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1. INTRODUÇÃO 

 

Num momento em que, a nível global, se acentuam as pressões humanas sobre os espaços 

naturais, urge a compatibilização do seu uso com a sua conservação. A enorme variedade de 

elementos interdependentes e produtores de bens e serviços que os espaços naturais 

compreendem, leva a que sejam criadas políticas, planos, métodos e práticas de gestão 

sustentável, com o intuito de atingir esse desiderato.  

 

O presente Relatório tem como objetivo que o Plano de Ordenamento e Gestão das Ilhas Desertas 

(POGID) cumpra os normativos legais, decorrentes da publicação do Decreto Legislativo Regional 

n.º 43/2008/M, de 23 de dezembro, designadamente do disposto na alínea b) do número 2, do artigo 

31.º, que determina que os Planos Especiais de Ordenamento do Território (PEOT) sejam 

acompanhados, entre outros elementos, pelo Relatório Ambiental “no qual se identificam, 

descrevem e avaliam os eventuais efeitos significativos no ambiente resultantes da aplicação do 

Plano e as suas alternativas razoáveis que tenham em conta os objetivos e o âmbito de aplicação 

territorial respetivos”. 

 

A estrutura adotada neste relatório visa assimilar o conteúdo do Decreto-Lei nº 232/2007, de 15 de 

junho, o qual transpõe para a ordem jurídica nacional a Diretiva nº 2001/42/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho de 27 de junho, e que em articulação com o Decreto Legislativo Regional 

n.º 43/2008/M, de 23 de Dezembro, procede à aplicação, no âmbito do sistema regional de gestão 

territorial, do regime jurídico da avaliação ambiental de planos e programas. 

 

De acordo com a legislação em vigor, o POGID tem em vista a prossecução de objetivos de 

interesse regional e nacional com repercussão espacial, designadamente a aplicação dos princípios 

e política regional e nacional de Conservação da Natureza e demais princípios e Objetivos 

estabelecidos no Decreto-lei n.º 142/2008, de 24 de julho, alterado pelo Decreto-lei n.º 242/2015. 

 

O POGID pretende estabelecer os regimes de salvaguarda de recursos e valores naturais, 

paisagísticos culturais e geológicos e fixar os usos e o regime de gestão, com vista a garantir a 
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manutenção dos processos naturais, em estado imperturbável, da elevada diversidade e riqueza de 

espécies na área de intervenção. 

 

Assim, o presente relatório é composto pelos seguintes elementos: 

 

 Descrição geral do conteúdo, dos principais objetivos do POGID e das suas relações com outros 

planos e programas pertinentes;  

 Características ambientais das zonas suscetíveis de serem significativamente afetadas, os 

aspetos pertinentes do estado atual do ambiente e a sua provável evolução se não for aplicado o 

POGID; 

 Problemas ambientais pertinentes para o POGID, incluindo, em particular, os relacionados com 

todas as zonas de especial importância ambiental, designadamente as abrangidas pelo Decreto-Lei 

nº 140/99, de 24 de abril, na redação conferida pelo Decreto-Lei nº 49/2005, de 24 de fevereiro; 

 Objetivos de proteção ambiental estabelecidos a nível internacional, comunitário, nacional e 

regional que sejam pertinentes para o POGID; 

 Eventuais efeitos significativos no ambiente, decorrentes da aplicação do POGID; 

 Medidas destinadas a prevenir, reduzir e, tanto quanto possível, eliminar quaisquer efeitos 

adversos significativos no ambiente, resultantes da aplicação do POGID; 

 Descrição das medidas de controlo previstas em conformidade com o disposto no artigo 11º do 

Decreto-Lei nº 232/2007, de 15 de junho. 

 

2. DESCRIÇÃO GERAL DO CONTEÚDO, DOS PRINCIPAIS OBJETIVOS DO POGID E DAS 

SUAS RELAÇÕES COM OUTROS PLANOS E PROGRAMAS PERTINENTES 

 

O Plano a que se refere o presente relatório constitui um Plano de Gestão do Território (nos termos 

do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, com a sua redação atual, dada pelo Decreto-Lei n.º 

316/2007, de 19 de setembro e pelo Decreto Legislativo Regional n.º43/2008/M, de 23 de 

dezembro, que visa estabelecer “usos preferenciais, condicionados e interditos, determinados por 

critérios de conservação da natureza e da biodiversidade, de forma a compatibilizá-la com o uso 

pelas populações”, numa perspetiva de utilização sustentável do espaço protegido. 
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O Plano é constituído por um regulamento que visa contribuir para o ordenamento e gestão dos atos 

e atividades interditos, atos e atividades condicionados que, na sua globalidade, compatibilizem o 

uso deste espaço com a proteção e preservação dos recursos naturais existentes. É acompanhado 

igualmente por estudos de caracterização e diagnóstico, análise estratégica e programas de ação. 

 

Neste sentido, importa definir e implementar orientações estratégicas ambiciosas, mas sobretudo 

exequíveis, que serão prosseguidas, através da concretização dos seguintes objetivos estratégicos 

e operacionais que constam do POGID: 

 

 Conservar, melhorar e proteger todos os ecossistemas 

o Proteger os habitats e espécies terrestres e marinhos; 

o Reforçar as medidas de biossegurança existentes, fundamentalmente aquelas que incidem 

sobre os visitantes; 

o Monitorizar e avaliar periodicamente as medidas de biossegurança implementadas na 

prevenção de entrada de espécies exóticas; 

o Manter metodologias de pesca artesanais e seletivas; 

o Monitorizar as espécies de fauna e flora; 

o Manter as condições para a recuperação do coberto vegetal. 

 

 Promover, coordenar e apoiar a investigação que visa o melhoramento do conhecimento 

das espécies e habitats 

o Continuar a melhorar o conhecimento científico do Sítio; 

o Continuar a promover a realização de programas de investigação de habitats e espécies do 

Sítio; 

o Desenvolver mecanismos para partilhar informação e promover a coordenação entre 

investigadores. 

 

 Melhorar a divulgação, conhecimento e apreciação do Sítio 

o Aumentar o apoio por parte do público em geral e institucional para a conservação do Sitio; 

o Melhorar as condições de receção e informação dos visitantes; 
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o Continuar a garantir internacionalmente o reconhecimento do valor de conservação do Sitio 

e dos esforços para a sua gestão sustentada. 

 

 Gerir a atividade turística para que constitua uma mais-valia socioeconómica sem colidir 

com os valores de conservação do Sítio 

o Continuar a adquirir os conhecimentos necessários para definir estratégias que permitam a 

conservação do Sítio face à pressão humana na vertente turística; 

o Avaliar a necessidade de melhoramento dos mecanismos e condições de controlo dos 

visitantes e suas atividades. 

o Monitorizar e avaliar periodicamente o impacto exercido pela presença humana sobre os 

habitats, nomeadamente no que se refere aos visitantes; 

o Promover o turismo de natureza e científico. 

 

 Melhorar as condições legais para que a gestão do Sítio seja efetuada de forma mais 

eficaz 

o Continuar a prover o Sítio de um quadro legal adequado; 

o Avaliar a necessidade de melhoramento dos mecanismos legais de proteção para uma 

utilização regrada do Sítio. 

 

 Gerir o Sítio de forma adequada e efetiva de acordo com as orientações propostas  

o Monitorizar a implementação do Plano; 

o Manter o provimento de meios financeiros para o desenvolvimento das atividades 

apresentadas neste Plano. 

 

O POGID deverá traduzir um compromisso recíproco de compatibilização com os instrumentos de 

gestão territorial de âmbito regional e nacional, designadamente:  

 

Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) – Lei n.º 58/2007, de 4 

de Setembro, retificado pelas declarações n.º 80-A/2007, de 7 de Setembro e n.º 103-A/2007, de 2 

de Novembro; 
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Sistema Regional de Gestão Territorial - Decreto Legislativo Regional n.º43/2008/M, de 23 de 

dezembro;  

Rede Fundamental de Conservação da Natureza (RFCN) - Decreto – Lei n.º 142/2008, de 24 de 

julho, Republicado pelo Decreto-Lei n.º 242/2015, de 15 de outubro e alterado pelo Decreto-Lei n.º 

42-A/2016, de 12 de agosto; 

Reserva Ecológica Nacional (REN) – Decreto – Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto; 

- Decreto Legislativo Regional n.º 18/2011/M, de 11 de agosto, que estabelece um regime transitório 

para aplicação à Região Autónoma da Madeira do regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional 

(REN) e da Reserva Agrícola Nacional (RAN); 

Estratégia Nacional para o Mar (2013-2020) – RCM n.º 12/2014, de 12 de fevereiro; 

Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade – Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 152/2001, de 11 de outubro, Retificada pela Declaração de Retificação n.º 

20-AG/2001, de 31 de outubro; 

Zona Económica Exclusiva – Decreto-Lei n.º 119/78, de 1 de junho; 

Domínio Público Hídrico – Lei n.º 468/71, de 5 de novembro, republicado pela Lei n.º 16 / 2003, de 

4 de junho; 

Plano de Ordenamento do Território na Região Autónoma da Madeira (POTRAM) – Decreto 

Legislativo Regional n.º 12/95/M, de 24 de junho, alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 

9/97/M, de 18 de julho; 

Plano de Ordenamento Turístico da Região Autónoma da Madeira (POT) – Decreto Legislativo 

Regional n.º 17/2002/M, de 29 de agosto, alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 12/2007/M , 

de 16  de abril; 

Plano Regional da Política do Ambiente (PRPA) – Resoluções do Conselho de Governo nºs 

1149/97, de 18 de agosto e 593/99, de 3 de Maio e 809/2000, de 8 de junho; 

Plano Regional da Água da Madeira (PRAM) – Decreto Legislativo Regional n.º 38\2008, de 20 de 

agosto; 

Plano de Emergência para o Combate à Poluição das Águas Marinhas, Portos, Estuários e Trechos 

Navegáveis dos rios, por Hidrocarbonetos e Outras Substâncias Perigosas (Plano Mar Limpo) - 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 25/93, de 15 de abril. 

Plano Diretor Municipal (PDM) de Santa Cruz - Ratificado pela Resolução do Governo Regional 

da Madeira n.º 607/2004, de 29 de Abril; 

http://db.datajuris.pt/?LEG_ID=163342
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Plano de Desenvolvimento Económico e Social da Região Autónoma da Madeira 2014-2020 – 

“Compromisso Madeira 2020” – Decreto Legislativo Regional nº12/2014/M, de 4 de novembro; 

Fundeadouros autorizados nas Ilhas Desertas – Edital nº 01/2001 da Capitania do Porto do 

Funchal; 

Rede Ecológica Europeia Natura 2000 – Sítio de Importância Comunitária – PTDES0001 – Ilhas 

Desertas, Portaria n.º 829/2007, de 01 de agosto; Zona Especial de Conservação (ZEC) – 

PTDES0001 – Ilhas Desertas, Resolução do Conselho de Governo n.º 1291/2009, de 2 de outubro; 

Zona de Proteção Especial (ZPE) – PTZPE0063 – Ilhas Desertas, Decreto Regulamentar Regional 

n.º 3/2014/M, de 3 de março; 

Reserva Natural das Ilhas Desertas - Decreto Legislativo Regional n.º 14/90/M, de 23 de Maio, 

alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 9/95/M, de 20 de Maio; 

Estratégia de Adaptação às Alterações Climáticas da Região Autónoma da Madeira - 

Estratégia CLIMA-MADEIRA - Resolução da Região Autónoma da Madeira Nº 1062/2015, de 2 de 

dezembro. 

 

3. CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS DAS ZONAS SUSCETÍVEIS DE SEREM 

SIGNIFICATIVAMENTE AFETADAS, ASPETOS PERTINENTES DO ESTADO ATUAL DO 

AMBIENTE E SUA PROVÁVEL EVOLUÇÃO SE NÃO FOR APLICADO O POGID 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO 

 

Neste capítulo é apresentada uma abordagem sucinta das principais características ambientais da 

área de intervenção do POGID, de acordo com os seguintes temas: geomorfologia e geologia, 

valores biológicos e socio-economia. 

 

3.1.1 Geomorfologia e Geologia 

 

Geologicamente, são ilhas oceânicas de origem vulcânica com cerca de 3,5 milhões de anos. 

Outrora formaram uma ilha e foram parte de um único vulcão. Depois de cessada a atividade 

vulcânica, a erosão e o clima levaram à formação do seu atual aspeto. Na sua constituição 
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predominam as formações basálticas, os tufos e as escórias vulcânicas. O aspeto orográfico é 

consequência da sua constituição geológica e da permanente ação erosiva pelo vento e pelo mar. 

 

O Ilhéu Chão é a mais pequena das três Ilhas (0,4 km2), e tem cerca de 1600 m de comprimento e 

500 m de largura máxima. Apresenta a forma de planalto com uma altitude quase constante de 80 

m. Atinge a sua altitude máxima de 98 m no extremo Norte, onde existe o farol. O Ilhéu Chão é 

constituído por uma arriba alta, rochosa e uniforme que cai abruptamente sobre o mar. O acesso ao 

topo faz-se a partir do Portinho de Santa Maria, o qual apresenta condições para fundear pequenas 

embarcações. 

