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  REVISÃO PERIÓDICA DA RESERVA DA BIOSFERA  

 [Janeiro  2013] 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Conferência Geral da UNESCO, na sua 28ª sessão, adotou a Resolução 28 C/2.4 sobre o Quadro 

Estatutário da Rede Mundial de Reservas da Biosfera. Esse texto define os critérios para uma área ser 

qualificada para designação como reserva da biosfera (Artigo 4º). Além disso, o Artigo 9º prevê uma 

revisão periódica de dez em dez anos, com base num relatório elaborado pela autoridade nacional, com 

base nos critérios do Artigo 4º e enviado ao secretariado, pelo Estado Membro. O texto do 

enquadramento legal é apresentado no terceiro anexo deste documento. 

 

O formulário que se segue é fornecido para ajudar os Estados a preparar os seus relatórios nacionais em 

conformidade com o Artigo 9º e para atualizar os dados à disposição do Secretariado sobre a Reserva da 

Biosfera em questão. Este relatório deverá permitir ao Conselho Internacional de Coordenação (ICC) do 

Programa MAB rever a forma como cada Reserva da Biosfera está a cumprir os critérios do Artigo 4º do 

Quadro Estatutário e, em particular, as três funções das Reservas da Biosfera.  

A informação apresentada nesta revisão periódica será utilizada de várias maneiras pela UNESCO: 

(a) para exame da Reserva da Biosfera pelo Comité Consultivo Internacional para as Reservas da Biosfera 

e pelo Bureau do MAB International Coordinating Council; 

b) para utilização num sistema de informação acessível a nível mundial, nomeadamente para a UNESCO-

MABnet; e  

c) Para utilizar nas publicações, facilitando a comunicação e interação entre pessoas interessadas nas 

Reservas da Biosfera em todo o mundo. 

Por favor, indique se alguma parte deste relatório deve permanecer confidencial. 

 

O formulário é constituído por três partes:  

● A primeira parte é um resumo que destaca as principais alterações na Reserva da Biosfera durante o 

período abrangido pelo relatório. 

● A segunda parte é mais descritiva e detalhada, referindo-se às características humanas, físicas e 

biológicas, bem como aos aspetos institucionais.  

● A terceira parte consiste em dois anexos (A): o primeiro anexo (A.1) será utilizado para atualizar o 

diretório de Reservas da Biosfera na MABnet; o segundo anexo será utilizado para fornecer materiais de 

promoção e comunicação da Reserva da Biosfera (A.2).  O terceiro anexo inclui o Quadro Estatutário da 

Rede Mundial de Reservas da Biosfera. 

Favor fornecer o maior número possível de dados quantitativos, bem como documentação de apoio 

para completar a informação fornecida, especialmente: 

⮚ Mapa(s) mostrando claramente o zoneamento (ver em particular 2.3.1); 

⮚ Os textos legais para as diferentes zonas. 

 

O formulário deve ser preenchido em inglês, francês ou espanhol. Devem ser enviados dois exemplares 

para o Secretariado, como se segue: 
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1. O original em papel, com as assinaturas originais, cartas de endosso, mapa de zonas e documentos 

comprovativos. Este deve ser enviado ao Secretariado através dos canais oficiais da UNESCO, ou seja, 

através da Comissão Nacional da UNESCO e/ou da Delegação Permanente na UNESCO. 

2. Uma versão eletrónica (em disquete, CD, etc.) do formulário de revisão periódica e dos mapas 

(especialmente o mapa de zoneamento). Esta pode ser enviada diretamente para o Secretariado do MAB: 

 

UNESCO 

Divisão das Ciências Ecológicas e da Terra  

1, rue Miollis 

F75732 Paris Cedex 15, França 

Tel: +33 (0)1 45 68 40 67 

Fax: +33 (0)1 45 68 58 04 

Email: mab@unesco.org 

www.unesco.org/mab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unesco.org/mab
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PARTE I: RESUMO 

 

a) Nome da reserva da biosfera:  

Reserva da Biosfera de Berlengas 

b) País:  

Portugal 

c) Ano de designação:  

2011 

d) Ano(s) de revisão(ões) periódica(s):  

2021 

e) Recomendação(ões) anterior(es) do Conselho de Coordenação Internacional (MAB- ICC), se 

aplicável:  

Não foram feitas recomendações em 2011 pelo Conselho de Coordenação Internacional (MAB-

ICC).  

f) Que ações de acompanhamento estão concluídas e, se não estiverem concluídas/iniciadas, 

apresentar justificações. 

Quadro I - Ações propostas para a Reserva da Biosfera de Berlengas (RBB), situação atual e 

entidades responsáveis 

 

Ação Completa Em curso Planeada Não 

considera

da 

Entidade 

responsável 

 sim não sim não sim não   

Gestão Património Natural 

Controlo população 

gaivotas 
  x     ICNF 

Controlo espécies 

invasoras (Carpbrotus 

edulis) 

  x     SPEA 

Cogestão apanha percebe   x     WWF/Univ. Évora  

Benefícios sócio-

económicos da pesca na 

ára da Reserva e efeito 

       SPEA 
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reserva na conservação 

recursos marinhos   

Monitorização qualidade 

água 
  x     CMP/APA 

Monitorização vertebrados 

terrestres e gestão de 

habitats (répteis e aves) 

  x     SPEA/ICNF 

Implementação de 

programa recuperação de 

vegetação natural   

  x     SPEA/ICNF 

Criação de um manual de 

boas práticas ecológicas 

para o porto de Peniche 

x       Docapesca/ 

CMP 

Reorientação e 

diversificação da pesca 
    x   IPMA/DGRM/SPE

A/IPL 

Reduzir impactos 

ambientais da pesca 
    x   SPEA/IPL 

Introduzir artes e práticas 

de pesca inovadoras e 

amigas do ambiente 

  x     SPEA/IPL/ICNF 

Aumentar o valor e 

orientar a oferta de peixe e 

marisco vivos para 

exigências específicas 

  x     CMP/IPL 

 

Investigação e Desenvolvimento 

SEAGULL - identificação de 

fontes não pontuais de 

poluição fecal num 

ambiente natural: 

contribuição de dados para 

a avaliação dos riscos 

  x     IPL 

BerlenBio - Biodiversidade 

e exportação de biomassa 

da Reserva Natural das 

Berlengas (uma área 

marinha protegida) e os 

seus impactos na pesca 

    x   IPL/MARE/Univ.Av

eiro/ICNF 

Caracterização morfológica 

e litológica do fundo do 

mar do arquipélago das 

Berlengas 

    x   IPL/MARE/Univ.Av

eiro/ICNF 

Caracterização e 

inventariação da fauna 

ictiológica da Reserva 

    x   IPL/MARE/Univ.Av

eiro/ICNF 

Modelação numérica das 

correntes marinhas como 

instrumento para definir 

    x   IPL/MARE/Univ.Av

eiro/ICNF/IH 
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estratégias de controlo da 

poluição 

Promoção de Desenvolvimento Sustentável 

Melhorar o património 

histórico-militar (Forte de 

São João Baptista) 

    x   CMP/DGPC 

Instalar equipamento para 

produção de energia 

elétrica a partir de fontes 

renováveis 

x       CMP 

Instalar equipamento para 

tratamento de águas 

residuais 

    x   CMP 

Instalar equipamento para 

tratamento de resíduos 

sólidos 

    x   CMP 

Instalar equipamento para 

produção de água doce a 

partir da água do mar 

x       CMP 

Instalar equipamento para 

aquecimento de água a 

partir de energia solar 

x       CMP 

Atividades de manutenção 

e gestão local (água, 

saneamento, resíduos 

sólidos) 

  x     CMP 

Requalificação do Bairro 

dos Pescadores, Cais da 

Berlenga e Apoio ao 

Campismo 

  x     CMP 

Análise histórica das 

tendências nas atividades, 

frota e artes utilizadas pela 

indústria pesqueira de 

Peniche 

  x     CMP 

Caracterização dos 

visitantes e residentes 

temporários do 

arquipélago das Berlengas 

x  x     FCSH-UNL 

Comunicação e edição de 

material promocional 
  x     CMP/ICNF 

Educação Ambiental   x     CMP/ICNF/ 

SPEA 

Melhoria das condições de 

visitação 
  x     CMP 

Porta das Berlengas em 

terra e definição da 
x       ICNF 
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capacidade de carga dos 

visitantes 

Carta de Desportos de 

Natureza 
x       ICNF 

 

g) Atualização sobre a implementação de medidas para alcançar os objetivos da reserva da 

biosfera.  

De uma forma geral, os objetivos propostos aquando da nomeação da Reserva da Biosfera foram 

alcançados, com algumas exceções, como por exemplo, a erradicação total do chorão (uma 

planta invasora), que não foi totalmente removida por razões de segurança, por se encontrarem 

em zonas de grande instabilidade. Outras, não foi ainda possível a sua conclusão (ex. algumas 

intervenções no âmbito da Berlenga Laboratório de Sustentabilidade). E ainda, algumas ações 

elencadas no dossier de 2011, foram reformuladas e deram origem a outras mais adequadas 

com o decorrer do tempo. 

 

h) Descrever brevemente o processo pelo qual a atual revisão periódica foi conduzida: 

Este relatório foi preparado pelos membros do Grupo de Trabalho designado pelo Conselho 

Estratégico da Reserva Natural das Berlengas, que é o Conselho Consultivo da Reserva da 

Biosfera das Berlengas, para a sua elaboração, e que compilou informação e analisou os 

principais acontecimentos e mudanças que ocorreram nos últimos 10 anos. Seguiu-se uma 

segunda fase de consultas com entidades locais, associações, representantes dos principais 

agentes económicos e partes interessadas relevantes, culminando num processo de consulta 

pública.  

Destas interações resultaram sugestões e contribuições, que enriqueceram tanto a avaliação 

dos dez anos de implementação da RBB como para as propostas de ação e a programação para 

a próxima década da Reserva da Biosfera das Berlengas. 

 

i) Área e configuração espacial: 

 

 Relatório anterior (formulário 

nomeação ou revisão periódica) e data  

Alterações propostas (caso 

existam) 

Área do(s) núcleo(s) terrestre(s) 18,8 ha nenhuma 

Área de zona(s) tampão(ões) 

terrestre(s) 

75,5 ha  nenhuma 

Área(s) de transição terrestre(s) 631,3 ha  nenhuma 

Área do(s) núcleo(s) marinho(s) 18,8 ha  

 

nenhuma 

Área de Zona(s) Tampão(ões) 

Marinha(s) 

783,6 ha  

 

nenhuma 

Tamanho da(s) área(s) de 

transição marinha(s) 

16.993,1 ha  nenhuma 
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j) População humana da reserva da biosfera: 

 

 Relatório anterior (formulário de 

nomeação ou revisão periódica) e 

data 

Actualmente (indicar a data 

do recenseamento ou outra 

fonte) 

Área(s) núcleo(s) (permanente e 

sazonal) 

Sem população Sem população 

Zona(s) tampão(s) (permanente 

e sazonal) 

A população sazonal varia entre 

20 e 200 pessoas. Nos meses de 

abril, maio, outubro e novembro 

há 20 ou 30 pessoas, e em junho, 

julho, agosto e setembro são cerca 

de 200. 

A população sazonal varia 

entre 20 e 200 pessoas. Nos 

meses de abril, maio, 

outubro e novembro há 20 

ou 30 pessoas, e em junho, 

julho, agosto e setembro 

são cerca de 200. 

Área(s) de transição 

(permanente e sazonal) 

16.000 16.300 (Census 2011 + 

população estudante) 

 

 

k) Orçamento (principais fontes de fundos, fundos de capital especial) e projectos/iniciativas 

internacionais, regionais ou nacionais relevantes realizados ou planeados. 

 

Orçamento no relatório anterior 

(formulário de nomeação ou revisão 

periódica) e data 

Orçamento atual 

 

€5.834.989 €7.566.216 

 

 

l) Quadro internacional, regional, multilateral ou bilateral de cooperação. Descrever, quando 

aplicável, a contribuição da reserva da biosfera para alcançar objetivos e desenvolver 

mecanismos que contribuam para a implementação de acordos internacionais ou regionais, 

bilaterais ou multilaterais, convenções, etc. 

 

Não se aplica. 
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PARTE II: RELATÓRIO DE REVISÃO PERIÓDICA 

 

1. RESERVA DA BIOSFERA: Reserva da Biosfera de Berlengas 

1.1 Ano designado: 2011 

1.2 Ano da primeira revisão periódica e de qualquer revisão periódica(s) seguinte(s) (quando 

apropriado):2021 

1.3 Ações de acompanhamento tomadas em resposta a cada recomendação da(s) revisão(ões) 

periódica(s) anterior(es) (se aplicável), e se não estiverem concluídas/iniciadas, apresentar 

justificações.  

Não aplicável. 

1.4 Outras observações ou comentários sobre o acima exposto.  

Não se aplica. 

