e cultura de São Tomé”, destaca. 

 

Storytelling: Conhecer as cigarras de Marrocos, antes que seja tarde demais 

Marrocos é uma região bastante rica na sua diversidade de habitats, sendo também 

particularmente vulnerável às consequências das alterações climáticas. É também rica a 

diversidade de cigarras que existem nesta região – aqueles insetos bastante conhecidos pelo 

seu canto característico exclusivo dos machos, e geralmente específico de cada espécie, para 

atrair as fêmeas para o acasalamento. Mas a descrição científica das cigarras de Marrocos é 

ainda muito pobre, por estar baseada em espécimes muito antigos e ainda sem 

reconhecimento acústico. 

Será possível gravar os cantos das cigarras de Marrocos, e estudar a sua biologia, antes que as 

alterações climáticas e as perturbações ambientais induzidas pelo Homem provoquem a sua 

extinção? “Vamos usar uma abordagem integrativa para estudar estas espécies pouco 

conhecidas. A mais-valia do nosso projeto será fazer a ponte entre o mundo científico e a 

população. Estamos à procura de patrocinadores para aumentar a visibilidade do projeto”, 

explica Gonçalo Costa, Mestre em Biologia Evolutiva e do Desenvolvimento pela FCUL e 

responsável por este projeto. 

A expedição a Marrocos está marcada para julho deste ano e Gonçalo Costa prevê que os 

dados que vão recolher podem dar origem à descoberta de algumas novas espécies de cigarra 

para a ciência. “Recentemente descobrimos duas novas espécies de cigarra a cantar em 

Marrocos e, com o apoio da National Geographic, este número só irá aumentar”, destaca.  

 

Um trabalho em equipa 



Estes estudantes não estarão sozinhos nesta aventura – da equipa de cada projeto fazem parte 

dois a três investigadores que os irão orientar no desenvolvimento dos trabalhos – mais 

informações sobre cada projeto e a sua equipa estão disponíveis no final deste artigo.  

As Bolsas Early Career da National Geographic têm como objetivo dar a oportunidade a 

estudantes em início de carreira a oportunidade de liderar um projeto nas áreas de 

conservação, educação, investigação, storytelling ou tecnologia, não sendo necessário que os 

candidatos tenham uma formação avançada. Mais informações sobre o Programa de Bolsas 

National Geographic estão disponíveis aqui. 

 

Os projetos 

Structuring of South African carnivore assemblages across human-induced landscape 

gradients: implications for predator management and conservation 

Responsável: Gonçalo Curveira-Santos (cE3c – Centro de Ecologia, Evolução e Alterações 

Ambientais, Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa). 

Equipa: 

- Margarida Santos-Reis (cE3c – Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais, 

Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa), 

- Lourens Swanepoel (Universidade de Venda, África do Sul).  

 

Learning with the Forest Giants (snails): a story to be told 

Responsável: Martina Panisi (cE3c – Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais, 

Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa). 

Equipa: 

- Vasco Pissarra (Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa). 

- Ricardo Faustino de Lima (cE3c – Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais, 

Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa). 

- Paulo Nuno Vicente (Faculdade de Ciências Sociais e Humanas – Universidade Nova de 

Lisboa). 

Mais informações disponíveis em http://vascopissarra.pt/forest-giants.html . 

 

The final cries of the unheard Moroccan cicadas 

Responsável: Gonçalo Costa (cE3c – Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais, 

Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa). 

Equipa: 

- Eduardo Marabuto (cE3c – Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais, Faculdade 

de Ciências da Universidade de Lisboa). 

https://www.nationalgeographic.org/grants/grant-opportunities/


- Raquel Mendes (cE3c – Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais, Faculdade de 

Ciências da Universidade de Lisboa). 

 

 