 

A Deserta Grande, com forma alongada, desenvolve-se numa extensão de 11700 m e tem uma 

largura máxima de 1900 m. Tem uma superfície de 10 km2. Atinge a altitude máxima de 479 m, num 

cabeço localizado na zona central da ilha. Apresenta um planalto com uma área de cerca de 1 km2, 

o Pedregal, a uma altitude de cerca de 440 m e exibe um vale, com 300 m de largura e 2 km de 

comprimento, localizado a norte do planalto, a 370 m de altitude, denominado “Vale da 

Castanheira”. Apresenta arribas rochosas altas e inclinadas que se projetam sobre o mar. Ao longo 

da costa encontram-se inúmeras grutas escavadas na rocha, praias de pequenas dimensões e 

algumas fajãs. As fajãs de maiores dimensões são a Fajã Grande e a Doca que resultaram de um 

simultâneo desabamento de terras, a Oeste e a Leste, ocorrido em 1894.  

 

A Fajã da Doca é formada por uma sucessão de materiais geológicos (basaltos, piroclastos, 

brechas vulcânicas, depósito de vertente) com diferentes possanças, diferentes características 

mecânicas e que apresentam diferentes graus de alteração e fracturação. É um local com um 

historial de movimentos de terras existindo risco de novos movimentos. Foi por este motivo que em 

2005 se mudou a localização da casa de apoio na Doca considerando os estudos realizados por 

técnicos da Direção Regional de Ordenamento do Território e do Laboratório Regional de 

Engenharia Civil. Os resultados de ambos os estudos demonstraram que existe uma zona de risco 

de derrocadas que corresponde à zona Norte da fajã, a partir da zona onde se encontrava 

localizada a casa antiga e em toda área junto à falésia. Desde então toda essa área foi classificada 

de risco e o acesso foi interdito. 
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A nova casa de apoio foi construída num local onde o risco é consideravelmente menor. 

Adicionalmente foi construída uma vala para maior proteção da área considerada segura (toda a 

área para sul da localização da casa antiga e para oeste da vala de proteção) onde as atividades da 

Reserva são realizadas. 

 

Na Fajã da Doca existe uma pequena restinga que faz deste local uma excelente enseada para 

fundear, sendo aqui o fundeadouro oficial da Reserva. 

 

O acesso ao topo pode ser efetuado pela Doca ou a Norte pela reentrância que conduz ao Vale da 

Castanheira, um vale profundo com cerca de 3 km de comprimento. 

 

Embora aparentado com a Deserta Grande, o Bugio é a mais acidentada e recortada das Ilhas. Tem 

uma superfície de 3 km2. Estende-se ao longo de 7500 m de comprimento e atinge a sua largura 

máxima de 700 m no único planalto que ali existe. A altitude máxima é de 388 m. A zona mais 

estreita desta ilha tem a designação de Marechal, divide a ilha na parte norte, onde a altitude 

máxima pode ir até aos 384 m e na parte sul, onde a altitude máxima pode ir até 330 m. Apresenta 

um planalto com cerca de 100 m de largura e 1 km de comprimento, a sul, no topo da ilha. A linha 

de costa é bastante irregular, sem saliências e reentrâncias significativas, mas é orlada por vezes 

por estreitas e pequenas praias de calhau rolado. Existem também várias grutas ao longo da costa. 

A Sul do Bugio, existe um pequeno farol automático, colocado em 2003, em substituição do antigo 

farol que foi demolido devido ao seu estado precário de manutenção. 

 

As rochas predominantes nas Ilhas Desertas, nomeadamente os piroclastos, as resultantes da 

erosão das escoadas (fluxos de lava) e ainda intrusões (diques, soleiras), são: os picritos, os 

basaltos, os basanitos/ tefritos, os hawaiitos e os mugearitos. Os fenocristais, cristais bem 

desenvolvidos e observáveis a olho nu, muito presentes são as olivinas e a augite, com tamanhos 

inferiores a 0.5 cm. Alguns basaltos e hawaiitos, adicionalmente poderão conter plagióclase e ainda 

fenocristais de anfíbolas.  
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Tufos e Tufos Lapilli  

Alguns depósitos de tufos podem atingir os 200 m de altura, acima no nível médio das águas do 

mar, formando as sequências basais da Deserta Grande e do Bugio norte.  

 

Escórias e cinzas 

A quantidade de cinzas é baixa, acontecendo o mesmo com o lapilli escoriáceo e localmente 

surgem bombas vulcânicas até 1 m de diâmetro e que estão associadas com tufos. Estes depósitos 

de cinzas e escórias são assim considerados como relíquias de antigos cones de erupções, 

particularmente do tipo estromboliano. Localmente, as camadas mergulham num ângulo de cerca 

de 33º, indicativo da proximidade dos centros eruptivos onde o transporte de material balístico foi 

dominante. Os locais onde, mais facilmente, poderão ser observados estes materiais, são no topo 

da Deserta Grande, a sul do Pedregal, localmente dentro da sequência basal de tufo, na mesma 

ilha, e no sul do Bugio. 

 

Fluxos de lava 

Nas Ilhas Desertas ocorrem fluxos de lava tipo I na ponta norte da Deserta Grande, na costa oeste 

do norte do Bugio e dentro das sequências de tufos basais de Deserta Central Grande e Bugio sul e 

tipo II no ilhéu Chão, onde as formações de fluxo podem atingir uma espessura de até 40 m, e na 

Deserta Grande e a norte do Bugio, onde ocorrem acima da sequência de tufo basal e formam a 

parte superior das ilhas.  

 

Diques 

Em função da composição magmática que fluiu através dos diques, estes serão de natureza 

basanítica, basáltica ou de natureza hawaiitica. Podem atingir os 20 m de espessura e ocorrer 

isoladamente ou agrupados. Os diques surgem abundantemente ao longo de toda costa da Deserta 

Grande e do Bugio mas estão ausentes no ilhéu Chão. Localmente, os diques cortam toda a 

sequência estratigráfica e podem atingir o topo das ilhas. 

 

 

 

 



Revisão do Plano de Ordenamento e Gestão das Ilhas Desertas – Relatório Ambiental 
 

INSTITUTO DAS FLORESTAS E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA, IP-RAM - 14 - 

Soleiras ou corpos intrusivos de forma irregular  

Estas estruturas de composição basáltica estão localmente presentes e podem chegar aos 30 m de 

espessura. Elas são particularmente comuns no sul do Bugio mas também cortam para fora na base 

do Pedregal e na sequência do tufo basal, no sul da Deserta Grande. 

 

Nas Ilhas Desertas é possível distinguir três tipos de sedimentos: Depósito de blocos, Depósitos 

mobilizados e Sedimentos fluviais. Os depósitos de entulho são encontrados ao longo das encostas 

da Deserta Grande e do Bugio, sendo o leque de detritos mais proeminente o que ocorre na parte 

central da Deserta Grande, na Doca. Os depósitos mobilizados ocorrem no topo dos planaltos da 

Deserta Grande e a sul do Bugio e em parte, ao longo dos íngremes flancos erodidos. Os depósitos 

fluviais surgem na parte inferior do “Vale do Castanheira”, num canal de água que só a transporta 

durante a estação chuvosa.  

 

3.1.2 Valores Biológicos 

 

HABITATS NATURAIS DE INTERESSE COMUNITÁRIO 

 

Na Região Autónoma da Madeira existem 11 Zonas Especiais de Conservação (ZEC) e 5 Zonas de 

Proteção Especial (ZPE) que integram a Rede Natura 2000, constantes do Decreto Legislativo 

Regional n.º 5/2006/M, de 2 de março, que adapta à RAM o Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, e pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 

de novembro, que procedeu à transposição para o ordenamento jurídico português, da Diretiva n.º 

79/409/CEE, do Conselho, de 2 de abril, relativa à conservação das aves selvagens (Diretiva Aves), 

na redação que lhe foi dada pelas Diretivas n.ºs 85/411/CEE, da Comissão, de 25 de junho, 

91/244/CEE, da Comissão, de 6 de março, 94/24/CE, do Conselho, de 8 de junho, e 97/49/CE, da 

Comissão, de 29 de julho, e 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio, relativa à preservação dos 

habitats naturais e da fauna e da flora selvagem (Diretiva Habitats), na redação que lhe foi dada 

pela Diretiva n.º 97/62/CE, do Conselho, de 27 de outubro. No âmbito do processo de “Atualização 

da base de dados da Rede Natura 2000” que decorreu no final de 2015, foram aprovadas, em 

Conselho de Governo, as resoluções n.º 1225 e 1226, publicadas no Jornal Oficial da Região 

Autónoma da Madeira, na I série n.º 204, de 29 de dezembro de 2015, que aprovaram, 
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respetivamente, a criação de 7 novos Sítios de Importância Comunitária, nomeadamente: Paul do 

Mar – Jardim do Mar; Ribeira Brava; Cabo Girão; Caniço de Baixo; Porto Novo; Machico e Pico do 

Facho; e a redefinição dos limites de 4 dos Sítios Classificados da Rede Natura 2000: Laurissilva da 

Madeira; Ponta de São Lourenço; Moledos – Madalena do Mar; e Pináculo. 

 

Nas Ilhas Desertas, existem os habitats de interesse comunitário apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Habitats de interesse comunitário presentes nas Ilhas Desertas (Fonte: Base de dados RN2000 2015). 

Código Designação do Habitat Grau de Conservação 

1160 Enseadas e baías pouco profundas Bom 

1250 Falésias com flora endémica das costas macaronésias Médio 

5330 Matos Termo mediterrânicos pré-desérticos Médio 

8330 Grutas marinhas submersas ou semi-submersas Excelente 

*Avaliação efetuada aquando da candidatura à Rede Natura 2000. 

 

VEGETAÇÃO E FLORA  

 

Espécies indígenas  

 

A flora é peculiar e rica em plantas específicas da Região Macaronésica, apresentando 

exclusividades madeirenses e duas espermatófitas endémicas da Deserta Grande - Sinapidendron 

sempervivifolium e Musschia isambertoi. A flora vascular é constituída por cerca de 200 taxa, sendo 

37 endémicos da Madeira e 20 endémicos da Macaronésia. Quatro dos cinco géneros endémicos 

do arquipélago da Madeira encontram-se representados nas Ilhas Desertas nomeadamente, 

Chamaemeles, Monizia, Musschia e Sinapidendron. Quatro géneros endémicos da Macaronésia 

encontram-se representados nas Ilhas Desertas nomeadamente, Argyranthemum, Aichryson, 

Semele e Phyllis. No grupo dos ptéridofitos, não estão citados endemismos, existindo 11 taxa. 

 

Estão referidos 94 briófitos, dos quais 61 são musgos, 4 antocerotas e 29 hepáticas. Destas 2 são 

endémicas do arquipélago da Madeira (hepáticas Frullania sergiae e Riccia atlantica) e 4 são 

endémicos da Macaronésia.     
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Na atualidade, a vegetação é predominantemente herbáceo-arbustiva e bem adaptada às condições 

edafoclimáticas. Existem comunidades de plantas bem formadas e vestígios de outras que, outrora, 

teriam tido a maior área de expansão e dinâmicas distintas. Nas escarpas rochosas é possível 

encontrar árvores e arbustos, que indiciam a existência no passado de matas ou comunidades 

florestais. 

 

Os primeiros estudos sobre a vegetação das Ilhas Desertas remontam a Lowe (1868). Este define 

duas regiões ou zonas de vegetação. A 1ª Zona, designada por marítima, vai desde o nível do mar 

até aos 360 m de altitude, nas três ilhas. Esta vegetação caracteriza-se pela presença de plantas 

indígenas, tais como a cenoura-da-rocha Monizia edulis, o goivo-da-rocha Matthiola maderensis e a 

herbácea Calendula maderensis. A 2ª Zona, designada por montanhosa, vai desde os 300 m até 

aos 480 m de altitude, na Deserta Grande e Bugio, cuja vegetação se caracteriza pela presença de 

plantas indígenas, tais como, Lotus argyrodes, a estreleira Argyranthemum haematomma e Trifolium 

angustifolium. Aplicando a estas Ilhas o estudo das comunidades vegetais e do bioclima realizado 

para a Ilha da Madeira (Capelo et al, 2000), as Ilhas Desertas apresentam potencialmente duas 

comunidades florestais, o Zambujal (Oleo maderensis-Maytenetum umbellatae) e a Laurissilva do 

Barbusano (Semele androgynae-Apollonietum barbujanae). 

 

O Zambujal é assim denominado porque a árvore dominante é uma subespécie endémica da Ilha da 

Madeira, o zambujeiro ou oliveira-brava Olea maderensis. Nesta comunidade podemos encontrar 

arbustos, tais como, as duas espécies endémicas de buxo-da-rocha Maytenus umbellata e 

Chamaemeles coriacea, a malfurada Globularia salicina, a perpétua Helichrysum melaleucum, o 

jasmineiro-amarelo Jasminum odoratissimum e Ephedra fragilis. É possível observar alguns núcleos 

de Zambujal em escarpas rochosas da Deserta Grande, bem como no Ilhéu Chão. A maioria dos 

elementos florísticos desta comunidade existe de forma isolada, não formando comunidades bem 

definidas.  

 

Na Deserta Grande encontram-se vestígios da Laurissilva do Barbusano, identificada através da 

presença de alguns barbusanos Apollonias barbujana, de alegra-campo Semele androgyna e da 

corriola Convolvulus massonii. Nesta Ilha podem ser observadas outras árvores, tais como adernos 

Heberdenia excelsa e marmulanos Sideroxylon mirmulans. 
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Da flora existente, algumas espécies constam no anexo B-II do Dec. Lei n.º 49/2005 – espécies de 

interesse comunitário cuja conservação exige a designação de zonas especiais de conservação 

(Tabela 3). Existem ainda outras espécies de flora de interesse comunitário que exigem uma 

protecção rigorosa (anexo B-IV), o feto Asplenium hemionitis e o marmulano Sideroxylon mirmulans. 