1.5 Descrever em pormenor o processo pelo qual a revisão periódica atual foi conduzida: 

O processo de revisão periódica elaborado pelo Grupo de Trabalho designado pelo Conselho 

Estratégico da Reserva Natural das Berlengas, que é o Conselho Consultivo da Reserva da 

Biosfera das Berlengas. 

1.5.1 Que partes interessadas estiveram envolvidas?  

As seguintes entidades integraram o grupo de trabalho: 

● Câmara Municipal de Peniche (Portugal) 

● Instituto para a Conservação da Natureza e Florestas (Portugal) 

● Instituto Politécnico de Leiria (Portugal) 

● Universidade de Aveiro (Portugal) 

● Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) (Portugal) 

A revisão periódica envolveu os membros do Conselho Estratégico da Reserva Natural das 

Berlengas, que é o Conselho Consultivo da Reserva da Biosfera das Berlengas. Na reunião de 

dezembro de 2020, foi definido o grupo de trabalho que iria proceder à organização do dossiê.  

Este grupo de trabalho é formado por:  

- Henrique Bertino, Presidente da Câmara Municipal de Peniche, e Mark Ministro, Vereador 

CMP; 

- Maria de Jesus Fernandes, do Instituto para a Conservação da Natureza e Florestas, bióloga; 
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- Sérgio Leandro, do Instituto Politécnico de Leiria (IPL), investigador e vice-diretor da Escola 

Superior de Turismo e Tecnologia do Mar (ESTM); 

- Henrique Queiroga, Professor e investigador da Universidade de Aveiro, coordenador da 

proposta de nomeação da Reserva da Biosfera de Berlengas em 2011; 

- Joana Andrade, da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, SPEA, coordenadora do LIFE 

Berlenga; 

- Nuno Rodrigues, técnico da cogestão da Reserva Natural das Berlengas. 

Foram consultados autoridades e várias entidades económicas com atividade e intervenção na 

Reserva da Biosfera (operadores marítimo-turísticos; pescadores de pesca artesanal; 

mariscadores; operadores de mergulho; outras atividades turísticas; alojamento; educação e 

investigação; autoridades públicas.  

O relatório foi discutido numa reunião do Conselho Estratégico que incluiu os agentes acima 

mencionados, realizada em Peniche, a 14 de junho de 2021.  

 

1.5.2 Que metodologia foi utilizada para envolver os intervenientes no processo (por exemplo, 

workshops, reuniões, consulta com peritos).  

Foi realizado um questionário online para avaliar a perceção dos atores locais sobre o território 

e compreender o que os diferentes grupos de interessados, utilizadores e decisores pensam 

sobre a Reserva da Biosfera. O questionário foi efetuado em janeiro de 2021 e coordenado pelo 

Prof. Doutor Carlos Pereira da Silva, da FCSH-UNL, e contou com a participação do Prof. Doutor 

João Vasconcelos do IPL-ESTM. A pandemia da COVID-2 impôs uma grande restrição à realização 

de reuniões presenciais, workshops e outros eventos.  

Muitos dos intervenientes locais e interessados neste processo fazem também parte do 

conselho consultivo da Reserva da Biosfera e do conselho estratégico da Reserva Natural de 

Berlengas, pelo que estiveram envolvidos no processo.  

 

1.5.3 Quantas reuniões, workshops, etc. ocorreram ao longo de todo o processo de realização 

desta revisão?  

A reunião do Conselho Estratégico de 17 de dezembro de 2020 discutiu os termos do relatório 

e nomeou o Grupo de Trabalho acima identificado (1.5.1), coordenado por Maria de Jesus 

Fernandes. O grupo de trabalho reuniu-se pela primeira vez a 29 de dezembro de 2020 e, desde 

então, realizou várias reuniões e contactos online.  

O Comité de Cogestão, que inclui vários elementos do Grupo de Trabalho, também acompanhou 

e discutiu o relatório, nas suas reuniões mensais. 

As restrições de saúde pública devidas à pandemia da COVID-2 impediram a realização de 

workshops e reuniões de trabalho com vários grupos de interessados no último ano. Assim, e tal 

como foi referido acima, foi desenvolvido um questionário online em janeiro de 2021, para 

avaliar as perceções dos diferentes tipos de utilizadores da Reserva da Biosfera. Foram obtidas 

um total de 88 respostas válidas. 
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O Conselho Consultivo da Reserva da Biosfera reuniu-se a 14 de junho de 2021, numa reunião 

alargada às partes interessadas de vários sectores importantes da Reserva da Biosfera, em 

formato isto - presencial e online. O objetivo desta reunião foi apresentar o relatório de revisão 

periódica e recolher contributos e o aval do Conselho Consultivo. 

 

1.5.4 Foram bem atendidos, com representação plena e equilibrada? 

(Descreva a participação e as partes interessadas) 

Como referido acima, foi desenvolvido um questionário disponível online, em janeiro de 2021, 

para ouvir as perceções dos vários utilizadores da Reserva da Biosfera de Berlengas. Obtiveram-

se 88 respostas válidas, das quais 67% de mulheres e 33% de homens. Cerca de 40% são 

trabalhadores e empresários locais dos setores da pesca e do turismo. Os restantes 60% 

abrangem diversas áreas de atividade e proveniência: sector público, ONGs, educação e 

investigação; visitantes e residentes na zona de transição da RBB.  

Cerca de 50% dos inquiridos vivem em Peniche e municípios vizinhos.   

46% dos inquiridos vão à Ilha da Berlenga várias vezes durante o ano, e apenas 6% nunca 

visitaram a ilha. 

Na reunião do Conselho Consultivo realizada a 14 de junho de 2021, estiveram presentes um 

total de 43 pessoas, desde representantes de autoridades administrativas, a representantes da 

academia, de ONG, a pescadores, operadores turísticos e indústria hoteleira. 

 

 

Figura 1 a,b - Reunião pública do Conselho Consultivo da Reserva da Biosfera 

 

Após a apresentação das linhas mestras do relatório periódico, os presentes comentaram e 

propuseram ações a desenvolver para a próxima década, que integraram os compromissos para 

2030.  

Todas as intervenções salientaram a "qualidade" como o objetivo a ser alcançado na próxima 

década:  

1. Assegurar a saúde dos ecossistemas, a conservação da natureza e o aumento da 

biodiversidade;  

2. Qualidade do ambiente e segurança;  
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3. Uma ilha 100% sustentável e zero emissões de carbono;  

4. Melhoria (e aumento) dos níveis de conservação na Zona Marinha Protegida que 

constitui a Zona Tampão;  

5. Projetos de reflorestação marinha e controlo de espécies exóticas no mar;  

6. Estudo de inventariação espécies e cartografia de habitats marinhos e programa de 

monitorização;  

7. Reforço da qualidade dos serviços, da oferta turística e das infraestruturas existentes na 

ilha da Berlenga; 

8. Implementação e funcionamento comité de cogestão do Percebe da Berlenga (Pollicipes 

pollicipes) e pesca sustentável – pesca artesanal na Reserva Natural das Berlengas;  

9. Conciliar a qualidade do serviço e a gestão local com o envolvimento de todos os 

interessados;  

10. Promover um programa educacional local enraizado nos valores da Biosfera, assente em 

disciplinas de oferta local; e promoção da capacitação e do envolvimento e 

desenvolvimento dos agentes económicos. 

 

2. ALTERAÇÕES SIGNIFICATIVAS NA RESERVA DA BIOSFERA DURANTE OS ÚLTIMOS DEZ ANOS: 

2.1Síntese sumária da biosfera: 

Relato narrativo de alterações importantes na economia local, paisagens ou utilização de habitat, e outras questões 

relacionadas. Notar mudanças importantes nas disposições institucionais para a governação da área de reserva da 

biosfera, e mudanças (se houver) nas disposições de coordenação (incluindo a organização/coordenador/gestor da 

reserva da biosfera) que fornecem orientação para a reserva da biosfera. Identificar o papel da 

organização/coordenador/gestor da reserva da biosfera no início ou na resposta a estas mudanças. 

 

Os principais desafios reportados pela Reserva da Biosfera em 2010/11 foram:  

I. o número excessivo de visitantes e, portanto, a necessidade de controlar a capacidade de carga 

humana na Ilha de Berlengas (em zona tampão da Reserva da Biosfera);  

II. a melhoria das infraestruturas para acolhimento de visitantes e residentes sazonais;  

III. implementação do Laboratório de Sustentabilidade da Berlenga: produção de energia a partir 

de renováveis (central fotovoltaica), produção de água potável localmente e melhoria do 

tratamento de resíduos e esgotos;  

IV. formação e capacitação dos agentes económicos que operam no território, particularmente 

nos sectores dos operadores de turismo marítimo, pesca, marisco e serviços relacionados com 

o turismo; 

V. também, a necessidade projetos de conservação da natureza, incluindo o restauro ecológico 

com remoção e controlo de espécies exóticas e melhoria das condições para aves marinhas 

ameaçadas e flora nativa (incluindo endémica). 

Nos últimos dez anos, ocorreram mudanças significativas nestas matérias: 

i.) A capacidade de carga humana da parte terrestre da ilha da Berlenga foi definida e 

implementada, e foram definidas regras de acesso (Portaria nº 355/2019 de 22 de maio e 

Portaria nº 30/2021 de 10 de fevereiro). 
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ii.) Em 2014, foi aprovado o projeto LIFE BERLENGAS, visando a conservação da biodiversidade 

e a conservação e restauro ecológico da Ilha da Berlenga, implementado entre 2014 e 2019. No 

período pós-LIFE BELENGAS, foram desenvolvidos outros projetos que permitiram consolidar 

este trabalho (LIFE Volunteer Escapes (2018 - 2020) e MedAves (2018 - 2021). 

iii.) Na área da sustentabilidade das pescas, foram desenvolvidos dois projetos, o COPESCA2 - 

Implementação de um Comité de Cogestão do Percebe na Reserva Natural de Berlengas (2018-

2021) e o projeto ANZOL+ (2019-2022) que visa a sustentabilidade da pesca artesanal na área 

da Reserva da Biosfera. 

iv.) Nos últimos 10 anos, a atividade económica na ilha e na Reserva da Biosfera mudou 

substancialmente, com um aumento e rejuvenescimento dos diversos atores envolvidos (quer 

na atividade de Turismo de Natureza, quer nos serviços de restauração e alojamento, quer na 

pesca artesanal e mesmo em menor grau na apanha de marisco). 

v.) Tem se registado um aumento da atividade turística, com um maior número de operadores 

de marítimo-turística, como também de barcos novos de melhor qualidade. Na cidade de 

Peniche (zona de transição), também foi patente um aumento da atividade turística, na sua 

maioria ligada ao surf e ao cluster do mar, como reflexo do campeonato mundial de surf, 

realizado localmente desde 2009. 

vi.) Como resultado do investimento do Instituto Politécnico de Leiria, a reserva da biosfera 

Berlengas tem à sua disposição uma infraestrutura de investigação científica dedicada ao estudo 

dos produtos e ecossistemas marinhos - CETEMARES, inaugurada em julho de 2015 (Figura 2). 

 

Figura 2 – CETEMARES - Centro de I&D, Educação e Difusão do Conhecimento em Ciências Marinhas 

(Politécnico de Leiria) 

 

vii.) Também a atividade pesqueira teve mudanças nos últimos anos: com aumento do número 

de pescadores artesanais, que estão agora mais bem organizados e conscientes da necessidade 

de avançar para práticas de pesca mais sustentáveis, particularmente dentro da Reserva da 
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Biosfera. Os pescadores estão atualmente a trabalhar em estreita ligação com cientistas e ONGs 

com o objetivo de alcançar um equilíbrio entre as capturas e a disponibilidade de recursos, rumo 

à sustentabilidade. 

viii.) Na área de transição da Reserva da Biosfera da Berlenga, destacamos o reconhecimento da 

importância geológica das falésias calcárias que fazem fronteira com a Península de Peniche, 

correspondendo ao Jurássico inferior de Portugal, há cerca de 200 milhões de anos, quando os 

dinossauros já povoavam as áreas continentais e a Península Ibérica estava muito próxima da 

parte norte do atual continente americano. O local "Ponta do Trovão" (Figura 3), localizado no 

lado norte da Península de Peniche, foi reconhecido pela comunidade científica internacional 

como tendo o melhor registo mundial da transição entre os intervalos de tempo Pliensbaquiano-

Tocharciano (pisos do Jurássico Inferior). Este reconhecimento foi simbolizado através da 

classificação, em dezembro de 2014, pela Comissão Internacional de Estratigrafia da União 

Internacional de Ciências Geológicas, como Secção de Estratótipo e Ponto de Fronteira Global 

(GSSP) do Toarciano (Jurássico Inferior). Foi realizada uma cerimónia, especificamente para 

colocar o Espigão de Ouro (Figura 4) no local, no dia 25 de julho de 2016. 

 

 

Figura 3 – Ponta do Trovão 

 

Figure 4 – Espigão de ouro 



15 
 

 

ix.) Na zona de transição, ocorreram igualmente mudanças significativas na cultura, tal como a 

abertura do Museu Nacional da Resistência, na Fortaleza de Peniche, e a abertura do Museu da 

Renda de Bilros - uma antiga tradição da comunidade piscatória de Peniche. Registam-se outras 

atividades intangíveis, como por exemplo as relacionadas com a tradição religiosa da 

comunidade piscatória documentadas no Anexo II. 

x.) O modelo de governação da Reserva Natural das Berlengas sofreu uma mudança significativa 

em 2021 que beneficiará a estrutura de gestão da Reserva da Biosfera das Berlengas, com a 

criação da Comissão de Cogestão. 

Em 21 de agosto de 2019 foi publicado o Decreto-Lei nº 116/2019, que define o modelo de 

cogestão das áreas protegidas em Portugal Continental, e que materializa o princípio de 

participação das entidades municipais na sua gestão, onde se pretende implementar uma 

dinâmica de gestão de proximidade, particularmente nos domínios da promoção, sensibilização 

e comunicação, e na qual diferentes entidades colocam ao serviço da área protegida o melhor 

que têm para oferecer no âmbito das suas competências e atribuições, pondo em prática uma 

gestão participativa, colaborativa e articulada.  Respeitando o dever de assegurar a salvaguarda 

dos recursos e valores naturais em que se baseia a classificação da área protegida; incorporando 

inovação e criatividade.  

A Reserva Natural de Berlengas aderiu a este modelo de governação, tendo sido publicado   o 

Despacho n. 4430/2021, em 30 de abril, com a composição da comissão: a) O Presidente da 

Câmara Municipal de Peniche, que preside à comissão de cogestão; b) Representante do ICNF 

(Instituto para a Conservação da Natureza e Florestas); c) Representante do Instituto Politécnico 

de Leiria; d) Representante das organizações não governamentais do ambiente e) 

Representante de uma associação local (Smart Ocean - Parque de Ciência e Tecnologia 

Marinhas). 

Dadas as competências específicas e a composição desta Comissão, assumirá também a gestão 

da Reserva da Biosfera, substituindo o organismo de gestão que funcionou nos últimos 10 anos 

(Grupo de Trabalho Permanente). 

 

2.2 Informação de fundo atualizada sobre a reserva da biosfera.  

2.2.1 Coordenadas atualizadas (se aplicável). Se houver alterações nas coordenadas 

geográficas padrão da reserva da biosfera, por favor forneça-as aqui (todas projetadas sob 

WGS 84): 

Não aplicável 

 

2.2.2 Se necessário, fornecer um mapa atualizado numa camada topográfica da localização e 

delimitação precisas das três zonas da reserva da biosfera Mapa(s) de reserva deve(m) ser 

fornecido(s) tanto em papel como em cópia eletrónica. Os ficheiros de forma (também no 

sistema de projeção WGS 84) utilizados para produzir o mapa devem também ser anexados à 

cópia eletrónica do formulário.  

Se aplicável, fornecer também um link para aceder a este mapa na Internet (por exemplo, mapa Google, website). 
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http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/ei/MaB  

http://www.cm-peniche.pt/Turismo--Berlengas-Reserva-da-Biosfera-da-UNESCO  

 

2.2.3 Alterações na população humana da reserva da biosfera.  

Embora os resultados do censo português de 2021 ainda não estejam disponíveis, os dados de 

2011 para a cidade de Peniche (zona de transição) são aproximadamente os mesmos de 2001, 

com um ligeiro crescimento (cerca de 15500 habitantes), ao qual deve ser acrescentada a 

população estudantil universitária. Não se preveem alterações significativas. 

A zona central não tem habitantes, e a zona tampão tem uma população sazonal que oscila entre 

aproximadamente 20 e 200 pessoas, dependendo da época do ano. Esta população inclui 

pescadores e profissionais que asseguram o funcionamento básico de algumas das 

infraestruturas e atividades turísticas da ilha. 

 

2.2.4 Atualização sobre a função de conservação, incluindo as principais alterações desde o 

último relatório. 

 (Nota breve aqui e referir-se a 4 abaixo). 

Registaram-se alterações significativas, nas funções de conservação, na área terrestre do 

arquipélago das Berlengas com as intervenções de restauro ecológico ao nível da conservação 

do habitat e da melhoria das condições de conservação das espécies protegidas envolvendo a 

remoção de espécies exóticas. Como mencionado no ponto 4 sobre o Projeto LIFE BERLENGA 

Contudo, estas mudanças não se traduziram numa alteração da área da Reserva da Biosfera com 

uma função de conservação, pois as ações de conservação e restauro ocorreram em toda a ilha 

da Berlenga e noutros pontos do arquipélago, melhorando desse modo o estado de conservação 

da área nuclear e da zona de tampão terrestre. 

    

2.2.5 Atualização sobre a função de desenvolvimento, incluindo as principais alterações desde 

o último relatório.  

(Nota breve aqui e referir-se na questão 5 abaixo). 

Em 2013 foi realizado um estudo de avaliação dos serviços e funções dos ecossistemas pelo 

IPL/ESTM na reserva da biosfera de Berlengas. Focando aqui apenas 2 dos serviços do 

ecossistema: os serviços de abastecimento (alimentação) e os serviços culturais (lazer e turismo 

natural), concluímos que o valor económico estimado para o ano de 2013, na RBB tendo em 

conta apenas a pesca comercial, a colheita de percebes, as atividades de passeio-marítimo às 

Berlengas, o mergulho e a pesca recreativa foi avaliado em 12.152.425,70 euros. 

Na área da sustentabilidade da pesca, foram desenvolvidos dois projetos, o COPESCA2 - 

Implementação do Comité de Cogestão do Percebe na Reserva Natural das Berlengas (2017-

2021) e o projeto ANZOL+ (2019-2022) que visa a sustentabilidade da pesca artesanal na área 

da Reserva da Biosfera.  

O primeiro com um orçamento de 594.000 euros e um consórcio composto por todos os 

apanhadores de percebe da Berlenga, investigadores, representantes dos órgãos da 
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administração publica responsáveis pelas pescas e da gestão da reserva natural, a inspeção, o 

município de Peniche e ONG. 

O segundo, é um projeto dedicado à pesca artesanal, envolve a associação de pescadores 

artesanais das Berlengas, e inclui investigadores, ONG, a administração; e tem um orçamento 

de 363.000 euros. 

 

2.2.6 Atualização sobre a função de apoio logístico, incluindo as principais alterações desde o 

último relatório.  

(Nota breve aqui e referir-se na questão 6 abaixo).  

O projeto LIFE Berlengas, iniciado em 2014, permitiu aos beneficiários do projeto desenvolver 

as seguintes ações: 

- Proteger as aves marinhas; 

- Rastreio e monitorização de aves marinhas; 

- Mitigação das capturas acessórias de aves marinhas; 

- Construção de ninhos artificiais para Cagarra e Roque-de-castro; 

- Recuperar habitats terrestres; 

- Retirar o chorão da Ilha da Berlenga; 

- Remover os mamíferos introduzidos; 

- Controlar a população de Gaivota-de-patas-amarelas e estabelecer zonas de exclusão; 

- Melhores práticas para uma gestão sustentável; 

- Criar um centro de visitantes e restaurar trilhos; 

- Sensibilizar para a conservação da ZPE Berlengas; 

- Monitorizar o número de visitantes da ilha; 

- Trabalhar com os intervenientes locais para completar o Plano de Gestão da ZPE; 

 

No Pós-LIFE, têm sido desenvolvidos um conjunto de projetos e ações que permitem dar 

continuidade aos processos realizados durante o Projeto LIFE Berlengas, em particular a 

monitorização das espécies e dos habitats. Outros projetos implementados e que contribuíram 

para concretizar o Pós-Life: LIFE Volunteer Escapes (2018 – 2020), num total de 97.400€; e o 

MedAves Pesca (2018 – 2021) com 250.000 € (Programa Operacional MAR2020). 
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2.2.7 Atualização sobre gestão e coordenação da governação, incluindo alterações desde o 

último relatório (se houver) na hierarquia das divisões administrativas, estrutura de 

coordenação.  

(Nota breve aqui e referir-se na questão 7 abaixo). 

 

O modelo de governação teve neste período uma mudança significativa que irá beneficiar o 

modelo organizacional e de gestão da Reserva da Biosfera de Berlengas. 

A 21 de Agosto de 2019, foi publicado o Decreto-Lei n.º 116/2019, que define o modelo de 

cogestão das áreas protegidas em Portugal continental, e que materializa o princípio de 

participação das entidades municipais na sua gestão, que pretende imprimir uma dinâmica de 

gestão de proximidade, particularmente nos domínios da promoção, sensibilização e 

comunicação, e na qual diferentes entidades colocam ao serviço da área protegida o melhor que 

têm para oferecer no âmbito das suas competências e atribuições, pondo em prática uma gestão 

participativa, colaborativa e articulada.  Respeitando o dever de cuidado de salvaguardar os 

recursos e valores territoriais em que se baseia a classificação da área protegida; incorporando 

inovação e criatividade.  

A Reserva Natural de Berlengas aderiu a este modelo de governação, e em 30 de abril de 2021, 

o Despacho n. 4430/2021 publicou a composição dessa comissão: 

a) O Presidente da Câmara Municipal de Peniche, que preside à comissão de cogestão; b) 

Representante do ICNF; c) Representante do Instituto Politécnico de Leiria; d) Representante 

das organizações não governamentais do ambiente e) Representante de uma associação local 

(Smartocean). 

Considerando as competências específicas e a composição desta Comissão, foi decidido que 

assumirá cumulativamente a gestão da Reserva da Biosfera, substituindo assim o organismo de 

gestão existente e que funcionou nos últimos 10 anos, o Grupo de Trabalho Permanente. 

O conselho consultivo da Reserva da Biosfera é exercido pelo Conselho Estratégico da Reserva 

Natural e poderá acrescentar outros interessados, se tal se justificar para a plena realização dos 

objetivos da Reserva da Biosfera. 

 

2.3 A autoridade/autoridades encarregadas da coordenação/gestão da reserva da biosfera: 

(Comentar os seguintes tópicos tanto quanto for relevante).  

 

Não há mudança nas autoridades responsáveis pela gestão da Reserva da Biosfera, há apenas 

uma mudança no modelo de governação, com a constituição do comissão de cogestão (descrito 

acima 2.2.7.). 
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2.3.1 Atualizações da política/plano de cooperação/gestão, incluindo declaração de visão, 

metas e objetivos, quer atuais quer para os próximos 5-10 anos 

Não houve alterações significativas com implicações nesta área e não se espera que venham a 

ocorrer nos próximos anos. 

 

   

2.3.2 Apoio orçamental e apoio ao pessoal, incluindo montantes anuais médios aproximados 

(ou variar de ano para ano); principais fontes de fundos (incluindo parcerias financeiras 

estabelecidas (privadas/públicas), esquemas financeiros inovadores); fundos de capital 

especiais (se aplicável); número de pessoal a tempo inteiro e/ou parcial; contribuição em 

espécie do pessoal; contribuições voluntárias de tempo ou outro apoio. 

 

Nos últimos 10 anos, a Reserva da Biosfera de Berlengas teve um orçamento de cerca de 5 

milhões de euros, dos quais 1 milhão 100 mil em projetos de sustentabilidade, conservação de 

infraestruturas na ilha, 1 milhão 300 mil em recursos humanos atribuídos exclusivamente à 

Reserva, e cerca de 2 milhões 700 mil em projetos de conservação da natureza, monitorização 

da biodiversidade e restauro de habitats. 

 

Custos atribuídos exclusivamente à RBB no período em análise 

Recursos Humanos atribuídos à RBB € 1 311 000 

Diversos € 275 772 

Infraestruturas de 
conservação/reparação € 495 900 

Laboratório de 
sustentabilidade/energia solar € 350 000 

Projetos de conservação da natureza e 
de conservação de recursos € 2 704 400 

Projetos de investigação (ESTM/IPL) € 2 429 144 

TOTAL € 7 566 216  

 

 

A estimativa de orçamento para os próximos 10 anos é da mesma ordem de grandeza do 

anterior, sendo a maior parte dos custos relacionados com recursos humanos, infraestruturas e 

gestão da responsabilidade das autoridades nacionais e municipais (ICNF, I. P. e Município de 



20 
 

Peniche); os projetos e investimentos devem ser apoiados por apoio externo - fundos da 

Comunidade Europeia, patrocinadores, outros. 

    

2.3.3 Estratégia de comunicação para a reserva da biosfera incluindo diferentes abordagens e 

instrumentos orientados para a comunidade e/ou para a solicitação de apoio externo.  

 

A estratégia de comunicação da RBB envolve a sensibilização da comunidade local, criando laços 

de identificação e identidade com o território, que contribuem para a salvaguarda, a 

conservação e o desenvolvimento sustentável. Com planos de ação específicos destinados a 

diferentes grupos e sectores, incluindo a sensibilização, a literacia, a capacitação das partes 

envolvidas, a divulgação e certificação dos produtos e serviços da RBB, que funcionam como 

marketing territorial. Investindo na formação de agentes económicos, e na criação de um 

programa educativo transversal sobre a RBB para todas as crianças e jovens em Peniche, e que 

constitua uma oferta educativa local. 