 

Tabela 2. Espécies vegetais de interesse comunitário (Fonte: Candidatura à Rede Natura 2000). 

Código Espécie 
 Grau de 

Conservação 

1446 Beta patula Bom 

1537* Chamaemeles coriacea Médio 

1579 Maytenus umbellata Médio 

1620 Monizia edulis Médio 

1665* Convolvulus massonii Médio 

1754 Musschia aurea Médio 

1810 Calendula maderensis Bom 

1817 
Phagnalon benettii 

(Phagnalon lowei) 

Bom 

1853 
Semele maderensis 

(Semele androgyna) 

Médio 

1854 
Scilla madeirensis 

(Autonoe madeirensis) 

Bom 

1894 Phalaris maderensis Médio 

*Espécies prioritárias. 

 

Ilhéu Chão 

 

O Ilhéu Chão apresenta uma vegetação em bom estado de conservação. Da riqueza da flora 

destaca-se a existência de três endemismos raros, que são comuns à Ilha da Madeira, a planta 

herbácea Beta patula e as gramíneas Phalaris maderensis e Lolium lowei. No topo aplanado 

podemos encontrar uma grande diversidade de plantas endémicas das quais se salientam uma área 
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considerável de jasmineiros-amarelos Jasminum odoratissimum, arbusto endémico da Madeira e 

das Ilhas Canárias, e ainda de jambujeiros Olea maderensis.  

 

Neste local é notório a ocorrência de mosaicos de vegetação distintos, respetivamente dominados 

por losna Artemisia argentea, barrilha Suaeda vera, goivo-da-rocha Matthiola maderensis, couve-da-

rocha Crambe fruticosa, iscas Phagnalon lowei, almeirante Crepis divaricata e Asphodelus 

fistulosus. Nas falésias existe uma grande diversidade de endemismos madeirenses e 

macaronésicos tais como, Wahlenbergia lobelioides subsp. lobelioides, o visco Tolpis succulenta, a 

leituga Sonchus ustulatus subsp. maderensis, maçacota Bassia tomentosa, o hissopo Micromeria 

maderensis.   

 

Deserta Grande 

 

A Deserta Grande é a ilha que contempla maior diversidade de habitats e de plantas. No litoral 

existem várias espécies endémicas e indígenas, tais como a doiradinha Senecio incrassatus, 

Calendula maderensis, a urtiga Urtica portosanctana, a trevina Lotus glaucus var. glaucus, várias 

espécies do género Trifolium, Scrophularia lowei, o bofe-de-burro Andryala glandulosa subsp. 

glandulosa e a hepática Riccia atlantica, endémica da Madeira. Mais raras, são as comunidades de 

figueiras-do-inferno Euphorbia piscatoria, existentes nalgumas baías.  

 

Nas falésias, as rochas estão cobertas por líquenes, onde sobressaem, as urzelas Rocella sp. 

Também nestas escarpas habita um endemismo exclusivo da Deserta Grande, a couve-da-rocha 

Sinapidendron sempervivifolium da família das Brassicáceas. Uma outra espermatófita endémica 

Musschia isambertoi encontra-se apenas numa pequena fajã do lado leste da Ilha. 

 

Embora mais raros, podem ser observados outros endemismos tais como a cila-da-Madeira 

Autonoe madeirensis, a estreleira Argyranthemum haematomma, o alegra-campo Semele 

androgyna, os buxos-da-rocha Chamaemeles coriacea e Maytenus umbellata, o piorno Teline 

maderensis e a cenoura-da-rocha Monizia edulis. Nestes locais existem igualmente árvores 

nomeadamente zambujeiros Olea maderensis, marmulanos Sideroxylon mirmulans, barbusanos 
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Apollonias barbujana e adernos Heberdenia excelsa, associados a arbustos tais como a malfurada 

Globularia salicina, a cabreira Phyllis nobla e Ephedra fragilis. 

 

Nas fendas das rochas predominam plantas suculentas endémicas tais como os ensaiões Aeonium 

glandulosum e Aichrysum villosum, e a erva-arroz Sedum nudum associados a Lotus argyrodes. 

Nos locais mais húmidos observam-se fetos, com destaque para a avenca Adiantum              

capillus-veneris, o feto-marítimo Asplenium marinum, e Asplenium billotii, geralmente associados a 

briófitos. Neste grupo, destaca-se a presença de Frullania sergiae, briófito endémico da Madeira, 

bem como outros 4 briófitos endémicos da Macaronésia. 

 

No topo da Deserta Grande, ocorrem vários endemismos tais como a selvageira Siderites candicans 

var. crassifolia, o hissopo Satureja varia subsp. thymoides var. thymoides, a perpétua-branca 

Helichrysum melaleucum e Carlina salicifolia. Extensas áreas estão cobertas por barrilha 

Mesembryanthemum crystallinum e M. nodiflorum. Nas poucas cisternas e charcos temporários, 

para além de algumas algas, é possível encontrar plantas aquáticas como a lentilha-de-água 

Callitriche stagnalis. Próximo do Risco e em determinados períodos do ano, o feto vulgarmente 

conhecido por feiteira Pteridium aquilinum abunda e atinge um grande porte. 

 

Bugio 

 

O Bugio apresenta menor diversidade vegetal. No litoral existem extensas áreas dominadas por 

Calendula maderensis e Bassia tomentosa, associadas a outras plantas halófilas como as barrilhas 

Mesembryanthemum crystallinum, M. nodiflorum e Suaeda vera. Nas escarpas rochosas sobressai 

a grande cobertura de líquenes, principalmente de urzela. 

 

A lista das plantas que ocorrem nas Ilhas Desertas está presente no anexo II. 

 

A distribuição cartográfica das espécies de flora ameaçadas constantes na Directiva Habitats está 

disponível no Relatório Nacional de Implementação da Directiva Habitats do Instituto da 

Conservação da Natureza e da Biodiversidade. 
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Espécies Introduzidas 

 

Após o projeto de erradicação do coelho na Deserta Grande, em 1996, começaram a surgir algumas 

plantas com carácter invasor na área da Doca, nomeadamente a abundância Ageratina adenophora 

e da tabaqueira Nicotiana glauca. De forma a travar a proliferação destas espécies, em1997, iniciou-

se um trabalho de controlo, na Fajã da Doca, trabalho este que se matém até a atualidade. 

Em 2007 foi detetado que na área de ocorrência da tarântula-das-desertas Hogna ingens estava a 

proliferar, de uma forma descontrolada, uma planta da família das Poáceas Phalaris sp.  que estava 

a colocar em perigo a única população desta espécie endémica. Para atenuar os efeitos negativos 

desta planta na população da tarântula, em 2009, deu-se início ao projeto de controlo de Phalaris 

sp., numa área de cerca de 33 hectares, no Vale da Castanheira na Deserta Grande. Neste 

momento estão já controlados cerca de 11 hectares e são já evidentes os resultados positivos desta 

intervenção na população da tarântula-das-desertas. 

 

 Recentemente foi também detetado um núcleo de tabaibeira Opuntia tuna, com cerca de 60 

indivíduos, numa das encostas sobranceiras à Fajã da Doca na Deserta Grande que deverá ser alvo 

de monitorização e controlo.  

  

Todo este trabalho tem sido acompanhado por um sólido programa de monitorização, que permite o 

melhor acompanhamento dos processos regenerativos que os ecossistemas apresentam. Espera-

se que estes habitats evoluam em direção a uma situação de equilíbrio. 

 

Flora marinha 

 

As algas marinhas presentes no arquipélago da Madeira, incluindo as Ilhas Desertas, têm uma forte 

afinidade com as de Canárias, principalmente ao nível das algas vermelhas, enquanto as algas 

verdes e castanhas são mais semelhantes com as dos Açores (Neto et al., 2001). A irregularidade 

dos fundos e a predominância de substratos rochosos, proporciona a colonização por algas fotófilas. 

Estudos indicam a presença de 127 espécies de algas, 24 Chlorophycota, 21 Chromophycota e 82 

Rhodophycota, com predominância para as algas vermelhas (Neto et al., 2001). 
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A lista da flora marinha está presente no Anexo III, do POGID. 

 

FAUNA 

A fauna vertebrada é caracterizada pela presença do lobo-marinho, espécie emblemática destas 

ilhas, por várias espécies de aves marinhas nidificantes e pela ausência de mamíferos nativos, com 

exceção dos morcegos que já foram avistados na Deserta Grande. 

Inclui espécies constantes no anexo B-II do Dec. Lei n.º 49/2005 – espécies animais (exceto aves) 

de interesse comunitário cuja conservação exige a designação de zonas especiais de conservação 

(Tabela 3). No que ao molusco terrestre Atlantica gueriniana diz respeito, encontra-se atualmente 

em apreciação pela Comissão Europeia a proposta de revisão taxonómica do presente táxon que, 

na sequência do trabalho de Cameron et al.(2013), promove a mudança da família (de Discidae 

para Gastrodontidae) e que eleva a espécies A. gueriniana (espécie endémica restrita à Madeira) e 

A. calathoides (táxon endémico restrito à Deserta Grande – Ilhas Desertas). Caso seja deferida, as 

espécies acima descritas partilharão o mesmo código, mas ficarão separadas em dois taxa distintos, 

com áreas de distribuição distintas. 

 

Tabela 3. Espécies de fauna de interesse comunitário 

Código Espécie 

1023** Atlantica gueriniana 

1224* Caretta caretta 

1349 Tursiops truncatus 

1366* Monachus monachus 

*Espécies prioritárias. 

** Em processo de avaliação do posicionamento taxonómico 

 

Outras espécies de animais de interesse comunitário que exigem uma proteção rigorosa (anexo B-

IV) ou cuja captura ou colheita na natureza e exploração podem ser objeto de medidas de gestão 

(anexo B-V), são: todas as espécies de cetáceos; a lagartixa Teira dugesii mauli; e o molusco 

terrestre Atlantica gueriniana**. 
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Apesar de existir um conhecimento geral sobre a fauna das Ilhas Desertas, estando identificadas 

inúmeras espécies únicas e raras e que fazem destas ilhas um espaço de grande importância para 

a biodiversidade, são muito poucos os estudos realizados sobre os invertebrados e as espécies 

marinhas.  

 

INVERTEBRADOS 

 

Moluscos Terrestres 

 

O conhecimento atual da fauna malacológica destas Ilhas é bom, fruto dos recentes trabalhos que 

têm decorrido nos últimos anos. Existe grande similaridade entre a fauna costeira da ilha da Madeira 

e a existente nas lhas Desertas, consequência da ligação destas ilhas à Península da Ponta de São 

Lourenço durante o Plistocénio, sendo disso exemplo os géneros Geomitra e Atlantica, circunscritos 

a este grupo específico de ilhas. Apesar de menos conhecida que a malacofauna das Ilhas da 

Madeira e Porto Santo, as Ilhas Desertas encerram, de acordo com a bibliografia atual 41 espécies 

de moluscos terrestres (Teixeira & Cameron in prep., Abreu & Teixeira, 2008, Cameron & Cook, 

1999, Cook & Cameron, 1990), entre espécies extantes (88%) e fósseis (12%). Não obstante o 

exposto, este número apresenta uma tendência de crescimento com base nos trabalhos mais 

recentes efetuados nesta área (Teixeira et al., in prep), que coloca esta fauna próximo das 50 

espécies extantes.  

 

A fauna das Ilhas Desertas é composta por elementos endémicos exclusivos de cada uma das três 

ilhas que a constituem, fruto do isolamento e especiação local. Apresentam ainda géneros 

característicos das zonas abertas, nomeadamente Leptaxis, Caseolus, Discula e Amphorella, como 

também elementos de floresta, como as endémicas Craspedopoma mucronatum e Actinella 

actinophora, comprovando a existência de condições climáticas distintas no passado (Teixeira, D., 

in press). Com uma natureza acidentada fruto da erosão contínua, as ilhas são maioritariamente 

escalvadas, formadas por habitats abertos, rochosos e com vegetação esparsa devido à sua 

orografia e à ação da fauna introduzida. Ao contrário do que ocorreu nas ilhas da Madeira e Porto 

Santo, não têm sido habitadas em permanência desde a colonização. A Deserta Grande e o Bugio 

sofreram uma considerável degradação ambiental desde a sua descoberta e mostram taxas de 
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extinção, nos últimos 150 anos, superiores às duas maiores ilhas do arquipélago, Madeira e Porto 

Santo (Cameron e Cook, 1999). 

 

 

Ilhéu Chão 

Para o ilhéu Chão estão descritas 11 espécies, todas elas endémicas, com destaque para as 

exclusivas Actinella anaglyptica, Actinella laciniosa e Leptaxis simia advenoides. O táxon Discula 

polymorpha poromphala ocorre em toda a ilha, enquanto Actinella laciniosa tem uma distribuição 

mais restrita às zonas mais húmidas e com maior densidade de coberto vegetal. 

 

Deserta Grande 

A Deserta Grande apresenta uma fauna extante avaliada em 35 espécies, 89% das quais são 

endémicas, de onde se destacam as exclusivas Atlantica calathoides e Geomitra coronula, as quais 

possuem uma distribuição extremamente restrita ao norte da ilha, ocorrendo numa área inferior a 

500 m2. A malacofauna dessa ilha possui elementos faunisticos com afinidade à ilha da Madeira, 

como sejam o Craspedopoma mucronatum e Actinella lentiginosa, característicos da floresta 

Laurissilva, e Leptaxis groviana e Caseolus leptosticus que são taxa característicos das áreas 

costeiras, bem como espécies que ocorrem em Porto Santo, como Amphorella melampoides.  