A articulação com a Rede Portuguesa de Reservas da Biosfera e o Comité MAB deve ser também 

uma linha de orientação para a estratégia de comunicação.  

 

2.3.4 Estratégias para fomentar redes de cooperação na reserva da biosfera que servem de 

ligação ("ponte") entre diversos grupos em diferentes sectores da comunidade (por exemplo, 

grupos dedicados a questões agrícolas, desenvolvimento económico local, turismo, 

conservação de ecossistemas, investigação e monitorização). 

 

Na RBB, vários projetos foram desenvolvidos nos últimos anos com o objetivo de reforçar as 

relações entre diferentes sectores - investigadores, autoridades, gestores, ONG, pescadores e 

operadores económicos.  

Alguns exemplos: 

- MedAves Pesca 

O projeto MedAves Pesca foi desenvolvido entre 2018 e 2021 e envolveu a comunidade 

pesqueira de Peniche, trabalhando em conjunto com a SPEA e ADEPE para reduzir a captura 

acidental de aves marinhas em artes de pesca. Foi financiado pelo programa operacional MAR 

2020. 

As capturas acessórias nas artes de pesca são uma das 3 principais ameaças globais para as aves 

marinhas, tanto em termos de número de espécies afetadas como de impacto. A pesca é uma 

das principais atividades realizadas na região da Área de Proteção Especial (ZPE) das Ilhas 

Berlengas e tem impacto nas espécies de aves marinhas que ocorrem na região, nomeadamente 
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a pardela balear, a cagarra e a galheta. As capturas acessórias de aves marinhas também têm 

impactos negativos na atividade pesqueira, consumindo tempo extra para a tripulação e 

danificando as artes de pesca. Existem, contudo, formas de reduzir este impacto através da 

adoção de boas práticas e da implementação de medidas de mitigação. MedAves Pesca 

desenvolveu e experimentou 2 medidas de mitigação diferentes - um dispositivo assustador 

para aves e luzes de sinalização (LED) em diferentes artes de pesca. A seleção e conceção técnica 

das medidas foram adaptadas ao funcionamento dos diferentes navios envolvidos no projeto. 

Os dados foram recolhidos entre novembro de 2018 e março de 2021 e incluíram um total de 

50 viagens, monitorizadas por observadores a bordo e 250 viagens monitorizadas por auto-

relatos dos capitães. Todos os ensaios incluíram um grupo de controlo (sem medida de 

mitigação) e um grupo experimental (com medida de mitigação) para permitir a sua comparação 

e minimizar o efeito de outras variáveis (tais como as condições do mar, profundidade). Para 

além da eficácia das medidas em termos de redução das capturas acessórias, foi também 

avaliado o impacto económico da sua implementação, bem como a aceitabilidade dos 

pescadores. O dispositivo assustador das aves provou ser uma medida eficaz quando ligado a 

navios que operam com redes de emalhar. A sua presença fez com que as aves ficassem mais 

longe do navio, tornando-as menos vulneráveis a serem capturadas durante a colocação das 

redes. Estes resultados foram particularmente expressivos para os alcatrazes do Norte, gaivotas 

e cisalhas das Baleares. No palangre, a ave fictícia é fixada à boia na água, tornando mais difícil 

controlar o seu efeito sobre o comportamento das aves. O número de aves capturadas foi menor 

nos eventos experimentais, mas não estatisticamente significativo. A utilização do dispositivo 

não afetou as capturas das espécies alvo em ambas as pescarias. Esta medida foi bem aceite 

pelos pescadores que acreditam que reduziu as capturas acessórias de aves marinhas, e 

consequentemente estavam dispostos a continuar a utilizar a medida de mitigação após o fim 

do projeto. É importante alargar a sua utilização a um maior número de pescadores que 

trabalham na área da ZPE das Ilhas Berlengas. A outra medida de mitigação testada, as luzes 

LED, não teve resultados claros. O número reduzido de capturas acessórias tornou impossível 

avaliar a sua eficácia e a captura de 3 galhetas nas redes experimentais alerta para a 

possibilidade de um efeito indesejável, no qual o feixe de luz pode atrair aves. A medida não foi 

tão bem aceite pelos pescadores que apontaram alguns aspetos a melhorar, nomeadamente a 

resistência e durabilidade dos feixes de luz. É necessário investir em estudos sobre a ecologia 

sensorial das aves marinhas e continuar estes ensaios para encontrar soluções eficazes. No 

decurso do projeto, foram realizadas várias ações e produzidos numerosos materiais a fim de 

sensibilizar a comunidade pesqueira de Peniche para o problema das capturas acessórias de 

aves marinhas e para a adoção de boas práticas de pesca. A colaboração e transferência de 
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conhecimentos entre biólogos e pescadores foi essencial para o sucesso da execução deste 

projeto. 

https://www.medavespesca.pt/ 

 

- Anzol+ 

O Anzol+ visa promover uma pesca ambientalmente sustentável, eficiente, inovadora, 

competitiva e baseada no conhecimento. Trabalhando diretamente com os pescadores, 

pretendemos fomentar a implementação de medidas e boas práticas na captura e manipulação 

dos recursos marinhos, sempre num equilíbrio entre a preservação dos recursos e a sua 

exploração económica. Queremos criar um sistema de gestão adequado, que se traduza numa 

valorização do pescado. 

O Anzol+ surgiu na sequência do trabalho da SPEA com pescadores que operam em torno do 

porto de Peniche e do Arquipélago das Berlengas. 

 Objetivos: 

- Criar um sistema de valorização dos produtos da pesca capturados na área da Reserva da 

Biosfera das Berlengas (UNESCO); 

- Aplicável à pesca artesanal e tendo em conta critérios de sustentabilidade ambiental, 

económica e social; 

- Contribuir para a recolha de informação e monitorização dos recursos pesqueiros e da pesca à 

linha (anzol e palangre) na Reserva de Berlengas; 

- Criar um guia sustentável para esta pesca que assegure a continuação das boas práticas para 

além do período de vida do projeto; 

- Sensibilizar a comunidade pesqueira para a importância de parcerias entre pescadores e 

investigadores; 

- Fomentar a criação de uma rede de processos de avaliação; 

- Promover a formação de pescadores para a sustentabilidade. 

O Anzol+ (MAR-01.03.02-FEAMP-0026) é financiado pelo programa operacional MAR 2020 

durante 3 anos (de maio de 2019 até abril de 2022). 

 

https://www.spea.pt/anzolmais/ 

  

2.3.5 Visão e abordagens particulares adotadas para abordar o contexto sociocultural e o 

papel da reserva da biosfera (por exemplo, promoção dos recursos patrimoniais locais, 

história, oportunidades de aprendizagem cultural e transcultural; cooperação com a 

população local; chegar a grupos de imigrantes recentes, povos indígenas, etc.). 

https://www.medavespesca.pt/
https://www.spea.pt/anzolmais/
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Reconhecendo a importância do património cultural como reflexo da matriz identitária da 

comunidade e como um forte ativo territorial, várias intervenções e projetos centrados no 

estudo, reabilitação, valorização e divulgação do património cultural tangível e intangível de 

Peniche foram promovidos ao longo dos últimos dez anos, numa relação estreita com a 

população local. 

Estas intervenções foram centradas em vários domínios, tais como: 

- a reabilitação, recuperação e valorização do património histórico edificado de Peniche (por 

exemplo, o património militar), 

- projetos de requalificação e musealização de sítios arqueológicos, 

- iniciativas para estudar e valorizar a memória e identidade locais, nomeadamente através do 

inventário das manifestações do património cultural imaterial (conhecimentos tradicionais e 

tradições festivas e orais) 

- a publicação de obras monográficas sobre temas do património cultural local 

- a criação de circuitos turísticos e a abertura ao público das igrejas na cidade de Peniche 

- a participação em projetos intermunicipais de valorização do património natural e cultural, 

entre os quais a criação do Geopark do Oeste, sob o selo da UNESCO, com outros cinco 

municípios da região, ou o desenvolvimento de projetos de programação cultural em rede, com 

outros municípios portugueses, centrados em temas ligados ao património cultural pesqueiro 

dos territórios (construção naval, o papel da mulher na comunidade ou a gastronomia do mar). 

 

2.3.6 Utilização de conhecimentos tradicionais e locais na gestão da reserva da biosfera.  

Os conhecimentos tradicionais têm sido utilizados e aproveitados quer nas áreas de economia 

azul - cluster do mar, como a pesca tradicional na Área Marinha Protegida das Berlengas; quer 

na utilização de matérias-primas - algas e invertebrados marinhos, na produção de novos 

produtos tecnológicos. Isto também está muito presente no sector cultural - o uso e 

desenvolvimento da renda de bilros é um bom exemplo disso. Outro exemplo é a 

implementação de sistemas de cogestão aplicados à pesca na reserva da biosfera de Berlengas, 

integrando pescadores (conhecimentos tradicionais) e várias entidades, incluindo cientistas e 

organismos oficiais. 

 

2.3.7 Iniciativas de desenvolvimento cultural comunitário. Programas e ações para promover 

a língua comunitária, e, tanto o património cultural tangível como intangível. Os valores 

espirituais e culturais e as práticas habituais são promovidos e transmitidos?  
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- Promoção de uma rede de museus municipais (Peniche) numa relação estreita com a 

comunidade local, baseada em museus de história e identidade, aos quais estão associadas 

exposições (ver ponto abaixo), mas também iniciativas de mediação cultural e serviços 

educativos (por exemplo, "Uma noite no museu", "Caminhadas pelo património", "Renda de 

bilros para a escola/descoberta",...) (Anexo II); 

- Curadoria e promoção de exposições participativas, tendo a comunidade local (ex: rendas, 

pescadores, artistas e artesãos) como atores principais na partilha de memórias, fotografias e 

objetos nelas integrados. (ex: "Peniche - Água: Cultura e Património" (2011), "Vidas em Peniche" 

(2011), "Eu e o Mar: Profissões Tradicionais de Peniche" (2011-12), "Raízes de Mar" (2011-12), 

"Superfícies, texturas e pavimentos na orla costeira de Peniche" (2014), "À procura de um rumo: 

Bússolas da coleção de Estêvão Henriques" (2015), "Inspirações" (2015), "Ecstasy salgado" 

(2016), "Riscos de Peniche" (2016), "Fortaleza de Peniche": Bastião da Liberdade" (2017), 

"Renda Premiada" (2017), "Onde há redes: arte(s) em diálogo" (2018), "Mulher do Mar" (2019), 

"InFLOREScências" (2021), ...) (Anexo II); 

- Estimulação de iniciativas de natureza local, nacional e internacional com o objetivo de 

promover os recursos culturais locais e partilhar experiências (por exemplo Festival 

Gastronomia de Bordo (2018-2020), Festival Sabores do Mar (2011 e 2019), Mostra 

Internacional de renda de bilros de Peniche (anualmente, desde 2010), programas "Novembro, 

Mês do Mar", ...); 

- Estudo e levantamento audiovisual do património cultural imaterial, nomeadamente as rendas 

de bilros de Peniche, a gastronomia e as festas religiosas; 

- Gravação e recolha do património oral (por exemplo, o Património da Pesca Costeira de 

Peniche); 

- Promoção de visitas acompanhadas por peritos em vários temas do património, 

nomeadamente as promovidas pelo Município de Peniche no âmbito da mediação 

cultural/serviço educativo da Rede Museológica, bem como iniciativas integradas em jornadas 

temáticas (ex: Jornadas Europeias de Arqueologia, Jornadas Europeias do Património, Dia 

Internacional dos Museus, Dia Internacional dos Monumentos e Sítios). De salientar o projeto 

da Rota das Igrejas, que todos os verões permite abrir ao público 11 templos no município de 

Peniche; 

- Lançamento de publicações sobre património cultural local e sensibilização cívica e ambiental 

(por exemplo, "Do Mar ao Prato" (Figura 5), "Gastronomia de Bordo - Peniche", "Olaria Romana 

de Lúcio", "A Vida dos Resíduos - Peniche, um concelho + limpo"); 
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Figura 5 – Lançamento do livro “Do Mar ao Prato”  

 

- Promoção das Berlengas como Reserva da Biosfera da Unesco, nos meios de comunicação 

locais e nacionais, bem como em sites institucionais ou páginas de redes sociais (Anexo II); 

- Organização e participação em conferências e colóquios, dentro e fora do município, bem como 

em programas de televisão e rádio, promovendo os recursos culturais locais e a reflexão sobre 

o património cultural e natural mas também sobre a intervenção social no território (ex: 

"Convenção Sou de Peniche", "Fortaleza de Peniche - Cruzamentos": História, Arte e 

Património", "500 anos da paróquia de Peniche", "Conversas do Mar", "Do Mar à Sociedade" 

(Figura 6), etc.); 

 

 

Figura 6 – Póster da conferência “From Sea to Society” 
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- Organização e promoção de cursos de formação de professores sobre património cultural e 

natural e museus de Peniche (conjunto CMP-CFAE) e, para os interessados na arte da renda de 

bilros, sobre desenho, cerzidura, cartão artesanal, para além do trabalho regular da Escola 

Municipal de Renda de bilros de Peniche; 

- Restauro de peças associadas ao elemento marítimo, com ênfase na reabilitação e exposição 

temporária de um barco de madeira tradicional - Lifeboat "Peniche" (a partir de 1913) -, numa 

cooperação entre a Câmara Municipal de Peniche e a Direcção-Geral de Autoridade Marítima, 

em 2017, coincidindo com o Dia do Pescador. 