 

Bugio 

Já para o Bugio encontram-se descritas 22 taxa, entre os quais as exclusivas Caseolus punctulatus 

avellanus, Leptaxis simia hyaena e Boettgeria jensi, encontrando-se a sua maioria restrita à zona sul 

da ilha.  

 

A degradação/destruição do habitat preferencial, associada à baixa capacidade de 

dispersão/migração, provocam o isolamento geográfico e genético dos taxas endémicos e restritos a 

este grupo de ilhas, tendo como consequência o baixo efetivo populacional. Com base no exposto 

são várias as espécies que possuem um estatuto de conservação ameaçado, estando na maioria 

das vezes restritas a áreas inferiores a 500 m2 (ex: Geomitra coronula, Atlantica calathoides) e que 

possuem um baixo efetivo populacional (Tabela 4). Estima-se que o número de espécies 

ameaçadas seja muito superior às 14 apresentadas na lista vermelha para as espécies ameaçadas 
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da União Internacional para a Conservação da Natureza (Cutellod et al., 2011), uma vez que mais 

de 50% da malacofauna endémica das Ilhas Desertas não se encontra avaliada. 

 

Tabela 4. Espécies de moluscos terrestres com estatuto ameaçado (IUCN 2013). 

Táxon Categoria UICN 

Atlantica gueriniana* CR 

Discula lyelliana CR 

Discula tetrica CR 

Geomitra grabhami CR 

Actinella actinophora VU 

Actinella laciniosa VU 

Amphorella melampoides VU 

Caseolus leptosticus VU 

Leiostyla macilenta VU 

Spirorbula squalida VU 

 

Igualmente rica e diversa é a malacofauna presente nos vários depósitos fósseis, na sua maioria de 

origem coluvial, do período Holocénico, existentes na Deserta Grande e no Bugio. Como resultado 

dos trabalhos realizados nos últimos 5 anos, foram registadas novas espécies para a ciência 

(Cameron et al., in prep.) em ambas as ilhas, o que contribuirá de forma significativa para o 

enriquecimento da biodiversidade local. Estes depósitos permitem obter uma perspetiva da 

biodiversidade e da sua evolução ao longo dos tempos e à escala temporal. Devido à sua 

importância biológica e singularidade, bem como à fragilidade dos mesmos devido à sua localização 

geográfica (em áreas de escarpa, em zonas de acentuada erosão e com risco de deslizamentos de 

terra), os depósitos fósseis identificados devem ser alvo de um plano específico de gestão e 

conservação, de forma a garantir a sua continuidade ao longo do tempo. 
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Outros Invertebrados 

 

Outro grupo de invertebrados de grande interesse é o dos artrópodes. As Ilhas Desertas são um 

hotspot de diversidade em número de espécies de artrópodes terrestres endémicos, com cerca de 

104 taxa individuais (espécies=92; subespécies=24) (Borges et al., 2008).Neste grupo, merecem 

destaque os aracnídeos, estando atualmente contabilizadas 57 espécies de aranhas para a Deserta 

Grande, fazendo desta a ilha macaronésica com maior número de espécies endémicas por área  

(Crespo et al. 2013). Ainda dentro dos aracnídeos, salienta-se a tarântula-das-desertas Hogna 

ingens, um endemismo destas Ilhas. Esta aranha, com uma densidade populacional de cerca de 

185 indivíduos adultos por hectare (Crespo et al., 2014), tem uma área de distribuição restrita, 

habitando apenas o Vale da Castanheira, no extremo norte do topo da Deserta Grande.  

 

No anexo IV do POGID encontra-se a listagem das espécies de fauna (exceto aves) encontradas 

nas Ilhas Desertas. 

 

VERTEBRADOS 

 

Avifauna 

 

As Ilhas Desertas são uma das mais importantes áreas de nidificação de aves marinhas da 

Macaronésia e de todo o atlântico norte, possuindo condições singulares e únicas em todo o Mundo. 

Estão classificadas como “Important Bird and Biodiversity Area” (IBA) no âmbito da BirdLife 

Internacional. 

 

As aves marinhas que nidificam nas Desertas incluem-se nas ordens Procellariiformes e 

Charadriiformes. Nos Procelariformes (aves marinhas pelágicas) incluem-se a cagarra Calonectris 

borealis, a alma-negra Bulweria bulwerii, o roque-de-castro Hydrobates castro, o pintainho Puffinus 

lherminieri e a freira-do-bugio Pterodroma deserta. São espécies inerentemente vulneráveis, para as 

quais as Desertas representam um dos últimos refúgios a nível Mundial. Nos Charadriformes (aves 

marinhas não pelágicas) incluem-se a gaivota-de-patas-amarelas Larus michahellis e o garajau-
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comum Sterna hirundo. A tabela 5 apresenta o tamanho e a tendência populacional que cada uma 

destas aves apresenta nas Ilhas Desertas. 

 
Tabela 5. Tamanho e tendência populacional das aves marinhas nidificantes nas Ilhas Desertas  

 

Espécies Tamanho  

(Pares) 

Tendência Referência 

Roque-de-castro 

Hydrobates castro 

5000 ?* BirdLife International (2015) 

Freira-do-bugio Pterodroma 

deserta 

160 – 180 

 

Estável Menezes et al. 2010 

Alma-negra Bulweria 

bulwerii 

45000 + Catry et al. 2015 

Cagarra  

Calonectris borealis 

> 1500 + Oliveira & Menezes (2004) 

Pintainho Puffinus 

lherminieri baroli 

300 ? BirdLife International (2016) 

Gaivota-de-patas-amarelas 

Larus michahellis 

>600 - SPNM (2014) 

Garajau-comum Sterna 

hirundo 

> 250 ?* BirdLife International (2015) 

+ = pop. a crescer; - = pop. a decrescer, ? = não há dados 

 

As aves acima mencionadas, com exceção da gaivota-de-patas-amarelas, são espécies migratórias, 

aparecendo nestas Ilhas apenas durante o seu período reprodutivo.  

 

No Bugio nidifica a endémica freira-do-bugio, uma das aves mais ameaçadas a nível mundial. 

  

A Deserta Grande suporta a maior colónia de alma-negra do Atlântico e possivelmente do Mundo, 

desempenhando um papel vital para a conservação desta espécie.  

 

Algumas das espécies de aves que ocorrem nas Desertas constam do anexo I da Diretiva 

79/409/CEE (Tabela 6). 
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Tabela 6. Espécies de aves de interesse comunitário. 

Código Espécie 

A010 Calonectris borealis 

A026 Egretta garzetta 

A193 Sterna hirundo 

A222 Asio flammeus 

A386* Pterodroma deserta 

A387 Bulweria bulwerii 

A388 Puffinus lherminieri 

A390 Hydrobates castro 

*Espécies prioritárias. 

 

Nas aves terrestres nidificantes, que podem ser encontradas durante todo o ano, incluem-se o 

corre-caminhos Anthus berthelotii madeirensis, o canário-da-terra Serinus canaria canaria e a 

codorniz Coturnix coturnix confisa. Em pequeno número estão também presentes três aves de 

rapina nidificantes, nomeadamente o francelho Falco tinnunculus canariensis, a manta Buteo buteo 

harterti e a coruja-das-torres Tyto alba schmitzi. Estas espécies de rapinas haviam desaparecido 

destas Ilhas aquando de programas de erradicação de vertebrados que decorreram na década de 

1990 (Oliveira & Menezes, 2004). Só muito recentemente, de acordo com relatórios internos do 

Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (não publicados), foram encontradas evidências 

claras da sua nidificação nestas ilhas (encontraram-se ninhos). 

 

Muitas outras aves de várias espécies visitam ocasionalmente as Ilhas Desertas, sobretudo no 

Outono e no Inverno (vide Anexo VI).  

 

OUTRAS ESPÉCIES TERRESTRES 

 

A lagartixa-das-desertas Teira dugesii mauli das Ilhas Desertas é uma subespécie endémica.  

 

Nos anexos VII e VIII do POGID, encontra-se uma listagem de líquenes e fungos, respetivamente. 
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FAUNA MARINHA 

 

O sistema litoral das Ilhas Desertas é constituído por uma costa rochosa bastante exposta ao 

hidrodinamismo marinho. Ao longo da costa com 37,7 km existem cerca de 75 grutas, algumas das 

quais com entrada submersa, e cerca de 106 pequenas praias de calhau rolado. Ao longo da costa 

o substrato rochoso é predominante. Grande parte deste substrato tem um declive acentuado, mas 

também se encontram várias plataformas rochosas, algumas têm vários enclaves que se 

transformam em poças de maré durante a baixa-mar quando as plataformas ficam emersas. No mar 

adjacente encontram-se alguns prolongamentos rochosos, pequenos ilhéus e rochas emersas e 

submersas quase ligadas à costa. Os fundos são de rocha e de areia. 

 

Os invertebrados marinhos representam a maioria das espécies e níveis taxonómicos superiores 

(Filos, Classes, etc) e podemos encontrá-los em grande número, nos substratos rochosos que 

dominam a zona costeira. Em termos de diversidade, abundância e tamanho os mais importantes 

são os crustáceos, moluscos e poliquetas. Estes invertebrados marinhos constituem uma fauna 

costeira interessante, com grandes afinidades com a do Mediterrâneo mas com elementos de 

faunas temperadas e subtropicais. A informação sobre este grupo na Madeira ainda apresenta 

lacunas estando muito concentrada em espécies mais visíveis, relativamente comuns ou 

comercialmente importantes.  

 

Segundo Wirtz (2006), que registou 10 adicionais espécies de invertebrados para a fauna marinha 

da Madeira, novas espécies para a Madeira assim como para a ciência são ainda descobertas todos 

os anos nas águas costeiras da Madeira. 

 

Wirtz et al. (2008) apresentou uma nova lista de peixes costeiros para o arquipélago da Madeira 

(Madeira), incluindo as Ilhas Desertas, com 226 espécies de peixes costeiros, dos quais 9 são 

novos registos. Não existem espécies endémicas de peixes costeiros na Madeira, mas a Madeira 

partilha uma espécie endémica com as Canárias, Gobius maderensis, e uma espécie endémica com 

os Açores Paraconger macrops. 

Segundo Wirtz (1998), a fauna das águas costeiras da Madeira contempla uma mistura de espécies 

da Região Atlântico-Mediterrânia temperada, espécies de origem boreal (Ex.: Labrus bergylta e 
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Lipophrys pholis), e uma forte componente de espécies tropicais (Ex.: Heteroconger longissimus e 

Aluterus scriptus). 

 

Mais recentemente Araújo & Wirtz, 2015 assinalaram a existência de 215 espécies de crustáceos 

decápodes para o arquipélago da Madeira. 

 

Nas Ilhas Desertas ocorrem também tartarugas Caretta caretta, regularmente, Eretmochelys 

imbricata, Chelonia mydas e Dermochelys coriacea, ocasionalmente; e várias espécies de 

mamíferos marinhos como o roaz-corvineiro Tursiops truncatus, o golfinho-riscado Stenella 

coeruleoalba, o golfinho-comum Delphinus delphis. O lobo-marinho Monachus monachus é a 

espécie emblemática das Ilhas Desertas uma vez que foi precisamente a sua ocorrência naquelas 

ilhas que levou à criação da Reserva. Esta espécie classificada de ameaçada (em perigo) pela 

IUCN, conta atualmente com uma população estimada em 30 indivíduos (±10) com uma tendência 

positiva. Embora utilizem toda a área das Ilhas Desertas e grutas distribuídas ao longo das ilhas, o 

Sul da Deserta Grande é o local mais frequentado por estes animais e é aqui onde se encontram as 

grutas de reprodução e mais utilizadas pelos lobos-marinhos. 

 

No anexo V do POGOD, encontra-se a listagem de espécies de fauna marinha. 

 

Os conhecimentos sobre os habitats e espécies marinhas das Ilhas Desertas são muito generalistas 

e maioritariamente baseados em estudos realizados em outros locais do arquipélago, estando a 

realização de estudos sobre os habitats e espécies das Ilhas Desertas contemplados nas ações do 

presente plano. 

 

Algumas exceções, como as campanhas anuais dirigidas ao estudo da abundância de espécies de 

peixes demersais, efetuadas em 1995, 1996, 1997, 2004 e 2005, estudaram espécies costeiras e do 

talude continental à volta da Madeira, Porto Santo e Desertas. Delgado (2007) reporta 58 espécies 

de peixes demersais e pelágicos capturados nas Ilhas Desertas, nessas campanhas. 
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A distribuição cartográfica das espécies de fauna ameaçadas constantes na Diretiva Habitats está 

disponível no Relatório Nacional de Implementação da Diretiva Habitats do Instituto da Conservação 

da Natureza e da Biodiversidade. 

 

ESPÉCIES INTRODUZIDAS 

 

Historicamente, três grupos de vertebrados foram introduzidos nas Ilhas Desertas: a cabra Capra 

hircus, o coelho Oryctolagus cuniculus e o murganho Mus musculus. A introdução dos dois 

primeiros, provavelmente no século XV, deveu-se às tentativas de colonização destas Ilhas pelo 

Homem. Estes animais conduziram à degradação do coberto vegetal, fundamentalmente, da 

Deserta Grande e do Bugio levando a uma diminuição tanto da abundância como da diversidade da 

flora, acelerando os processos de erosão. 

 

Com os esforços desenvolvidos para a erradicação destes mamíferos na Deserta Grande em 1996, 

o coelho foi erradicado e o número de efetivos da cabra reduzido. No entanto, estes esforços 

mantêm-se no sentido de erradicar, também, a cabra da Deserta Grande ou de, pelo menos, se 

manter o seu efetivo populacional em níveis tendencialmente baixos.  

 

Na Ilha do Bugio a cabra também foi introduzida, provavelmente oriunda das Ilhas Canárias, e que 

causaram danos profundos naquele habitat. No âmbito do projeto LIFE “SOS freira-do-bugio”, foram 

contempladas medidas para a monitorização dos herbívoros naquela Ilha, tendo sido confirmada a 

sua extinção. 

 

Relativamente ao murganho, não existem dados concretos referentes à sua introdução e também à 

sua situação atual. A proximidade das Ilhas Desertas à Ilha da Madeira e o permanente uso humano 

que estas Ilhas tiveram ao longo dos séculos, pressupõe que estamos perante vários episódios de 

introdução acidental. Esta espécie é um dos principais predadores de moluscos terrestres, tendo 

sido contabilizado um elevado número de conchas de espécimes de A. calathoides e Actinella 

lentiginosa stellaris que apresentam marcas de predação, o que permite listar o Mus musculus como 

um dos principais responsáveis pela redução do efectivo populacional dos táxones acima 

mencionados na última década. A não introdução de qualquer uma das outras duas espécies de 
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Ratos existentes na Madeira, Rattus rattus e R. norvegicus, é uma situação muito positiva e 

extraordinária. O mesmo se pode referir relativamente ao não estabelecimento de gatos nestas 

Ilhas. Refira-se que existem registos da existência destes predadores na Deserta Grande, tendo 

sido recolhidas fezes em 1970 (Cook & Yalden, 1980) e existindo documentação fotográfica de um 

exemplar encontrado morto nos anos 80 do século XX (Martin Jones in Litt). 

 

Todo este esforço tem sido acompanhado por um sólido programa de monitorização, que permite o 

melhor acompanhamento dos processos regenerativos que os ecossistemas apresentam. Espera-

se que estes habitats evoluam em direção a uma situação de equilíbrio 

 

A formiga-argentina Linepithema humile ocorre com uma densidade elevada no Ilhéu Chão e 

Deserta Grande. Esta é uma das Top 100 espécies mais invasoras do mundo e da Macaronésia, o 

que representa uma ameaça para habitats e espécies das Ilhas Desertas. Já se confirmou terem um 

impacto negativo sobre a fauna entomológica endémica e de uma forma indireta, sobre a flora 

através das implicações que têm nos processos de polinização. É também uma espécie predadora 

em determinadas épocas de crias e ovos de aves. 

 

3.1.3 Socioeconomia 

 

Embora as Ilhas Desertas tenham sido alvo de várias tentativas de colonização, tal foi inviabilizado 

pelo relevo acidentado e pela ausência de água. 

 
Historicamente, o interesse económico das Ilhas Desertas esteve associado à criação de gado, à 

colheita de Urzela, um líquen utilizado em tinturaria, e ao cultivo de Barrilha, uma planta utilizada no 

fabrico de sabão. 

 

A permanência de um reduzido grupo de homens nas Ilhas Desertas possibilitou não somente o 

aproveitamento económico, mas ainda a segurança do território madeirense. No século XVII foi 

definido um posto de vigia permanente, suportado pela Fazenda Real, a partir do qual se avisava a 

Ilha da Madeira, da presença de navios inimigos através de fogueiras. Também na Segunda Guerra 

Mundial as Desertas foram utilizadas para o controlo das embarcações inimigas. Para isso a 
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Capitania do Porto do Funchal construiu quatro postos de vigia. Os mesmos que mais tarde viriam a 

ser utilizados pelos caçadores de baleias para o avistamento dos cetáceos.  

 

Atualmente, as Ilhas Desertas são habitadas permanentemente por colaboradores da entidade 

gestora do Sítio, e as áreas de interesse económico são o turismo e a pesca. 

 

TURISMO 

 

A proteção e gestão das Ilhas Desertas assegura o planeamento sustentável, tanto ecológico como 

económico, garantindo que as diversas entidades e particulares estejam bem informados e sejam 

parceiros na definição da estrutura de gestão da área protegida. Por conseguinte, a proteção do 

valioso património natural terrestre e marinho de grande valor ecológico e científico, bem como da 

paisagem ímpar das Ilhas Desertas é compatibilizada com atividades humanas privilegiando-se o 

turismo de natureza e cientifico que tanto contribui para promover a Região. 

 

O turismo científico é motivado por interesse pessoal ou institucional em atividades relacionadas 

com a investigação, conservação e valorização da natureza, associando-se a contemplação do 

meio, sempre efetuado de forma sustentável e em estreita comunhão com a envolvente natural e 

cultural. O fomento deste tipo de turismo pode potenciar uma melhor e mais eficiente gestão da área 

protegida, pois se devidamente orientado para as prioridades específicas de uma dada área 

protegida, pode contribuir para a: 1) Melhoria do conhecimento da biodiversidade e reconhecimento 

de novas espécies; 2) Conservação e monitorização dos ecossistemas; 3) Caracterização geológica 

dos fundos dos fundos marinhos; 4) Análise dos impactos das alterações climáticas nos habitas, 

espécies e ecossistemas; 5) Levantamento e preservação arqueológica; 6) Introdução das energias 

renováveis de elevada eficiência que garanta a sustentabilidade das infraestruturas de apoio de 

gestão das Ilhas Desertas.  

 

Existem dois nichos de mercado que podem vir a ser de particular relevância para alimentar o 

turismo científico nas Ilhas Desertas: 
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- As universidades europeias efetuam com frequência research fiel trips no sul da europa para 

alunos universitários com o objetivo de aplicação de metodologias aprendidas pelos alunos durante 

o ano letivo/ cursos;  

- As sociedades científicas nacionais (e.g. British Ecological Society) organizam frequentemente 

field trips direcionadas para os seus associados, estudantes de mestrado, doutoramento ou 

profissionais em início de carreira.  

 

A exploração e dinamização destes nichos de mercado para o turismo científico passaria pela 

divulgação das potencialidades das Ilhas Desertas como hotspot de biodiversidade e de 

oportunidades de estudo dos seus ecossistemas ainda pouco conhecidos e associados a paisagens 

deslumbrantes; bem com através do estabelecimento de parcerias que com enfoque primordial no 

turismo científico.  

 

As Ilhas Desertas são visitadas por um número médio anual de 3474 visitantes, que ali se deslocam 

através de embarcações privadas e/ou de embarcações marítimo-turísticas, mediante autorização 

da entidade gestora do Sítio. Os navios de Guerra da Marinha Portuguesa, também contribuem para 

o transporte de visitantes principalmente de grupos escolares. 

 

PESCA  

 

Os recursos piscícolas das Ilhas Desertas atraíram muitos pescadores. Numa fase inicial a atividade 

piscatória foi exercida de forma sustentada. No entanto, durante a década de 70 do século XX, com 

o aparecimento das embarcações a motor e o advento das redes de emalhar, os recursos piscícolas 

rapidamente entraram num estado de sobre-exploração. Simultaneamente capturaram-se cagarras 

e outras aves marinhas para consumo humano e/ou preparação de engodo. 

Com a criação da Área de Proteção Especial das Ilhas Desertas em 1990, a captura de aves 

marinhas deixou de ser praticada e a exploração dos recursos haliêuticos passou a ser exercida de 

forma controlada. 

 

As Ilhas Desertas permanecem uma fonte de valor socioeconómico significativo para a atividade da 

pesca exercida de forma racional e sustentável nas áreas permitidas, designadamente na zona 
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costeira, a apanha de moluscos gastrópodes (lapas) e pesca de cerco para obtenção de isco vivo 

para a pesca de tunídeos. 

Saliente-se ainda, na área de intervenção das Ilhas Desertas abaixo da batimétrica dos 100 metros, 

a existência de atividade de algumas das pescarias principais da região, designadamente a pesca 

de cerco de pequenos pelágicos, pesca de tunídeos com salto e vara e pesca de peixe-espada 

preto com palangre derivante. 

 

De grande importância para a preservação dos recursos piscícolas das Ilhas Desertas, e da região 

em geral, bem como dos seus ecossistemas de fundo, é o facto de não existir atualmente qualquer 

atividade de pesca licenciada para utilização de artes de pesca mais nocivas como as redes de 

emalhar e de arrastar. 

 

 

3.2. PROVÁVEL EVOLUÇÃO DECORRENTE DA NÃO APLICAÇÃO DO POGID 

 

Os principais problemas e fatores de ameaça identificados nas Ilhas Desertas, que podem 

comprometer a conservação dos recursos naturais existentes neste espaço protegido, são a pesca 

ilegal, a pressão humana desregrada, a introdução e/ou dispersão de espécies exóticas, a erosão 

dos solos e possíveis derrames de crude (hidrocarbonetos) resultantes de lavagens de tanques e/ou 

acidentes – as ameaças identificadas no POGID. 

 

Com o objetivo de minimizar e evitar estas ameaças, foram implementadas diversas medidas desde 

1990, quando as Ilhas Desertas foram legalmente protegidas, que ainda continuam em curso, 

estando enquadradas nas medidas propostas no POGID e que têm como objetivos estratégicos:  

 

o Conservar, melhorar e proteger todos os ecossistemas;  

o Promover, coordenar e apoiar a investigação que visa o melhoramento do conhecimento 

das espécies e habitats;  

o Melhorar a divulgação, conhecimento e apreciação do Sítio;  

o Gerir a atividade turística para que constitua uma mais-valia socioeconómica sem colidir 

com os valores de conservação do Sítio; 
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o Melhorar as condições legais para que a Gestão do Sítio seja efetuada de forma mais 

eficaz; 

o Gerir o Sítio de forma adequada e efetiva de acordo com as orientações propostas.  

 

Deste modo, pode-se verificar que as Ilhas Desertas têm, desde 1990, uma dinâmica própria que 

tem permitido uma conservação eficaz dos habitats e espécies. Contudo, com a divulgação daquele 

espaço tem havido um interesse e uma procura cada vez maior por parte da população residente e 

de turistas que ali se deslocam através de diversas embarcações. Perante isto, o POGID contribui 

decisivamente não só para a gestão da pressão humana naquele espaço de forma sustentada, 

como também, para a implementação de novas medidas que permitam concretizar os objetivos 

estratégicos acima mencionados de forma mais eficaz. 

 

4. PROBLEMAS AMBIENTAIS PERTINENTES PARA O POGID, INCLUINDO OS 

RELACIONADOS COM TODAS AS ZONAS DE ESPECIAL IMPORTÂNCIA AMBIENTAL 

 

O POGID prevê um programa de atuação necessária à salvaguarda do Sítio, na medida em que o 

Plano prevê um conjunto de medidas de ordenamento, gestão, valorização e de defesa do Sítio que 

têm como um dos objetivos minimizar e quando possível eliminar os problemas e ameaças para 

aquele Sítio. 

 

Assim sendo, os principais problemas e ameaças para o Sítio, identificados durante a elaboração do 

POGID, são os seguintes: 

o Pesca ilegal; 

o Pressão humana desregrada; 

o Introdução e/ou dispersão de espécies exóticas; 

o Erosão dos solos; 

o Derrames de crude (hidrocarbonetos) resultantes de lavagens de tanques e/ou acidentes. 
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5. OBJETIVOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ESTABELECIDOS A NÍVEL INTERNACIONAL, 

COMUNITÁRIO, NACIONAL OU REGIONAL QUE SEJAM PERTINENTES PARA O POGID 

 

O Ordenamento e Gestão do Território devem ser encarados como um processo de integração e 

coordenação das políticas de organização e utilização do espaço, fundamental para o 

desenvolvimento integrado e sustentado das comunidades humanas. Deve possuir um caráter 

interdisciplinar e intersectorial, exigindo a cooperação entre as diversas autoridades, e exigindo 

cada vez mais a participação dos administrados. Deste processo deverá resultar o uso racional dos 

recursos naturais e humanos presentes, bem como a conservação dos valores permanentes do 

território, o que se traduz num progresso conjunto e harmonioso das várias atividades, permitindo 

não só a sobrevivência e segurança, mas também o aumento da qualidade de vida das 

comunidades ligadas aos diferentes espaços territoriais. 

 

O quadro de referência estratégico constitui o macro enquadramento estratégico da avaliação 

ambiental, criando um referencial para a mesma. Reúne os macro objetivos de política ambiental e 

de sustentabilidade estabelecidos a nível europeu – já transpostos para a ordem jurídica – nacional 

e regional que são relevantes para a avaliação, bem como as ligações a outros planos e programas 

com os quais o Plano estabelece relações. 

 

Dos instrumentos identificados é necessário selecionar os objetivos, considerados referenciais 

estratégicos, que sirvam de enquadramento ao processo de elaboração do POGID, 

designadamente os que possam servir para validar os objetivos estabelecidos neste. 

 

Assim, neste capítulo são abordados os diversos instrumentos de planeamento previstos para a 

Região Autónoma da Madeira, com especial pertinência para o Plano, tendo em consideração o 

sistema de gestão territorial. 

 

5.1 Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) – Lei n.º 58/2007, de 

4 de setembro, retificado pelas declarações n.º 80-A/2007, de 7 de setembro e n.º 103-A/2007, de 2 

de novembro; 
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Este Programa Nacional é um instrumento de desenvolvimento territorial de natureza estratégica 

que estabelece as grandes opções com relevância para a organização do território nacional, 

consubstancia o quadro de referência a considerar na elaboração dos demais instrumentos de 

gestão territorial e constitui um instrumento de cooperação com os demais Estados membros para a 

organização do território da União Europeia. Concretiza a estratégia de ordenamento, 

desenvolvimento e coesão territorial do País. 