 

2.3.8 Especificar o número de línguas faladas e escritas (incluindo as línguas étnicas, 

minoritárias e ameaçadas) na reserva da biosfera. Houve alguma alteração no número de 

línguas faladas e escritas? Tem havido um programa de revitalização das línguas ameaçadas? 

 

Não aplicável. 

 

2.3.9 Eficácia da gestão. Obstáculos encontrados na gestão/coordenação da reserva da 

biosfera ou desafios ao seu funcionamento eficaz. 

 

Eficácia da gestão - Afirmação da Reserva da Biosfera no seio da comunidade local e 

reconhecimento nacional. 

Os principais obstáculos estavam ligados ao modelo de governação que não era muito inclusivo, 

centrado principalmente nas autoridades públicas e no meio académico.  

Desafios e constrangimentos ao seu funcionamento eficaz - a falta de fundos diretamente 

afetados ao plano de ação e a dificuldade em implementar algumas ações concretas nos 

primeiros anos; a dificuldade em implementar a certificação de bens e serviços e a dificuldade 

em envolver a população de Peniche nos primeiros anos. 

 

2.4 Comente as seguintes questões de especial interesse no que diz respeito a esta reserva da 

biosfera: (Consultar outras secções abaixo, quando apropriado). 

2.4.1 A reserva da biosfera é abordada especificamente em algum plano de desenvolvimento 

local, regional e/ou nacional? Em caso afirmativo, qual(is) plano(s)? Descrever brevemente 

tais planos que tenham sido completados ou revistos nos últimos 10 anos. 

 

Nenhum plano local, regional ou nacional com incidência direta no território da RBB foi 

desenvolvido nos últimos 10 anos, com exceção do Programa de Gestão da Zona Costeira, que 
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devido à sua própria especificidade apenas aborda brevemente a existência da Reserva da 

Biosfera de Berlengas (RCM nº 66/2019, de 11 de abril). O Plano Diretor Municipal - Peniche, 

está atualmente a ser revisto e irá certamente dar-lhe o devido destaque. 

 

2.4.2 Resultados dos planos de gestão/cooperação de agências governamentais e outras 

organizações na reserva da biosfera. 

 

Estes estão sob revisão ou não foram alterados nos últimos 10 anos. 

 

2.4.3 Continuação do envolvimento da população local no trabalho da reserva da biosfera. 

Que comunidades, grupos, etc. Como estão envolvidas? 

 

Como se afirma ao longo deste relatório, há um compromisso da comunidade local, em 

particular dos agentes económicos ligados ao cluster marítimo e à Ilha Berlenga, com o projeto 

e o sucesso da Reserva da Biosfera das Berlengas. É também evidente noutros sectores 

económicos, particularmente ligados ao turismo, tais como o alojamento e a restauração, mas 

também à pesca e às atividades relacionadas com os portos. 

Entre a comunidade académica, existe um enorme sentimento de orgulho e respeito, mas 

também de responsabilidade, dado que uma instituição de ensino superior - Escola de Turismo 

e Tecnologia do Mar - Instituto Politécnico de Leiria, bem como a infraestrutura de investigação 

marinha - CETEMARES, fazem parte da Reserva da Biosfera. 

Os políticos e a população em geral começam a valorizar o benefício desta classificação. Um 

bom exemplo do acima referido são os resultados dos questionários online, onde a maioria das 

apreciações e perceções são positivas e favoráveis ao RBB. As respostas desfavoráveis e 

negativas são residuais. 

 

2.4.4 Os papéis das mulheres. As mulheres participam em organizações comunitárias e 

processos de tomada de decisão? Os seus interesses e necessidades são tidos em igual 

consideração no âmbito da reserva da biosfera? Que incentivos ou programas existem para 

encorajar a sua representação e participação? (por exemplo, foi realizada uma "avaliação do 

impacto no género"?) Existem estudos que examinem a) se homens e mulheres têm acesso e 

controlo diferentes sobre as fontes de rendimento e b) quais as fontes de rendimento que as 

mulheres controlam? Em caso afirmativo, forneça a referência destes estudos e/ou uma cópia 

em papel num anexo. 
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Existe alguma segregação de profissões, que está relacionada com a dureza e a necessidade de 

maior força física - a pesca artesanal e a marisco são atividades que são quase exclusivamente 

realizadas por homens. Na área do turismo, restauração, comércio, investigação e ensino, há 

uma participação crescente das mulheres, hoje em dia em paridade e por vezes com 

dominância. Em contraste, a renda de bilros é uma arte quase exclusivamente desenvolvida por 

mulheres. Os órgãos de gestão da Reserva da Biosfera estão conscientes do problema e da 

importância da igualdade e da igualdade de oportunidades numa sociedade mais equilibrada e 

inclusiva. 

Tal como consagrado no artigo 13 da Constituição da República Portuguesa, todos os cidadãos 

têm direito à mesma dignidade social e são iguais perante a lei. Ninguém é privilegiado, 

favorecido, discriminado, privado de qualquer direito, ou isento de qualquer dever devido à sua 

ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, 

educação, situação económica, condição social, ou orientação sexual. 

 

2.4.5 Há alterações no regime de proteção principal da(s) zona(s) central(ais) e da(s) zona(s) 

tampão?  

 

Não há alterações na área principal.  

Em 17 de Maio de 2012, foi publicado o Decreto-Lei nº 105/2012 que alterou a Zona de Proteção 

Especial (ZPE) criada em 1999, a fim de salvaguardar zonas de importância excecional para a 

conservação das aves selvagens, em conformidade com as obrigações decorrentes do artigo 4º 

da Diretiva 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de abril de 1979. 

O desenvolvimento dos conhecimentos técnicos permitiu uma melhor compreensão da 

utilização da zona marinha da ZPE das Ilhas Berlengas, resultando no seu alargamento dos 

9.560,42 ha iniciais para 102.668 ha, a fim de incluir, por exemplo, as áreas de alimentação e 

repouso para a cagarra, Calonectris diomedea. A relevância desta área para o ciclo de vida desta 

espécie, justifica plenamente a sua integração numa área classificada. 

A figura 7 (abaixo) ilustra as diferentes áreas com estatuto protegido existentes no território 

abrangido pelo RBB. A ZPE da Berlenga (verde) cobre a maior parte da área marinha da zona 

tampão. 
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Figure 7 – Diferentes áreas e estatutos de proteção existentes no território coberto pela RBB  

 

2.4.6. Que atividades de investigação e monitorização foram empreendidas na reserva da 

biosfera por universidades locais, agências governamentais, partes interessadas e/ou ligadas 

a programas nacionais e internacionais? 

 

Vários projetos de investigação e monitorização têm sido desenvolvidos na reserva da Biosfera, 

como mostra o quadro II: 

 

Quadro II - Projetos de investigação e monitorização desenvolvidos na reserva da biosfera 

PROJECTO OBJECTIVO TIMELINE INSTITUTIÇÃO FINANCIAM

ENTO 

Deep reefs Map biodiveristy of deep (30 - 70 m) 

marine habitats 

2010-2014 Universidade do 

Algarve 

N/A 

PERCEBE  Management, ecology and conservation 

of the goose barnacle in Portugal 

2011-2013 Universidade de 

Évora 

N/A 

BAMMBO Identify new bio-products of marine 

origin and develop sustainable rearing 

technologies  

2011-2014 Instituto Politécnico 

de Leiria 

N/A 

LARVALSOURCES Assess the ecological performance of 

marine protected area (MPA) networks 

2012-2015 Universidade de 

Aveiro 

N/A 

M@rBis Marine biodiversity assessment  2012 Estrutura de Missão 

para a Extensão da 

Plataforma 

Continental  

N/A 
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  Spatio-temporal dynamics of seabird-

marine prey interactions in the 

Portuguese coast 

2012-2013 Universidade de 

Coimbra 

N/A 

LIFE Berlengas Conserve threatened habitats and species 

in Berlengas Special Protection Area 

through sustainable management 

2014-2019 Sociedade 

Portuguesa para o 

Estudos das Aves 

N/A 

AMALIA Develop new products & services to 

address invasive alien species ensuring a 

sustainable exploitation  

2016-2019 MARE (Instituto 

Politécnico de Leiria) 

N/A 

Ouriceira Aqua Evaluate, from the biological point of 

view, the viability of the rearing of sea 

urchin Paracentrotus lividus 

2017-2020 MARE (Instituto 

Politécnico de Leiria) 

284.991,77 € 

  Cory's shearwater as indicator of 

oceanographic and environmental 

changes in the marine environment 

2019-ongoing Universidade de 

Coimbra 

N/A 

  Seaguls and cory's shearwater as bio-

indicators of marine polutants in 

Berlengas Natural Reserve 

2019-ongoing Universidade de 

Coimbra 

N/A 

Anzol+ Promote environmentally sustainable, 

efficient, innovative, competitive and 

knowledge-based fishing. 

2019-ongoing Sociedade 

Portuguesa para o 

Estudos das Aves 

N/A 

MACAU Creation of a baseline of the macroalgae 

communities in Berlengas and adjacent 

coastal area 

2019-2021 MARE (Instituto 

Politécnico de Leiria) 

49.896,41 € 

CO-PESCA 2 Implementation of a co-management 

committee for a sustainable harvesting 

activity of stalked barnacle in Berlengas  

2017-2020 MARE (Instituto 

Politécnico de Leiria) 

594.445,97 

BiodivAMP Development of tools for monitoring and 

protection of biodiversity in Marine 

Protected Areas along the Portuguese 

coast 

2019-2021 MARE (Instituto 

Superior de 

Psicologia Aplicada) 

N/A 

COSMOS Biotechnological valorization of the 

invasive seaweed Asparagopsis armata off 

the coast of Peniche 

2020-2022 MARE (Instituto 

Politécnico de Leiria) 

56.859,63€ 

SmartBioR Promote and add value to endogenous 

resources in Ria de Aveiro and Berlengas 

Natural Reserve 

2017-2020 MARE (Instituto 

Politécnico de Leiria) 

850.293,69 € 

CROSS-ATLANTIC  Extract, isolate and purify sulfated 

polysaccharides from macroalgae with 

anti-inflammatory, photoprotective and 

neuroprotective properties 

2018-2021 MARE (Instituto 

Politécnico de Leiria) 

239.898,16 € 

e-Fishing Assess and Biomonitor fishery stocks 

through molecular tools 

2019-2021 MARE (Instituto 

Politécnico de Leiria) 

130.038,91 € 

PAS Contribute to the concept of circular 

economy, transforming a by-product into 

a resource of another economic activity 

2019-2021 MARE (Instituto 

Politécnico de Leiria) 

45.146,82 €  

Bwatch Monitoring planktonic communities off 

Berlengas 

ongoing MARE (Instituto 

Politécnico de Leiria) 

 N/A 
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MARINE INVADERS Understand impact and mechanisms of 

success of invasive seaweed Asparagopsis 

armata on coastal environments 

2018-2021 MARE (Instituto 

Politécnico de Leiria) 

217.572,98 € 

 

 

2.4.7 Como foram reforçadas as capacidades coletivas para a governação global da reserva da 

biosfera (por exemplo, organização de novas redes de cooperação, parcerias)? 

 

Através da implementação de projetos específicos e do trabalho contínuo entre os vários 

sectores, por vezes utilizando facilitadores. E através da utilização da capacidade de liderança e 

proximidade das entidades gestoras. 

A proximidade da estrutura de gestão aos principais interessados da Reserva da Biosfera de 

Berlengas, permite a existência de um espaço permanente de diálogo, cooperação, coordenação 

e capacitação através de experiências efetivas, tanto internamente como com parceiros de 

outras realidades geográficas. 

 

2.4.8. Favor fornecer alguma informação adicional sobre a interação entre as três zonas.   

 

A zona central é uma área muito limitada do arquipélago de Berlengas, coberta por uma área 

de proteção total, onde não são permitidas atividades extrativas de qualquer tipo, nem as 

pessoas vivem ou andam por aí. é uma área exclusiva de conservação e biodiversidade. 