 

5.2 Sistema Regional de Gestão Territorial – Decreto Legislativo Regional n.º43/2008/M, DR, 1ª 

série, n.º 247, de 23 de dezembro;  

 

Este diploma desenvolve as bases da política de ordenamento do território e de urbanismo, 

definindo o sistema regional de gestão territorial da Região Autónoma da Madeira. 

 

5.3 Rede Fundamental de Conservação da Natureza (RFCN) – Decreto – Lei n.º 142/2008, de 24 

de julho, Republicado pelo Decreto-Lei n.º 242/2015, de 15 de outubro e alterado pelo Decreto-Lei 

n.º 42-A/2016, de 12 de agosto; 

Este diploma estabelece o regime jurídico da conservação da natureza e da biodiversidade, criando 

a RFCN, a qual é composta pelas áreas nucleares de conservação da natureza e da biodiversidade 

integradas no SNAC e pelas áreas de reserva ecológica nacional, de reserva agrícola nacional e do 

domínio público hídrico enquanto áreas de continuidade que estabelecem ou salvaguardam a 

ligação e o intercâmbio genético de populações de espécies selvagens entre as diferentes áreas 

nucleares de conservação, contribuindo para uma adequada proteção dos recursos naturais e para 

a promoção da continuidade espacial, da coerência ecológica das áreas classificadas e da 

conectividade das componentes da biodiversidade em todo o território, bem como para uma 

adequada integração e desenvolvimento das atividades humanas.  

5.4 Reserva Ecológica Nacional (REN) – Decreto – Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto; 

 

Este diploma define uma estrutura biofísica que integra o conjunto das áreas que, pelo seu valor e 

sensibilidade ecológicos ou pela exposição e suscetibilidade perante riscos naturais, são objecto de 

proteção especial. É uma restrição territorial especial que estabelece um conjunto de 
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condicionamentos à ocupação, uso e transformação do solo, identificando os usos e as ações 

compatíveis com os Objetivos desse regime nos vários tipos de áreas. Visa contribuir para a 

ocupação e o uso sustentáveis do território, tendo por Objetivos: proteger os recursos naturais água 

e solo, bem como salvaguardar sistemas e processos biofísicos associados ao litoral e ao ciclo 

hidrológico terrestre, assegurando bens e serviços ambientais indispensáveis ao desenvolvimento 

das atividades humanas; prevenir e reduzir os efeitos da degradação da recarga de aquíferos, dos 

riscos de inundação marítima, de cheias, de erosão hídrica do solo e de movimentos de massa em 

vertentes, contribuindo para a adaptação aos efeitos das alterações climáticas e acautelando a 

sustentabilidade ambiental e a segurança de pessoas e bens; contribuir para a conectividade e a 

coerência ecológica da Rede Fundamental de Conservação da Natureza; contribuir para a 

concretização, a nível nacional, das prioridades da Agenda Territorial da União Europeia nos 

domínios ecológico e da gestão transeuropeia de riscos naturais. 

 

5.5 Estratégia Nacional para o Mar (2013-2020) – RCM n.º 12/2014, de 12 de fevereiro; 

 

Esta Estratégia cria as condições e mecanismos que possibilitam aos diversos agentes desenvolver, 

de forma equilibrada e articulada, as múltiplas atividades ligadas ao mar, tendo em vista a promoção 

da qualidade do ambiente marinho, do crescimento económico e a criação de novos empregos e 

oportunidades. O objetivo central é o de aproveitar melhor os recursos do oceano e zonas costeiras, 

promovendo o desenvolvimento económico e social de forma sustentável e respeitadora do 

ambiente, através de uma coordenação eficiente, responsável e empenhada que contribua 

ativamente para a Agenda Internacional dos Oceanos. 

 

5.6 Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ENCNB) – 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 152/2001, de 11 de outubro, retificada pela Declaração de 

Retificação n.º 20-AG/2001, de 31 de outubro; 

A ENCNB é um instrumento fundamental para a prossecução de uma política integrada num 

domínio cada vez mais importante da política de ambiente e nuclear para a própria estratégia de 

desenvolvimento sustentável.  Assume três Objetivos gerais: conservar a Natureza e a diversidade 

biológica, incluindo os elementos notáveis da geologia, geomorfologia e paleontologia; promover a 

utilização sustentável dos recursos biológicos; contribuir para a prossecução dos Objetivos visados 
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pelos processos de cooperação internacional na área da conservação da Natureza em que Portugal 

está envolvido, em especial os Objetivos definidos na Convenção sobre a Diversidade Biológica, 

aprovada para ratificação pelo Decreto n.º 21/93, de 29 de Junho, designadamente a conservação 

da biodiversidade, a utilização sustentável dos seus componentes e a partilha justa e equitativa dos 

benefícios provenientes da utilização dos recursos genéticos.   

5.7 Zona Económica Exclusiva – Decreto-Lei n.º 119/78, de 1 de junho; 

Define "zona económica" e fixa os seus limites geográficos. 

5.8 Domínio Público Hídrico – Lei n.º 468/71, de 5 de Novembro, republicado pela Lei n.º 16 / 

2003, de 4 de junho; 

 

 Revê, atualiza e unifica o regime jurídico dos terrenos do Domínio Público. 

 

5.9 Plano de Ordenamento do Território na Região Autónoma da Madeira (POTRAM) – 

aprovado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 12/95/M, de 24 de junho, alterado pelo Decreto 

Legislativo Regional n.º 9/97/M, de 18 de julho. 

 

Este plano estabelece as orientações gerais de planeamento e desenvolvimento das intervenções 

respeitantes ao uso e ocupação do solo, defesa e proteção do ambiente, distribuição da população 

no território e estrutura urbana. Constituem Objetivos específicos do POTRAM a estruturação do 

território, tendo em vista o equilíbrio no funcionamento das zonas homogéneas regionais, a 

preservação do ambiente e da qualidade de vida e o estabelecimento de condições espaciais para 

modernização da economia, visando a elevação do nível de rendimento e qualidade de vida da 

população e a redução de assimetrias intrarregionais. Fundamentalmente, o POTRAM pretende 

promover um desenvolvimento harmonioso entre os espaços rurais e urbanos.  

 

5.10 Plano de Ordenamento Turístico da Região Autónoma da Madeira (POT) – aprovado pelo 

Decreto Legislativo Regional n.º 17/2002/M, de 29 de agosto. 
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O define a estratégia de desenvolvimento do turismo na Região e o modelo territorial a adotar, com 

vista a orientar os investimentos, tanto públicos como privados, garantindo o equilíbrio na 

distribuição territorial dos alojamentos e equipamentos turísticos, bem como um melhor 

aproveitamento e valorização dos recursos humanos, culturais e naturais. Constitui ainda objetivo 

do POT que a distribuição territorial e as características dos empreendimentos turísticos que se 

adeqúem às realidades paisagísticas e históricas das diversas zonas da Região, e que se insiram 

no meio social e cultural, contribuindo para o desenvolvimento local integral.  

 

5.11 Plano Regional da Política do Ambiente (PRPA) – aprovado pelas Resoluções do Conselho 

de Governo nºs 1149/97, de 18 de Agosto e 593/99, de 3 de maio e 809/2000, de 8 de junho.  

 

O PRPA tem como principais objetivos o bem-estar sustentável da população, com padrões de 

qualidade de vida, a adequação ambiental das atividades económicas e a valorização do património 

natural e da paisagem humanizada. Salienta-se que o PRPA define diversas linhas de orientação 

estratégica, destacando-se a que se centra na integração dos valores ambientais nos modelos de 

desenvolvimento socioeconómico, referindo que uma das formas mais promissoras de valorização 

do património é o turismo, em especial o turismo de natureza e em meio rural. 

 

5.12 Plano Regional da Água da Madeira (PRAM) – Decreto Legislativo Regional n.º 38\2008,de 

20 de agosto; 

 

Este Plano constitui um plano estratégico que tem por objeto os recursos hídricos, no contexto geral 

de desenvolvimento sustentável, qualidade de vida dos habitantes, satisfação das necessidades 

relativas às atividades económicas e proteção do ambiente da Região Autónoma da Madeira. 

 

5.13 Plano de Emergência para o Combate à Poluição das Águas Marinhas, Portos, Estuários e 

Trechos Navegáveis dos rios, por Hidrocarbonetos e Outras Substâncias Perigosas (Plano Mar 

Limpo) – Resolução do Conselho de Ministros n.º 25/93, de 15 de abril. 

 

O Plano Mar Limpo (PML) tem por objetivo geral estabelecer um dispositivo de resposta a situações 

de derrames de hidro – carbonetos e outras substâncias perigosas, ou a situações de ameaça 
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iminente desses mesmos derrames, definir as responsabilidades das entidades intervenientes e 

fixar as competências das autoridades encarregadas da execução das tarefas que aquela resposta 

comporta.  

 

5.14 Plano de Desenvolvimento Económico e Social da Região Autónoma da Madeira 2014-

2020 – “Compromisso Madeira 2020” – Decreto Legislativo Regional nº12/2014/M, de 4 de 

novembro. 

 

A Região Autónoma da Madeira (RAM) assumiu como desígnio estratégico de, no horizonte 2013, 

manter ritmos elevados e sustentados de crescimento da economia e do emprego, assegurando a 

proteção do ambiente, a coesão social e o desenvolvimento territorial. Assim, para atingir este 

desígnio, o PDES estabeleceu as prioridades estratégicas e temáticas e a prossecução dos grandes 

Objetivos, apresentando as linhas de orientação, Objetivos e principais medidas a implementar. É 

neste contexto que surge agora o Plano de Desenvolvimento Económico e Social Regional para o 

período 2014-2020 designado «Compromisso Madeira@2020» que procura calibrar os novos 

desafios e necessidades de intervenção para a RAM, sobretudo no quadro da Estratégia Europa 

2020 e do papel das Regiões Ultraperiféricas (RUP) nesta Estratégia, com as limitações e os efeitos 

económicos e sociais decorrentes de um período particularmente complexo e prolongado e tendo 

em conta, ainda, a necessidade de contrariar os sinais de esgotamento de um modelo de 

especialização que necessita de diversidade produtiva, com incorporação de conhecimento.  

 

5.15 Plano Diretor Municipal (PDM) de Santa Cruz - Ratificado pela Resolução do Governo 

Regional da Madeira n.º 607/2004, de 29 de Abril. Este plano funciona como instrumento básico de 

ordenamento do território do município e visa contribuir para um modelo coerente de 

desenvolvimento do concelho mediante a definição de orientações gerais de planeamento e de 

gestão urbanística. 

 

5.16 Fundeadouros autorizados nas Ilhas Desertas – Edital n.º 01/2001, da Capitania do Porto 

do Funchal.  

 

São definidas, pela Capitania do Porto do Funchal, as zonas onde é permitido fundear. 
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5.17 Rede Natura 2000 – O espaço protegido em causa está classificado como Sítio de Importância 

Comunitária – PTDES0001 – Ilhas Desertas, Portaria n.º 829/2007, de 01 de agosto; Zona Especial 

de Conservação (ZEC) – PTDES0001 – Ilhas Desertas, Resolução do Conselho de Governo n.º 

1291/2009, de 2 de outubro; Zona de Proteção Especial (ZPE) – PTZPE0063 – Ilhas Desertas, 

Decreto Regulamentar Regional n.º 3/2014/M, de 3 de março, integrando a Rede Ecológica 

Europeia denominada Natura 2000 (Diretivas Europeias 79/409/CEE (Diretiva Aves) e 92/43/CEE 

(Diretiva Habitats), que visam, respetivamente, a conservação das aves selvagens e a preservação 

dos habitats naturais, da fauna e da flora selvagens). 

 

5.18 Reserva Natural das Ilhas Desertas - Decreto Legislativo Regional n.º 14/90/M, de 23 de 

Maio, alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 9/95/M, de 20 de Maio; 

 

A criação da Área de Proteção Especial das Ilhas Desertas teve por preocupação fundamental criar 

o quadro legal que permitisse uma proteção racional e eficaz das espécies de animais e plantas 

marinhas e terrestres, raras e endémicas, existentes nestas ilhas. 

 

5.19 Estratégia de Adaptação às Alterações Climáticas da Região Autónoma da Madeira - 

Estratégia CLIMA-MADEIRA - Resolução da Região Autónoma da Madeira Nº 1062/2015, de 2 de 

dezembro. 

 

De forma a consubstanciar um desenvolvimento integrador a uma implementação eficaz, a 

estratégia CLIMA-Madeira apresenta a seguinte visão: “Uma região adaptada às alterações 

climáticas com real envolvimento da sua sociedade e integração do seu ambiente”  

A estratégia reflete, na sua visão, a ambição de tornar a RAM e os seus vários subsistemas 

resilientes à variabilidade e alteração climática, incluindo, no processo de adaptação, o seu capital 

social e valorizando o seu capital natural. 

 

5.20 Outras Classificações - Está classificado como Reserva Biogenética, desde 1992, e 

distinguido com o Diploma Europeu para as Áreas Protegidas desde 2014. Estatutos atribuídos pelo 

Conselho da Europa quando uma área é um exemplo representativo de um habitat natural 

especialmente valioso para a Conservação da Natureza da Europa, com espécies de fauna e flora 
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típicos, únicos, raros e ameaçados, e pelo trabalho de proteção desenvolvido que permite a sua 

conservação a longo prazo. 

 

 É igualmente uma IBA (Important Bird and Biodiversity Area) no âmbito da BirdLife Internacional. As 

IBAs são sítios com significado internacional para a conservação das aves à escala global. São 

identificadas através da aplicação de critérios científicos internacionais e constituem a rede de sítios 

fundamentais para a conservação de todas as aves com estatuto de conservação desfavorável. E 

está incluída nas Zonas Especiais de Conservação para o lobo-marinho definidas no Plano de Ação 

para a Recuperação do Lobo-marinho no Atlântico Oriental. 

 

6. EVENTUAIS EFEITOS SIGNIFICATIVOS NO AMBIENTE DECORRENTES DA APLICAÇÃO 

DO POGID 

 

6.1 Identificação e descrição dos impactes mais significativos da aplicação do Plano 

 

Considerando as medidas e ações previstas no POGID prevê-se, de uma forma geral, conservar e 

melhorar o grau de conservação dos habitats e espécies do Sítio e valorizar as atividades humanas 

do ponto de vista socioeconómico que ali são desenvolvidas. Esta previsão é apoiada pelos 

resultados obtidos com algumas das medidas de caráter contínuo implementadas desde o início da 

proteção do Sítio, cujos impactes têm sido positivos.  

 

Prevê-se que os resultados sejam graduais e a médio e longo prazo sem que existam impactos 

significativos a curto prazo. 

 

Os habitats e espécies do Sítio serão utilizados como indicadores dos efeitos das referidas ações. 

 

6.1.1 Geomorfologia e Geologia 

 

O POGID terá influência direta e indireta na preservação da geologia e dos fenómenos 

geomorfológicos principalmente através de medidas que irão contribuir para diminuir a erosão que 

ocorre naquelas ilhas. 
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Neste capítulo estão previstas as seguintes medidas com influência na geologia e geomorfologia: 

 

 Manter um efetivo de cabras na Deserta Grande reduzido e se possível eliminá-las;  

 Dar continuidade ao plano de controlo dos Murganhos (Mus musculus) e da Formiga-

argentina (Linepithema humile); 

 Monitorizar o aparecimento e/ou dispersão de espécies exóticas; 

 Dar continuidade à monitorização da vegetação. 

 

6.1.2 Valores Biológicos 

 

O POGID tem como um dos objetivos de base a proteção e conservação da natureza e da 

biodiversidade, desenvolvendo ações tendentes à salvaguarda dos habitats, e das espécies que 

constituem o património natural das Ilhas Desertas.  

 

Com a aplicação do POGID prevê-se manter o bom grau de conservação que os habitats e as 

espécies, constantes nos anexos das Diretivas Habitats e Aves, apresentam. 

 

Esta proteção é realizada de forma direta, através da proteção efetiva dos habitats e espécies, e de 

forma indireta, através da monitorização e estudos desses habitats e espécies, os quais permitem 

adotar as estratégias de conservação mais adequadas, e da educação e sensibilização ambiental a 

qual é fundamental para que a população, no geral, seja parte ativa na conservação da natureza. 

 

Neste capítulo, estão previstas as seguintes ações com influência, direta ou indireta, na 

conservação dos recursos biológicos: 

 

 Dar continuidade ao trabalho de vigilância e proteção do Sítio; 

 Melhorar as condições de vigilância do Sítio; 

 Melhorar as condições logísticas e infraestruturas do Sítio; 

 Dotar o Sítio de um sistema de comunicação abrangente a toda a área; 

 Avaliar a possibilidade de implementação de um sistema de videovigilância; 

 Dar continuidade à monitorização da vegetação; 
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 Dar continuidade ao trabalho de proteção e monitorização do Lobo-marinho (Monachus 

monachus); 

 Manter as condições necessárias para a reabilitação do Lobo-marinho (Monachus 

monachus);  

 Dar continuidade ao trabalho de proteção e monitorização da Freira-do-bugio (Pterodroma 

deserta); 

 Manter a monitorização da Tarântula das Desertas (Hogna ingens); 

 Recuperar o habitat da Tarântula das Desertas (Hogna ingens), através do controlo da 

Alpista (Phalaris coerulescens); 

 Dar continuidade ao programa de monitorização dirigido à malacofauna terrestre endémica 

e exclusiva das Ilhas Desertas; 

 Promover um programa de monitorização da fauna e flora marinha; 

 Monitorizar o aparecimento e/ou dispersão de espécies exóticas; 

 Criar manual de procedimentos a aditar pelos visitantes no sentido de evitar a introdução 

de espécies exóticas; 

 Dotar as áreas de desembarque, assim como as plataformas de transporte, com 

equipamentos que previnam o transporte e introdução de espécies exóticas; 

 Manter um efetivo de cabras na Deserta Grande reduzido e se possível eliminá-las; 

 Dar continuidade ao plano de controlo dos murganhos (Mus musculus) e da formiga-

argentina (Linepithema humile); 

 Correção de linhas torrenciais identificadas com impactos na biodiversidade; 

 Monitorizar as atividades dos pescadores e demais utilizadores do Sítio; 

 Manter a proteção dos habitats das aves marinhas nidificantes; 

 Dar continuidade à monitorização dos artrópodes e moluscos, contribuindo para o melhor 

conhecimento; 

 Promover junto das autoridades competentes para que considerem um Plano de 

contingência em caso de poluição ambiental. 

 Estabelecer prioridades relativas às necessidades atuais e futuras de investigação sobre 

bio(geo)diversidade do Sítio;  

 Cartografar a distribuição das espécies e habitats daa Diretivas Habitats e Aves existentes 

no Sítio; 
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 Apoiar logisticamente a investigadores, cientistas e estudantes interessados em 

desenvolver algum estudo e/ou em colaborar nos programas de investigação a decorrer no 

Sítio; 

 Continuar a formar pessoal da entidade gestora para que possa apoiar e colaborar nos 

programas de investigação; 

 Manter em curso o esquema de monitorização dos diferentes grupos de espécies que 

possa ser desenvolvido pelo pessoal da entidade gestora em serviço no Sítio; 

 Estabelecer protocolos de cooperação entre diferentes entidades (regionais, nacionais e 

internacionais) com o objetivo de desenvolver trabalhos científicos sobre a fauna, flora, e 

geologia do Sítio; 

 Participar e apresentar informação em encontros científicos, nacionais e/ou internacionais; 

 Promover o intercâmbio de informação através da realização de fóruns de debate e 

discussão; 

 Promover a publicação em revistas científicas dos resultados dos trabalhos desenvolvidos; 

 Continuar a implementar campanhas de divulgação direcionadas a diferentes públicos-alvo 

com o objetivo de dar a conhecer a importância de conservação do Sítio; 

 Manter a elaboração de material divulgativo sobre o Sítio; 

 Continuar a divulgar o Sítio e os seus projetos através dos órgãos de comunicação social; 

 Proporcionar aos funcionários da entidade gestora seminários e cursos de formação para 

que possam transmitir melhor aos visitantes a informação sobre o Sítio; 

 Avaliar a necessidade de criar um trilho informativo no Ilhéu Chão; 

 Continuar a melhorar o espaço de receção de visitantes;  

 Manter e ir melhorando o trilho informativo na Doca; 

 Continuar a promover internacionalmente o Sítio, através de candidaturas a galardões 

internacionais para conservação da natureza; 

 Garantir a renovação do Galardão de área Diplomada do conselho da Europa; 

 Manter atualizado o estudo de balanço das oportunidades e ameaças do e Sítio; 

 Manter a aplicação do Regulamento Interno da Reserva; 

 Manutenção dos locais definidos para as atividades turísticas;  

 Avaliar a necessidade de definição da Carta de Desporto do Sítio; 
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 Criar mecanismos para salvaguardar uma boa conduta por parte das empresas marítimo-

turísticas que operem no Sítio; 

 Promover o turismo científico junto das principais unidades/centros, organismos de 

investigação, assim como junto das universidades (regionais, nacionais e internacionais) e 

sociedade científicas; 

 Identificar possíveis ações de cooperação com regiões/países que detenham um 

conhecimento amplo do turismo científico; 

 Promover o turismo de natureza através da criação de mecanismos que permitam o 

desenvolvimento de atividades em terra e no mar de forma sustentada; 

 Avaliar a praticabilidade para promover o aumento da mobilidade ecológica e com baixa 

emissão de carbono das embarcações turísticas; 

 Avaliar a necessidade de atualização da legislação do Sítio; 

 Avaliar a necessidade de atualização do Regulamento Interno do Sítio; 

 Manter a implementação dos devidos mecanismos para que a proteção legal seja efetiva; 

 Avaliar a necessidade de promover a inclusão da Reserva nas Áreas de Mar 

Particularmente Sensíveis sob o auspício da Marpol 73/78. 

 

6.1.3 Socioeconomia 

 

Tendo em atenção as especificidades da área de intervenção e as ações previstas no POGID, é de 

esperar que a sua concretização compatibilize as atividades de interesse económico das Ilhas 

Desertas, a pesca e o turismo, com preservação do seu património natural. Neste sentido o 

regulamento e vigilância do Sítio são fundamentais para que ambas as práticas se façam de forma 

sustentada, o que irá contribuir não só para a preservação do espaço e dos seus valores naturais, 

como também, para as atividades em questão – irá contribuir para a manutenção dos recursos 

piscícolas e para a manutenção da qualidade do turismo. O fomento do turismo de natureza e 

científico pode ser um contributo para dinamizar o sector turístico na Região. 

  

Assim, para além de algumas das medidas previstas no capítulo anterior que têm como objetivo a 

proteção do Sítio e que de forma indireta também servem os interesses socioeconómicos, estão 
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também previstas as seguintes ações que visam melhorar as condições de receção ao público em 

geral: 

 

 Avaliar a necessidade de criar um trilho informativo no Ilhéu Chão; 

 Continuar a melhorar o espaço de receção de visitantes;  

 Manter e ir melhorando o trilho informativo na Doca; 

 Continuar a melhorar o espaço de receção de visitantes;  

 Avaliar a necessidade de definição da Carta de Desporto do Sítio. 

 
6.2 Avaliação de Impactes 

 

6.2.1 Geomorfologia e Geologia 

 

Considerando a forte erosão que ocorre nas Ilhas Desertas devido à sua orografia, à sua exposição 

aos agentes naturais como o vento e a chuva, e também à introdução de herbívoros, quaisquer das 

medidas previstas no POGID, que incluem a redução e se possível a eliminação dos herbívoros, a 

disseminação de plantas nativas e a correção das linhas torrenciais, irão contribuir para diminuir a 

erosão naquelas ilhas.  

 

Verificaram-se resultados bastante positivos através de algumas medidas já implementadas, como a 

eliminação do coelho e o controlo do efetivo de cabras na Deserta Grande, bem como a eliminação 

de coelhos e cabras e a disseminação de plantas nativas na Ilha do Bugio.  

 

O alargamento destas ações, a longo prazo, irá ter grandes repercussões na recuperação do 

coberto vegetal e consequentemente para a manutenção da biodiversidade e da paisagem. 

 

6.2.2 Valores Biológicos 

 

Ao longo destes anos, têm sido implementadas várias medidas que visam a conservação dos 

valores biológicos do Sítio das Ilhas Desertas. Os resultados têm sido bastante positivos, 

verificando-se não só a manutenção dos recursos biológicos – flora, fauna e habitats – como 
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também um maior conhecimento científico desses recursos e uma maior consciência ambiental por 

parte da comunidade local. 

 

A aplicação do POGID irá permitir não só manter essas medidas como também melhorá-las e 

monitorizar o Sítio de forma a tomar consciência da necessidade de se tomarem novas medidas 

para fazer face a possíveis ameaças que possam vir a ocorrer.  

 

6.2.3 Socioeconomia 

 

Considera-se que a aplicação deste Plano é suscetível de gerar efeitos positivos que contribuirão 

inequivocamente para a valorização global deste espaço protegido. Pelo peso que a importância 

dos habitats naturais, da bio(geo)diversidade e dos recursos naturais têm neste espaço, a ausência 

de um Plano desta natureza acarreta a perda de valores e a consequente degradação 

socioeconómica. 

 

7. MEDIDAS DESTINADAS A PREVENIR, REDUZIR E ELIMINAR QUAISQUER EFEITOS 

ADVERSOS RESULTANTES DA APLICAÇÃO DO POGID 

 

A importância da identificação dos impactes resultantes do Plano em apreciação reside no facto do 

conhecimento atempado de possíveis alterações possibilitar o estabelecimento de um programa de 

medidas de prevenção e minimização adequado. Deste modo, torna-se possível prevenir, eliminar, 

ou reduzir impactes negativos e maximizar os impactes positivos resultantes. 

 

Embora o POGID tenha considerado medidas cuja sua aplicação não represente efeitos adversos 

nos habitats e espécies ou que estes sejam mínimos, a possibilidade desses mesmos efeitos 

ocorrerem não foi ignorada aquando da sua elaboração. As várias medidas de monitorização dos 

ecossistemas e espécies com os objetivos estratégicos de: Conservar, melhorar e proteger todos os 

ecossistemas; e de Promover, coordenar e apoiar as pesquisas que visam o melhoramento do 

conhecimento das espécies e habitats; têm também como objetivo monitorizar o impacto que as 

medidas que vão sendo tomadas no Sítio. 
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Paralelamente, esta questão está prevista através do objetivo estratégico de “Gerir o Sítio de forma 

adequada e efetiva de acordo com as orientações propostas” de “Acompanhamento e avaliação do 

desenvolvimento deste plano pela Conselho Consultivo da entidade gestora”. 

Considerando o que acima foi exposto quando necessário e caso se verifiquem quaisquer medidas 

com efeitos adversos para os ecossistemas e/ou espécies serão sempre analisados perante os 

benefícios que essas medidas possam trazer em termos de conservação da natureza.  