A zona tampão cobre a restante área terrestre da ilha e a grande massa de água que liga as ilhas 

ao continente. Aqui, a par da conservação da natureza, têm lugar atividades económicas. As 

pessoas vivem aqui sazonalmente, e existem atividades económicas extrativas (pesca e colheita) 

e turismo baseado na natureza. 

Esta é a zona de alimentação e de passagem para as populações de aves marinhas protegidas. É 

a zona marinha das Berlengas e ZPE, mas também a zona de pesca tradicional e a zona de pesca 

com redes de cerco com retenida. 

A zona de transição é a cidade de Peniche - a península de Peniche desde o istmo até ao mar, 

com as suas gentes - pescadores, apanhadores, professores, operadores de turismo de natureza, 

operadores de barcos, professores, investigadores, estudantes, etc., etc. 

 

2.4.9 Participação dos jovens. Como é que os jovens foram envolvidos nas organizações e nos 

processos de tomada de decisão comunitários? Como foram considerados os seus interesses 
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e necessidades no âmbito da reserva da biosfera? Quais são os incentivos ou programas em 

vigor para encorajar a sua participação? 

 

Desenvolvemos vários projetos e programas dirigidos aos jovens (10+ anos), em regime de 

voluntariado e/ou de formação: 

Desde 2009, a Reserva da Biosfera de Berlengas recebe a Academia de Verão "Semana Tanto 

Mar" (Figura 8), com o objetivo de aumentar a sensibilização dos jovens estudantes para os 

oceanos. Anualmente, 50 estudantes de todo o país permanecem durante uma semana na 

Reserva da Biosfera e experimentam o que o oceano dá à humanidade. 

 

 

 

Figure 8 – “Semana Tanto Mar” 

Programas de Voluntariado Ambiental para estudantes universitários foram promovidos entre 

2008 e 2015 na Reserva da Biosfera de Berlengas. Os participantes foram responsáveis pelo 

restauro de percursos pedestres e pelo controlo de espécies vegetais invasoras. Este programa 

foi organizado pela ESTM- Instituto Politécnico de Leiria e pelo Instituto para a Conservação da 

Natureza e Florestas. 

O projeto LIFE Berlengas, desenvolvido entre 2017 e 2020 e financiado pela UE, incluiu: 

      25 sessões em escolas locais de Peniche  

      650 estudantes envolvidos em ações de educação ambiental desde a pré-escola até ao liceu 

      80 estudantes de Peniche visitaram a ilha da Berlenga 

      300 jovens voluntários estiveram envolvidos em trabalhos de campo (ações de conservação 

e monitorização). 

 

3.SERVIÇOS DE ECOSSISTEMA:  

 

3.1. Se possível, fornecer uma atualização dos serviços ecossistémicos prestados por cada 

ecossistema da reserva da biosfera e dos beneficiários destes serviços.  
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(De acordo com o relatório anterior e com referência ao Millennium Ecosystem Assessment Framework e The 

Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) Framework 

(http://millenniumassessment.org/en/Framework.html e http://www.teebweb.org/publications/teeb-study-

reports/foundations/)). 

 

Em 2015, o Politécnico de Leiria desenvolveu um projeto com o objetivo principal de avaliar os 

serviços prestados pelo ecossistema da Reserva da Biosfera das Berlengas, em particular as 

atividades de pesca e turismo.  Para este fim, é essencial assegurar que os recursos naturais e o 

ambiente sejam equilibrados e que o ecossistema seja capaz de fornecer continuamente os 

serviços que proporcionam benefícios socioeconómicos à comunidade local. Pretende-se 

também sensibilizar a sociedade para a importância dos ecossistemas, conferindo-lhes um valor 

económico, em unidades que sejam fáceis de compreender para o público em geral. 

A fim de responder aos objetivos propostos, foram desenvolvidas as seguintes tarefas: 

1. Identificação dos Serviços Ecossistémicos presentes; 

2. Identificação dos Serviços Ecosistémicos prioritários; 

3. Análise das tendências dos serviços prioritários; 

4. Avaliação do valor dos Serviços Ecosistémicos Prioritários; 

5. Avaliação dos riscos e oportunidades resultantes dos impactos e dependências; 

A Reserva da Biosfera de Berlengas fornece vários serviços que estão ligados a diferentes 

sectores da economia local. Alguns serviços podem não estar ligados a um determinado sector, 

nem dar origem a liquidez direta e imediata, como é o caso dos serviços reguladores, mas são 

efetivamente um serviço que pode ser valorizado indiretamente.  

 

Tabela III - Serviços de ecossistema identificados na área de RBB (de acordo com a classificação TEEB, 

2010). São também identificadas as atividades económicas/antropogénicas dependentes de cada serviço. 

(* indica que a atividade é proibida apenas na área da RNB de acordo com o Decreto-Lei 293/89, sendo potencialmente possível na 

área da RBB). 
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A investigação bibliográfica realizada confirmou duas atividades económicas dependentes dos 

serviços dos ecossistemas como as mais importantes na RBB: a pesca e o turismo. A pesca é 

apontada como o sector que mais marcou o município de Peniche, e existe uma relação entre a 

tradição da pesca com a identidade da população da zona em que o projeto está inserido. Em 

termos de turismo, a Ilha da Berlenga é apontada como um ex-libris turístico da região e do 

município, exercendo uma grande atração sobre os turistas que aqui vêm não só para ver a ilha, 

mas também para praticar várias atividades de lazer (ICNB, 2007). 

A importância destes 2 sectores foi também confirmada através do workshop, uma vez que, 

segundo os participantes, as atividades mais importantes para a economia da região são a Pesca 

(comercial) e o Turismo (visita à ilha). Esta classificação foi unânime nos 3 grupos de trabalho. 

As razões apresentadas para esta classificação foram as seguintes: 

Pesca - foi considerada como tendo um elevado valor económico e social, contribuindo para a 

existência de emprego e para a manutenção das tradições e da identidade cultural da população. 

Turismo - considerou-se que a área tem um elevado potencial turístico devido ao seu valor 

ecológico, promoção dos valores naturais da área, e sensibilização dos visitantes. Foi também 

considerado que a atividade tem também grandes implicações económicas e sociais, devido à 

criação de emprego, ao influxo de receitas e à valorização da identidade local. 

Assim, considera-se que os serviços dos ecossistemas prioritários para a região são o serviço de 

abastecimento de pescado explorado pela pesca comercial e o serviço cultural e recreativo 

prestado pelo ecossistema marinho e ilhas da RBB, do qual depende o turismo na região. 
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Para o serviço de abastecimento só foi possível valorizar o serviço alimentar relacionado com o 

abastecimento de peixe e a colheita de gansos. Assim, o valor total obtido para este serviço, que 

inclui sectores económicos muito importantes na região, como a pesca, excede os 9 milhões de 

euros anuais (9.643.694,81 euros/ano). 

O valor associado ao serviço cultural prestado pelos ecossistemas da RBB foi estimado através 

do custo investido por cada visitante para se deslocar à ilha, para aí permanecer ou para realizar 

atividades recreativas com maior expressividade na ilha, nomeadamente o mergulho. Outras 

atividades económicas que prestam serviços de lazer como a observação de aves, a observação 

de golfinhos foi considerada de pouca relevância, tendo um impacto residual sobre o valor total 

do serviço. O valor total obtido para este serviço excede os 2,5 milhões de euros anuais 

(2.508.730,89 euros/ano). 

 

3.2 Especificar se existem quaisquer alterações relativamente aos indicadores dos serviços dos 

ecossistemas que estão a ser utilizados para avaliar as três funções (conservação, 

desenvolvimento e logística) da reserva da biosfera. Em caso afirmativo, quais e dar detalhes 

e atualizações.  

 

Não há alterações. 

 

3.3 Descrição atualizada sobre a biodiversidade envolvida na prestação de serviços 

ecossistémicos na reserva da biosfera (por exemplo, espécies ou grupos de espécies 

envolvidas). 

 

a) Percebe, Pollicipes pollicipes, e espécies de peixes comerciais tais como dourada, sardinha, 

sardinha, carapau, robalo (abastecimento alimentar). 

b) Flora terrestre e espécies endémicas de aves marinhas, algas e invertebrados (corais, 

poliquetas, moluscos, etc.) (turismo e recreação e observação da vida selvagem) 

c) Outros organismos aquáticos marinhos, incluindo os cetáceos e outros mamíferos marinhos, 

serviços culturais sustentáveis dos ecossistemas (turismo e recreação e observação da vida 

selvagem) 

 

3.4 Especificar se foi feita qualquer avaliação recente/atualizada dos serviços ecossistémicos 

para a reserva da biosfera desde a sua nomeação/último relatório. Em caso afirmativo, 

especificar e indicar se e como é que isto está a ser utilizado no plano de gestão.   
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A avaliação acima referida é posterior à criação da Reserva da Biosfera (2015). 

 

4. A FUNÇÃO DE CONSERVAÇÃO: 

[Isto refere-se a programas que procuram proteger a biodiversidade ao nível da paisagem e do local e/ou funções 

ecológicas que fornecem bens e serviços ecossistémicos na reserva da biosfera. Embora as acções para abordar 

esta função possam centrar-se na(s) área(s) central(ais) e zona(s) tampão(s), a dinâmica dos ecossistemas ocorre 

através de uma série de escalas espaciais e temporais em toda a reserva da biosfera e para além dela]. 

 

4.1 Alterações significativas (caso existam) nos principais tipos de habitat, ecossistemas, 

espécies ou variedades de importância tradicional ou económica identificadas para a reserva 

da biosfera, incluindo processos ou eventos naturais, principais impactos humanos e/ou 

práticas de gestão relevantes (desde o último relatório). 

 

Não há alterações significativas com implicações para o relatório. As mudanças que ocorreram 

estão na direção positiva do restauro ecológica. Os habitats e as espécies alvo estão a adaptar-

se às novas condições. 

 

4.2 Descrever os principais programas de conservação que têm sido conduzidos na reserva da 

biosfera nos últimos dez anos, bem como os atuais em curso. Anote os seus principais 

objetivos e o âmbito das atividades, por exemplo, inventários bióticos, espécies em risco, 

análises paisagísticas, ações de gestão da conservação. Referência cruzada a outras secções 

abaixo, quando apropriado. 

 

LIFE BERLENGAS - LIFE13/NAT/PT/000458 - Conservação de habitats e espécies ameaçadas na 

ZPE de Berlengas através de uma gestão sustentável. O projeto decorreu entre 2014 e 2019 na 

Área de Proteção Especial (ZPE) das Ilhas Berlengas. O seu objetivo era compreender as 

principais ameaças que afetam o património natural das Berlengas, tanto em terra como no mar, 

e implementar estratégias para minimizar e eliminar essas ameaças. Para assegurar uma 

utilização sustentável deste território, vários agentes das principais áreas de atividade, tais como 

a pesca e o turismo, estiveram envolvidos. O projeto concluiu também o Plano de Gestão - um 

instrumento fundamental para a conservação e monitorização do património natural deste ZPE. 

O Life Berlengas foi coordenado pela Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) em 

parceria com o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), Câmara Municipal de 

Peniche, e a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade NOVA de Lisboa (FCSH), 

com a Escola de Turismo e Tecnologia do Mar do Instituto Politécnico de Leiria (ESTM) como 
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observador. O projeto foi financiado pelo programa LIFE da União Europeia e pelo Fundo do 

Ambiente do Governo português. 

Os principais objetivos eram: Proteger aves marinhas (Seguimento e monitorização de aves 

marinhas; Mitigação das capturas acessórias de aves marinhas; Construção de ninhos artificiais 

para Cagarras e Roque-de-castro), Recuperar habitats terrestres (Remover o chorão da Ilha da 

Berlenga; Remover mamíferos introduzidos; Controlar a população de Gaivota-de-patas-

amarelas e estabelecer áreas de exclusão) e Melhores práticas de gestão sustentável (Criar um 

centro de visitantes e restaurar trilhos; Sensibilizar para a conservação da ZPE das Berlengas; 

Monitorizar o número de visitantes da ilha; Trabalhar com as partes interessadas locais para 

completar o Plano de Gestão da ZPE). (http://berlengas.eu/ ). 