 

8. RAZÕES QUE JUSTIFICAM AS ALTERNATIVAS ESCOLHIDAS E DESCRIÇÃO DO MODO 

COMO SE PROCEDEU À AVALIAÇÃO 

 

O POGID foi elaborado com base na experiência de gestão da Reserva Natural das Ilhas Desertas, 

realizada desde 1990. Este Plano prevê uma reflexão e discussão com as entidades com 

responsabilidades ambientais. 

 

Assim, o Plano agora proposto, por se encontrar numa fase de pré-consulta pública, não se 

encontra concluído, embora em fase final. A contribuição das entidades auscultadas nesta matéria 

contribuirá certamente para a apresentação de alternativas e consequente avaliação das mesmas. 

  

9. DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS DE CONTROLO PREVISTAS 

 

Considerando a necessidade de avaliar e controlar os efeitos significativos decorrentes da aplicação 

e execução do POGID, e como previsto no número 1, do artigo 11º, do Decreto-Lei nº 232/2007, de 

15 de Junho, segue a descriminação dos objetivos e das ações/medidas a adotar, visando uma 

identificação atempada e a correção de efeitos negativos imprevistos. 

 

Os resultados do controlo serão divulgados pela entidade gestora através de meio eletrónico. 
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Objetivo Estratégico: Conservar, melhorar e proteger todos os ecossistemas 

 

OBJETIVOS OPERACIONAIS 

 

 

AÇÕES 

A - Proteger os habitats e espécies 

terrestres e marinhos; 

 

B - Reforçar as medidas de 

biossegurança existentes, 

fundamentalmente aquelas que 

incidem sobre os visitantes; 

 

C - Monitorizar e avaliar 

periodicamente as medidas de 

biossegurança implementadas na 

prevenção de entrada de espécies 

exóticas; 

 

D - Manter metodologias de pesca 

artesanais e seletivas; 

o  

E - Monitorizar as espécies de fauna 

e flora; 

o  

o F - Manter as condições para a 

recuperação do coberto vegetal. 

 

Dar continuidade ao trabalho de vigilância e proteção 

do Sítio; 

 

Melhorar as condições de vigilância do Sítio; 

 

Dotar o Sítio de um sistema de comunicação 

abrangente a toda a área; 

 

Criar manual de procedimentos a aditar pelos 

visitantes no sentido de evitar a introdução de 

espécies exóticas; 

  

Dotar as áreas de desembarque, assim como as 

plataformas de transporte, com equipamentos que 

previnam o transporte e introdução de espécies 

exóticas; 

 

Melhorar as condições logísticas e infraestruturas do 

Sítio; 

 

Avaliar a possibilidade de implementação de um 

sistema de videovigilância; 

 

Dar continuidade à monitorização da vegetação; 

 

Dar continuidade ao trabalho de proteção e 
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monitorização do lobo-marinho Monachus monachus; 

 

Manter as condições necessárias para a reabilitação 

do lobo-marinho Monachus monachus;  

 

Dar continuidade ao trabalho de proteção e 

monitorização da freira-do-bugio Pterodroma deserta; 

 

Manter a monitorização da tarântula-das-desertas 

Hogna ingens; 

 

Dar continuidade ao trabalho de recuperação do 

habitat da tarântula-das-desertas Hogna ingens, 

através da controlo da alpista Phalaris coerulescens; 

 

Dar continuidade ao programa de monitorização 

dirigido à malacofauna terrestre endémica e exclusiva 

das Ilhas Desertas; 

 

Promover um programa de monitorização da fauna e 

flora marinha; 

 

Promover um programa de monitorização dos habitats 

marinhos; 

 

Monitorizar o aparecimento e/ou dispersão de 

espécies exóticas; 

 

Manter um efetivo de cabras na Deserta Grande 

reduzido e se possível eliminá-las; 
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Dar continuidade ao plano de controlo dos 

murganhos Mus musculus e da formiga-argentina 

Linepithema humile; 

 

Correção de linhas torrenciais com impactos na 

biodiversidade; 

 

Monitorizar as atividades dos pescadores e demais 

utilizadores do Sítio; 

 

Manter a proteção dos habitats das aves marinhas 

nidificantes; 

 

Dar continuidade à monitorização dos artrópodes e 

moluscos, contribuindo para o melhor conhecimento; 

 

Avaliar a necessidade de colocação de barreiras para 

sustentação do solo; 

 

Promover junto das autoridades competentes para 

que considerem um Plano de contingência em caso de 

poluição ambiental. 

 

Objetivo Estratégico: Promover, coordenar e apoiar a investigação que visa o melhoramento 

do conhecimento das espécies e habitats 

 

OBJETIVOS OPERACIONAIS 

 

 

AÇÕES 

A - Continuar a melhorar o 

conhecimento científico do Sítio; 

Estabelecer prioridades relativas às necessidades 

atuais e futuras de investigação sobre 
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B – Continuara a promover a 

realização de programas de 

investigação de habitats e espécies 

do Sítio; 

 

C - Desenvolver mecanismos para 

partilhar informação e promover a 

coordenação entre investigadores. 

 

bio(geo)diversidade do Sítio;  

 

Cartografar a distribuição das espécies e habitats daa 

Diretivas Habitats e Aves existentes no Sítio; 

 

Apoiar logisticamente as condições de receção e 

apoio logístico a investigadores, cientistas e 

estudantes interessados em desenvolver algum 

estudo e/ou em colaborar nos programas de 

investigação a decorrer no Sítio; 

 

Continuar a formar pessoal da entidade gestora para 

que possa apoiar e colaborar nos programas de 

investigação; 

 

Manter em curso o esquema de monitorização dos 

diferentes grupos de espécies que possa ser 

desenvolvido pelo pessoal da entidade gestora em 

serviço no Sítio; 

 

Estabelecer protocolos de cooperação entre 

diferentes entidades (regionais, nacionais e 

internacionais) com o objetivo de desenvolver 

trabalhos científicos sobre a fauna, flora, e geologia 

do Sítio; 

 

Participar e apresentar informação em encontros 

científicos, nacionais e/ou internacionais; 

 

Promover o intercâmbio de informação através da 

realização de fóruns de debate e discussão; 
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Promover a publicação em revistas científicas dos 

resultados dos trabalhos desenvolvidos. 

 

Objetivo Estratégico: Melhorar a divulgação, conhecimento e apreciação do Sítio 

 

OBJETIVOS OPERACIONAIS 

 

 

AÇÕES 

A - Aumentar o apoio por parte do 

público em geral e institucional para 

a conservação do Sítio; 

 

B - Melhorar as condições de 

receção e informação dos visitantes; 

 

C - Continuar a garantir 

internacionalmente o 

reconhecimento do valor de 

conservação do Sitio e dos esforços 

para a sua gestão sustentada. 

Continuar a implementar campanhas de divulgação 

direcionadas a diferentes públicos-alvo com o objetivo 

de dar a conhecer a importância de conservação do 

Sítio; 

 

Manter a elaboração de material divulgativo sobre o 

Sítio; 

 

Continuar a divulgar o Sítio e os seus projetos através 

dos órgãos de comunicação social; 

 

Proporcionar aos funcionários da entidade gestora 

seminários e cursos de formação para que possam 

transmitir melhor aos visitantes a informação sobre o 

Sítio; 

 

Avaliar a necessidade de criar um trilho informativo 

no Ilhéu Chão; 

 

Continuar a melhorar o espaço de receção de 

visitantes;  

 

Manter e ir melhorando o trilho informativo na Doca; 
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Continuar a promover internacionalmente o Sítio, 

através de candidaturas a galardões internacionais 

para conservação da natureza; 

 

Garantir a renovação do Galardão de área Diplomada 

do conselho da Europa. 

 

Objetivo Estratégico: Gerir a atividade turística para que constitua uma mais-valia 

socioeconómica sem colidir com os valores de conservação do Sítio 

 

OBJETIVOS OPERACIONAIS 

 

 

AÇÕES 

A – Continuar a adquirir os 

conhecimentos necessários para definir 

estratégias que permitam a conservação 

do Sítio face à pressão humana na 

vertente lúdico-turística; 

 

B – Avaliar a necessidade de 

melhoramento dos mecanismos e 

condições de controlo dos visitantes e 

suas atividades; 

 

C - Monitorizar e avaliar periodicamente 

o impacto exercido pela presença 

humana sobre os habitats, 

nomeadamente no que se refere aos 

visitantes; 

 

 

Manter atualizado o estudo de balanço das 

oportunidades e ameaças do e Sítio; 

 

Manter a aplicação do Regulamento Interno da 

Reserva; 

 

Efetuar a manutenção dos locais definidos para 

as atividades turísticas; 

 

Avaliar a necessidade de definição da Carta de 

Desporto do Sítio; 

 

Criar mecanismos para salvaguardar uma boa 

conduta por parte das empresas marítimo-

turísticas que operem no Sítio; 

 

Promover o turismo científico junto das principais 

unidades/centros, organismos de investigação, 
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D – Promover o turismo de natureza e 

científico. 

 

 

assim como junto das universidades (regionais, 

nacionais e internacionais) e sociedade científicas; 

 

Identificar possíveis ações de cooperação com 

regiões/países que detenham um conhecimento 

amplo do turismo científico; 

 

Promover o turismo de natureza através da 

criação de mecanismos que permitam o 

desenvolvimento de atividades em terra e no mar 

de forma sustentada; 

 

Avaliar a praticabilidade para promover o 

aumento da mobilidade ecológica e com baixa 

emissão de carbono das embarcações turísticas. 

 

Objetivo Estratégico: Melhorar as condições legais para que a gestão do Sítio seja efetuada 

de forma eficaz 

 

OBJETIVOS OPERACIONAIS 

 

 

AÇÕES 

A – Continuar a prover o Sítio de um 

quadro legal adequado; 

  

B – Avaliar a necessidade de 

melhoramento dos mecanismos legais 

de proteção para uma utilização regrada 

do Sítio. 

 

 

Avaliar a necessidade de atualização da 

legislação do Sítio; 

 

Avaliar a necessidade de atualização do 

Regulamento Interno do Sítio; 

Manter a implementação dos devidos 

mecanismos para que a proteção legal seja 

efetiva; 
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Avaliar a necessidade de promover a inclusão da 

Reserva nas Áreas de Mar Particularmente 

Sensíveis sob o auspício da Marpol 73/78. 

 

Objetivo Estratégico: Gerir o Sítio de forma adequada e efetiva de acordo com as orientações 

propostas  

 

OBJETIVOS OPERACIONAIS 

 

 

AÇÕES 

A - Monitorizar a implementação do 

Plano; 

 

B – Manter o provimento de meios 

financeiros para o desenvolvimento das 

atividades apresentadas neste Plano. 

 

Acompanhar e avaliar o desenvolvimento deste 

Plano pela Comissão Consultiva da entidade 

gestora; 

 

Manter a dotação dos meios humanos, logísticos 

e orçamentais para a gestão do Sítio de acordo 

com o Plano; 

 

Continuar a procurar fontes externas de suporte 

financeiro para o Sítio. 

 

10. CONCLUSÕES 

 

O POGID tem procurado dar resposta às necessidades de conservação dos valores naturais, que 

permitiram a afirmação deste espaço protegido, no contexto internacional, nacional e regional, sem 

contudo negligenciar a importância do desenvolvimento socioeconómico, correspondendo assim, às 

naturais expetativas dos diferentes atores regionais e locais. 

 

O principal objetivo é o de manter os processos e os sistemas ecológicos, e proteger os 

habitats e a biodiversidade das pressões relacionadas com o potencial uso humano para que 

as Ilhas Desertas possam ser utilizadas como um importante sítio de referência para a 

pesquisa científica, monitorização a longo prazo, educação e turismo de natureza e científico. 
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Embora grande parte das medidas propostas neste Plano para concretizar este objetivo tenham já 

sido implementadas, é necessário dar continuidade às mesmas e manter a monitorização do espaço 

e uma avaliação constante da necessidade de propor novas medidas para fazer face a potenciais 

ameaças e/ou novos desafios. 

 

A implementação deste Plano, que passa pela manutenção de medidas definidas no primeiro 

POGID e pela aplicação de novas medidas, introduzirá benefícios evidentes na conservação da 

natureza, na valorização do património natural, paisagístico, cultural e geológico, na implementação 

de atividades económicas sustentáveis, no desenvolvimento de ações de investigação, atividades 

de educação ambiental e de turismo de natureza e científico, com os demais efeitos indiretos que 

daí resultarão para outras áreas. 

 

Contudo, para que o Plano possa ser levado à prática nas suas diferentes vertentes, constituindo a 

mais-valia que dele se espera, importa não negligenciar o apoio financeiro necessário. A questão do 

financiamento é vital para a implementação de quaisquer medidas, podendo mesmo tornar-se num 

fator crítico para o sucesso de qualquer Plano.  

 

Apesar de considerados os impactes decorrentes da aplicação do POGID, convém também 

considerar a multiplicidade de fatores externos, não considerados nesta abordagem, com influência 

na área de intervenção do Plano, que podem acarretar consequências não mensuradas. 

 

Em resumo, a concretização do conjunto de medidas previstas no POGID permite-nos encarar com 

otimismo o futuro porque estão reunidas as condições indispensáveis para que este espaço natural 

mantenha salvaguardado o elevado potencial ecológico e paisagístico que apresenta. Com efeito, 

este nível de proteção permite sustentar um baluarte ambiental decisivo para a Região, enquanto 

destino turístico que privilegia a proteção ambiental, fator primordial para um desenvolvimento 

regional que assenta na sustentabilidade. 

 