Os principais resultados foram: 

Proteger as aves marinhas: Roque-de-castro: O projeto permitiu confirmar que esta espécie 

nidifica nos ilhéus do Farilhão da Cova, Farilhão do Nordeste e Ilhéu da Velha. A população 

reprodutora foi estimada em 410 a 784 casais, revelando um forte declínio nos últimos anos. O 

sucesso reprodutivo foi muito baixo, principalmente devido à predação pela Gaivota-de-Patas-

Amarelas. Um total de 48 ninhos artificiais foram construídos no Farilhão Grande e 20 na Ilha da 

Berlenga, após a remoção do Rato negro. Um ano depois, um dos ninhos da Berlenga foi 

ocupado, e pela primeira vez em registo, uma cria de Roque-de-castro eclodiu na Ilha! Galheta, 

Phalacrocorax aristotelis: A ilha da Berlenga alberga cerca de 65% da população nacional; 

actualmente 75 pares. O tamanho da população, o tamanho da ninhada e a produtividade têm 

vindo a diminuir devido à menor disponibilidade alimentar, mortalidade adulta e predação de 

ovos e juvenis. Airo, Uria aalge: Foram realizados recenseamentos, confirmando o estatuto de 

Extinto Regional (RE) como reprodutor. Cagarra, Calonectris borealis: Programas de 

monitorização estimaram a população reprodutora em 800-975 pares, mostrando um 

decréscimo acentuado no núcleo reprodutor principal do Farilhão Grande, aparentemente 

relacionado com a predação por Gaivotas-de-patas-amarelas. A fim de aumentar a 

disponibilidade de locais de nidificação seguros, foram construídos 102 ninhos artificiais em 

cinco locais de reprodução na Berlenga, um dos quais com uma taxa de ocupação de 

aproximadamente 60%. 
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Figura 9 – Trabalho de campo do projeto LIFE  

 

A ZPE das Ilhas Berlengas é crucial não só para as aves marinhas reprodutoras locais, mas 

também para as espécies migratórias e invernantes que aqui ocorrem. É um importante local de 

alimentação, passagem e repouso. No entanto, nunca uma ZPE marinha nacional foi sujeita a 

um esforço tão grande para monitorizar e vigiar a sua avifauna. Utilizando uma variedade de 

técnicas (censos no mar, censos costeiros, rastreio e anilhagem de cores), foi possível rastrear 

um grande número de aves ao longo das diferentes fases do seu ciclo de vida. Temos agora 

informação detalhada sobre os movimentos das Cagarras dentro e fora deste SPA. Pela primeira 

vez, a Galheta foi monitorizada individualmente. Foram também obtidos os primeiros mapas de 

distribuição do Roque-de-castro, tanto durante a época de reprodução como fora dela. Ao 

mapear as áreas mais utilizadas pelas aves marinhas contra as principais zonas de pesca 

comercial, produzimos um mapa de risco de capturas acessórias. 

Medidas de mitigação para reduzir as capturas acessórias de aves marinhas: As capturas 

acessórias também são más para os pescadores, pois reduzem a eficiência das suas artes e 

comprometem o seu rendimento. O seu envolvimento no desenvolvimento e teste de 3 medidas 

de mitigação foi crucial. Nenhuma das três medidas teve impacto na quantidade de peixes-alvo, 

mas o trabalho foi essencial para reunir biólogos e pescadores. A sensibilização da comunidade 

pesqueira para a questão das capturas acessórias foi um resultado importante. 

Recuperar os habitats terrestres: Ao longo dos 5 anos do projeto, várias ações contribuíram para 

a recuperação do ecossistema terrestre da ilha. O efeito positivo na vegetação nativa da ilha foi 
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evidente pouco depois de termos começado a remover os mamíferos invasores. Além disso, a 

remoção de mais de 90% do chorão da ilha permitiu a expansão das plantas nativas. As áreas 

anteriormente ocupadas por chorão abrigam agora uma impressionante variedade de espécies 

e cores autóctones. O declínio da população reprodutora de Gaivota-de-patas-amarelas, como 

resultado de ações de controlo dirigidas a esta espécie, é evidente, tal como a resposta da 

vegetação da ilha. Os locais de nidificação adequados para a Cagarra são limitados na ilha da 

Berlenga. Os ninhos que as Cagarras constroem - e as tocas de coelho que ocupam - colapsam 

frequentemente, quebrando o ovo, matando o pintainho ou mesmo os adultos. Para conter este 

risco, mais de 100 cavidades artificiais foram construídas e melhoradas. Estas cavidades podem 

ser utilizadas durante várias décadas, e fornecem proteção contra predadores como as Gaivotas-

de-patas-amarelas, que poderiam comer ovos e pintos. Ano após ano, a taxa de ocupação destes 

ninhos artificiais tem aumentado significativamente. O sucesso da criação nestas cavidades é 

substancialmente maior do que nos ninhos naturais. Com a remoção do Rato Negro da Ilha da 

Berlenga surge um vislumbre de um futuro promissor para a reprodução de aves marinhas. 

Permitiu a expansão da população de Roque-de-castro da Berlenga para a ilha. Um primeiro 

núcleo de ninhos artificiais - equipado com dispositivos sonoros e olfativos para atrair as aves - 

foi instalado na ilha da Berlenga para o Roque-de-castro. Graças ao sucesso de todas estas ações, 

um ninho artificial foi ocupado por um casal de Roque-de-castro no Inverno de 2018-2019, e um 

pintainho eclodiu na ilha pela primeira vez. 

As melhores práticas para uma gestão sustentável: durante o projeto foram aplicadas várias 

metodologias no terreno para saber quantas pessoas visitam a Berlenga todos os anos, quem 

são e como são distribuídas ao longo da ilha. Dados de inquéritos, contadores automáticos e 

câmaras fotográficas, e o número de desembarques indicam que de maio a setembro, o número 

de visitantes aumentou de 65.000 em 2015 para mais de 80.000 em 2018. Verificámos também 

que em vários dias há mais de 1.200 pessoas simultaneamente na ilha, mais do dobro da 

capacidade máxima de transporte da ilha. Os resultados do inquérito levaram ao 

desenvolvimento do Barómetro de Visitantes da Berlenga, mostrando como a satisfação dos 

visitantes mudou de ano para ano relativamente à experiência global de visita, ao número de 

pessoas na ilha ou a outros aspetos tais como beleza natural, trilhos, limpeza, conduta das 

pessoas ou preços. O Barómetro pretende ser um instrumento de fácil leitura para apoiar a 

gestão, concedendo uma janela para as perceções dos visitantes e permitindo uma avaliação do 

impacto das mudanças na forma como a área é gerida. O Barómetro de Visitantes mostrou que 

à medida que o número de visitantes da ilha aumentou, a satisfação dos visitantes com este 

parâmetro diminuiu ligeiramente - e isto foi especialmente verdade para os visitantes regulares. 
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Ao criar um Centro de Visitantes, instalar balcões de informação ao longo dos trilhos e colocar 

novos sinais na Berlenga, a experiência de visitação foi grandemente melhorada. Os visitantes 

têm agora acesso a informação detalhada sobre a fauna, flora, geologia, ocupação humana e 

arqueologia do arquipélago, à medida que seguem os caminhos da ilha. A Reserva Natural das 

Berlengas é agora a Área Protegida do país com a maior e melhor informação sobre visitação, 

essencial para a gestão sustentável desta atividade, para que a proteção do património natural 

e a garantia de uma experiência positiva do visitante possam andar de mãos dadas. 

Consciência para proteger as Berlengas: Para promover o património natural do arquipélago das 

Berlengas e sensibilizar para as principais ameaças à biodiversidade e a necessidade da sua 

conservação, foi desenvolvida uma série de atividades para a comunidade escolar, bem como 

para pescadores, operadores turísticos e visitantes das Berlengas (sessões em escolas locais = 

25; estudantes envolvidos desde o pré-escolar ao liceu = 650; curtas-metragens produzidas 

sobre as Berlengas = 3). 

A fim de acompanhar a evolução da Ilha da Berlenga e compreender melhor os benefícios a 

longo prazo trazidos pelo projeto a este habitat, foi estabelecido um Plano de Conservação Pós-

LIFE, identificando as ações prioritárias a serem levadas a cabo pelos parceiros no período de 5 

anos após o fim do projeto. 

 

4.3 De que forma as atividades de conservação estão ligadas ou integradas com questões de 

desenvolvimento sustentável (por exemplo, a gestão para conservação em terras privadas 

utilizadas para outros fins)? 

 

Uma vez que se trata de um sistema insular com uma enorme riqueza de património, e a 

principal atividade económica dele dependente (turismo e pesca), as boas condições ecológicas 

são um fator determinante para a sustentabilidade económica.  

Por conseguinte, é relativamente fácil conseguir que os agentes económicos adiram aos 

objetivos do RBB. 

 

4.4 Como se avalia a eficácia das ações ou estratégias aplicadas? 

(Descreva os métodos, indicadores utilizados). 

 

Os vários projetos implementados têm os seus próprios indicadores de eficácia. Os que foram 

concluídos ou se encontram numa fase avançada de implementação mostraram resultados 

muito bons. Por exemplo, LIFE Berlengas atingiu todos os seus objetivos e apenas a ação de 
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remoção de chorão não foi concluída a 100% por razões relacionadas com a segurança e o risco 

dos utilizadores da praia. 

 

4.5 Quais são os principais fatores que influenciaram (positiva ou negativamente) o sucesso dos 

esforços de conservação em toda a reserva da biosfera? Dadas as experiências e lições aprendidas nos 

últimos dez anos, que novas estratégias ou abordagens serão imo eficazes para a conservação para o 

desenvolvimento sustentável? 

 

O sucesso do projeto LIFE, em vigor entre 2014 e 2019, com o envolvimento de muitos 

intervenientes dos vários sectores económicos, sociais e culturais, deveu-se à coesão da equipa 

do consórcio responsável, à sua capacidade de diálogo e interação com a comunidade.  

Outro projeto relevante nesta área é o COPESCA2, com a participação dos 40 marisqueiros da 

Berlenga, a sua participação em todas as reuniões do pro-comité, a organização associativa que 

conseguiram desenvolver e as medidas de gestão ativa do recurso que propuseram e 

implementaram no ano passado, com uma moratória à proibição da pesca em 2020 e a redução 

dos dias de pesca em 2021, uma consequência da pandemia, mas tendo em mente a 

preservação e conservação dos pesqueiros. Como resultado da ligação direta com cientistas e 

outros intervenientes, a comunidade de pescadores está a alterar a sua atitude com foco na 

exploração sustentável do pescado e de valorizar economicamente a sua atividade. 

Isto não teria sido possível no passado, uma vez que o aumento do conhecimento sobre a 

ecologia das espécies e a apropriação dos valores de conservação e preservação da pesca têm 

sido determinantes.    

A principal estratégia para os próximos dez anos envolve uma maior proximidade e a figura do 

facilitador nos processos mais complexos relacionados com a economia do mar. 

 

4.6 Outros comentários/observações de uma perspetiva de reserva da biosfera. 

 

Uma das componentes que deve ser considerada na próxima década é um estudo completo e 

abrangente da área marinha coberta pelo RBB, incluindo um levantamento das espécies e 

habitats, cartografia do fundo do mar, monitorização, estudo do efeito de exclusão e do efeito 

de reserva - em espécies comerciais e não comerciais.  

Outra área está relacionada com a adaptação e mitigação das alterações climáticas, 

nomeadamente o plano de intervenção na zona de transição, especialmente na península de 

Peniche, zona particularmente sensível. 



42 
 

Do mesmo modo, a área da educação deve ser alvo de um plano educacional local que inclua 

toda a comunidade educativa, a fim de criar uma identificação com o território. 

 

5. A FUNÇÃO DE DESENVOLVIMENTO:  

[Isto refere-se a programas que abordam questões de sustentabilidade a nível dos meios de subsistência individuais 

e da comunidade, incluindo tendências económicas em diferentes sectores que impulsionam a necessidade de 

inovação e/ou adaptação, as principais estratégias adaptativas a serem implementadas dentro da reserva da 

biosfera, e iniciativas para desenvolver determinados sectores, tais como o turismo para complementar e/ou 

compensar as perdas noutros mercados, emprego e bem-estar da comunidade durante os últimos dez anos].  

 

5.1 Descrever brevemente as tendências prevalecentes na última década em cada sector 

principal da base económica da reserva da biosfera (por exemplo, atividades agrícolas e 

florestais, recursos renováveis, recursos não renováveis, indústria transformadora e 

construção, turismo e outras indústrias de serviços). 

 

As principais áreas de atividade económica são a pesca e o turismo atividades relacionadas com 

o mar, a colheita de moluscos. Na Reserva Natural de Berlengas, devido a restrições em algumas 

artes de pesca, apenas os pescadores artesanais estão autorizados a operar na zona marinha da 

RBB (pesca à linha a partir de pequenas embarcações). São uma pequena população de cerca 

de 30 profissionais que vive sazonalmente na ilha, recentemente organizada numa associação 

sem fins lucrativos, que visa a sustentabilidade da pesca artesanal e a criação de regras 

específicas para a atividade. São responsáveis pela reintrodução de práticas religiosas na Ilha e 

pela participação na procissão de barcos da Berlenga (Anexo II). 

O projeto Anzol+ (Figura 10), coordenado pela SPEA, apoia esta comunidade de pescadores que 

opera no território da Reserva da Biosfera das Berlengas e desenvolve um conjunto de ações 

que visam alcançar um equilíbrio entre a exploração e a sustentabilidade das unidades 

populacionais.   

Os apanhadores de gansos cracas são um grupo de 40 profissionais, detentores de licenças de 

apanha de gansos no arquipélago das Berlengas. Nos últimos anos, foi desenvolvido o projeto 

para a criação de um comité de cogestão (COPESCA 2 - Figura 11). Durante este período de 10 

anos, foram realizados vários programas de formação para operadores turísticos e o seu pessoal, 

para aumentar a qualidade do produto turístico oferecido na Reserva da Biosfera das Berlengas. 

Este tipo de ações pretende ser continuado no futuro. 
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Figure 10 – Biologist from Anzol + working along with local fishermen community 

 

Figure 11 – COPESCA 2 poster for World Ocean Day 
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Foram instalados painéis solares na ilha (Figura 12), que agora funciona a 100% com esta fonte 

de energia renovável e verde. 

 

 

 

Figure 12 a,b – Painéis solares na Berlenga  

 

A importância do Conselho Consultivo da Reserva (o Conselho Estratégico do RNB) na gestão e 

atividade da Reserva é reconhecida pela comunidade e pelas partes interessadas, a tal ponto 
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que há sucessivos pedidos de adesão à mesma. Todos os sectores com organização associativa 

têm solicitado a sua participação, mesmo que como observadores.  

 

5.2 Descrever a indústria do turismo na Reserva da biosfera. O turismo aumentou ou diminuiu 

desde a nomeação ou desde a última revisão periódica? Que novos projetos ou iniciativas 

foram empreendidos? Que tipos de atividades turísticas? Que efeito tiveram estas atividades 

na economia, ecologia e sociedade da reserva da biosfera? Existem estudos que examinem se 

a designação da área como reserva da biosfera influenciou o número de turistas? Favor 

fornecer a informação bibliográfica de quaisquer estudos e/ou uma cópia em papel num 

anexo.  

 

O turismo aumentou significativamente nos últimos 10 anos no arquipélago das Berlengas e a 

atividade económica que se desenvolve à sua volta (avaliada em 2013 no estudo ESTM/IPL sobre 

Serviços de Ecossistema a 2.508.730 euros) aumentou com a renovação das embarcações (novas 

e mais adequadas às condições do mar e ao transporte de visitantes), a renovação dos recursos 

humanos - mais jovens e mais conhecedores, também com empresários mais jovens. 

Também na cidade de Peniche, o Circuito Mundial de Surf teve um enorme impacto na economia 

local e regional, tendo sido calculado em 2015 um rendimento de cerca de 9 milhões de euros 

diretamente do influxo do turismo nos dias do evento, mas também o aumento do turismo de 

surf com um investimento em Peniche, estimado em 2016, de cerca de 70 milhões de euros. 

Na Berlenga, o primeiro trabalho sobre a capacidade de carga humana foi produzido em 2010, 

um estudo que sustentou todo o trabalho futuro sobre esta questão, e vários estudos e 

relatórios subsequentes foram realizados: 

 - Queiroga, H. & J. Serôdio, 2010 (n. publ.). Estudo sobre a capacidade de carga da Reserva 

Natural das Berlengas: Relatório Final. Universidade de Aveiro, Departamento de Biologia. 

- A. Gil, 2016. O uso recreativo da Berlenga e implicações para a sua gestão. Tese de Mestrado 

em Ecologia e Gestão Ambiental. FCU Lisboa. 

- C. Fonseca, R. N. Mendes, R.P. Julião, M.J. Roxo, C. P. da Silva, 2015. Utilização recreativa de 

áreas protegidas: a visitação da Ilha da Berlenga e as implicações para a sua gestão. X 

CONGRESSO DA GEOGRAFIA PORTUGUESA, Lisboa. 

- Relatório Final LIFE Berlengas (2014 - 2019). 

Em Peniche, durante o evento da World Surf League MEO Pro Portugal, foram implementadas 

algumas medidas para controlar a circulação dos visitantes, salvaguardando as espécies e 

habitats das dunas próximas das praias onde as competições tiveram lugar. Ações de mitigação 

e restauro foram promovidas anualmente após cada evento. 
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Não foram realizados estudos sobre o efeito da designação da Reserva da Biosfera na 

atratividade dos turistas. Deve ser um foco para a próxima década. 

O Turismo de Surf (em Peniche) e o Turismo de Natureza (em Berlengas) superaram o turismo 

patrimonial. 

 

5.3 Quando aplicável, descrever outros sectores e utilizações-chave como a agricultura, a 

pesca, a silvicultura.  Aumentaram ou diminuíram desde a nomeação ou a última revisão 

periódica? Que tipo de novos projetos ou iniciativas foram empreendidos? Que efeito tiveram 

na economia e ecologia da reserva da biosfera, e na sua biodiversidade? Existem estudos que 

examinem se a designação como reserva da biosfera influenciou a frequência das suas 

atividades? Em caso afirmativo, fornecer a informação bibliográfica destes estudos e/ou uma 

cópia em papel num anexo. 

 

Os projetos em curso no sector das pescas foram acima mencionados, em particular COPESCA2 

e ANZOL+. 

Embora a designação da Reserva da Biosfera não tenha tido influência direta no seu 

desenvolvimento e no aumento e sustentabilidade destas atividades, contribuiu pela dinâmica 

que gerou nas entidades responsáveis pela gestão da área protegida (ICNF), Câmara Municipal, 

Instituto Politécnico de Leiria, investigadores, academia e ONG. 

 

5.4 Como é que as atividades económicas na biosfera beneficiam as comunidades locais?  

 

As atividades económicas desenvolvidas na reserva da biosfera contribuem diretamente para o 

desenvolvimento socioeconómico da região, através da criação de emprego e consequente 

dinamização económica. O rendimento económico obtido através da pesca e do turismo é a 

maior fonte de riqueza da população que depende da RBB. A elevada procura do destino 

turístico, implica a existência de um conjunto de serviços de apoio que aproveitam diretamente 

esta procura, assegurando postos de trabalho.  

Por outro lado, a interculturalidade que se observa cada vez mais neste território, permite um 

aumento das experiências e uma visão global do mundo por parte da população local. 

 

- Empregabilidade ligada ao sector do turismo; 

- Emprego (sazonal) ligado à Berlenga;  

- Rendimento direto proveniente do turismo e atividades relacionadas com a visitação 

(Berlenga, surf, ondas; turismo cultural);  
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 - Maior procura de serviços e maior disponibilidade para serviços de qualidade;  

- Valorização económica (com possibilidade de certificação de origem) do peixe, marisco e 

outros produtos colhidos/produzidos dentro da RBB. 

 

5.5 Como é que se avalia a eficácia das ações ou estratégias aplicadas?  

(Descrever os métodos, indicadores). 

 

A partir dos indicadores económicos e sociais, e dos estudos dos serviços ecossistémicos, já mencionados 

anteriormente neste relatório. 

 

5.6 Iniciativas de desenvolvimento económico comunitário. Que programas existem para 

promover estratégias globais de inovação económica, mudança e adaptação no âmbito da 

reserva da biosfera, e em que medida são implementados? 

 

Dois exemplos: 

O projeto COPESCA, financiado pelo Fundo Europeu Marítimo e das Pescas (FEMP), permitiu 

alavancar projetos de desenvolvimento do tecido económico e desenvolvimento local, 

nomeadamente projetos de implementação da R. Biosfera (o projeto COPESCA2 para a 

instalação do comité de cogestão de Percebes; o projeto de comunicação e divulgação da 

Reserva da Biosfera com a produção de brochuras e folhetos informativos; o projeto Portas da 

Berlenga [quase concluído], são alguns exemplos deste financiamento). 

Smart Ocean - Parque de Ciência e Tecnologia Marinhas fundado em 2019, que tem como 

parceiros fundadores o Município de Peniche, DOCAPESCA, Politécnico de Leiria e BIOCANT. 

Localizado no território da Reserva da Biosfera das Berlengas, no porto piscatório de Peniche, a 

sua missão é i) Apoiar o desenvolvimento sustentável da economia azul baseada no 

conhecimento e na inovação através da colaboração entre parceiros nacionais e internacionais; 

ii) Promover interações entre o meio académico, a indústria e as entidades oficiais, a fim de 

fomentar o desenvolvimento económico e social; e iii) Desenvolver programas de aceleração 

com parceiros nacionais e internacionais, fornecer serviços de incubação e acolhimento de 

empresas. 

 

5.7 Iniciativas locais de negócios ou outras iniciativas de desenvolvimento económico. Existem 

alternativas "verdes" específicas a serem empreendidas para abordar questões de 

sustentabilidade? Que relações (caso existam) existem entre estas diferentes atividades? 
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Algumas iniciativas locais surgiram que combinam inovação, tecnologia e sustentabilidade, 

tirando partido dos recursos tecnológicos, naturais e culturais da região. Exemplos de 

empreendedorismo ligado à RBB que podemos destacar aqui são: pão de algas marinhas (Figura 

13), comercializado nas padarias da região; produção comercial de algas marinhas para 

alimentação; bolachas renda bilros (Figura 14). 

 

 

Figura 13 – Pão d’Algas 

 

 

Figura 14 - Bolacha renda de bilros 
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5.8 Descrever as principais mudanças (se existirem) em termos de valores culturais (religiosos, 

históricos, políticos, sociais, etnológicos) e outros, se possível com distinção entre património 

material e imaterial. 

(c.f. UNESCO Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage 1972 and UNESCO 

Convention for the Safeguard of the Intangible Cultural Heritage 2003 (http://portal.unesco.org/en/ev.php-

URL_ID=13055&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html and http://portal.unesco.org/en/ev.php-

URL_ID=17716&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html)). 

 

Durante este período, vários desenvolvimentos foram registados no âmbito da valorização e 

promoção do património cultural.  

O equipamento cultural existente no campo museológico foi ampliado, com base na criação de 

uma rede de espaços museológicos: Centro Interpretativo e apoio visitante da Ilha da Berlenga 

(2015) no Bairro dos Pescadores, Museu Rendas de bilros de Peniche (2016) no centro histórico 

de Peniche, Museu Nacional da Resistência e Liberdade (2018) na Fortaleza de Peniche, e 

Musealização do Depósito Funerário do Naufrágio de São Pedro de Alcântara (2020), um sítio 

arqueológico localizado na frente norte da península de Peniche. 

Várias intervenções de reabilitação urbana tiveram também lugar na cidade de Peniche, com 

ênfase na reabilitação da Igreja de São Pedro, localizada no centro histórico, realizada entre 

2012 e 2014. 

Em reconhecimento do importante património geológico da península de Peniche, a Comissão 

Internacional de Estratigrafia da União Internacional de Ciências Geológicas classificou o sítio da 

Ponta do Trovão como Secção e Ponto Limítrofe Global (GSSP) do Toarcian (Jurássico Inferior) 

em 2015, e colocou o tradicional "Espigão de Ouro" no sítio. 

Mais recentemente, em 2021, teve lugar a Certificação Nacional da renda de bilros de Peniche 

e a criação da marca de renda de bilros, processos que contribuem para a valorização desta 

importante embarcação tradicional de Peniche. 

 

5.9 Instalações e serviços de apoio comunitário. Que programas na/para a Reserva da Biosfera 

abordam questões como a preparação para o trabalho e formação de competências, serviços 

sociais e de saúde, e questões de justiça social. Quais são as relações entre eles e com o 

desenvolvimento económico comunitário? 

 

A Cidade de Peniche é dotada de uma boa rede de cuidados e serviços; além disso, destacamos 

a relevância na promoção do emprego e das competências, entre outros: 

- ADEPE - associação para o desenvolvimento regional, que gere entre outros programas 

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13055&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13055&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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- COPESCA e programas de formação e certificação; 

- Smart Ocean: Parque de Ciência e Tecnologia Marinhas, incubadora de empresas e anfitrião de 

negócios. 

- Escola de Turismo e Tecnologia do Mar - Instituto Politécnico de Leiria (ESTM-IPLeiria), oferece 

um conjunto de cursos de graduação, pós-graduação e cursos avançados relacionados com 

turismo e ciências marinhas. 

 

5.10 Que indicadores estão em vigor para avaliar a eficácia das atividades que visam promover 

o desenvolvimento sustentável? O que é que estes indicadores têm mostrado? 

 

Não existe uma bateria de indicadores para avaliar em qualquer altura (anualmente) a eficácia 

das diferentes medidas. Os indicadores têm sido utilizados para cada um dos projetos 

desenvolvidos. Mas deve ser uma das tarefas a ser promovida no futuro. 

 

5.11 Quais são os principais fatores que influenciaram (positiva ou negativamente) o sucesso 

dos esforços de desenvolvimento em toda a reserva da biosfera? Dadas as experiências e 

lições aprendidas nos últimos dez anos, que novas estratégias ou abordagens serão mais 

eficazes? 

 

Os projetos que envolveram investigadores, gestores, serviços administrativos e agentes 

económicos foram os mais bem sucedidos. O envolvimento da comunidade na valorização do 

território através da promoção da propriedade e do sentimento de pertença é a garantia do 

sucesso futuro e da sustentabilidade, e este deve ser o caminho a seguir. 

 

6. A FUNÇÃO LOGÍSTICA: 

[Refere-se a programas que reforçam a capacidade das pessoas e organizações na reserva da biosfera para abordar 

tanto questões de conservação e desenvolvimento para o desenvolvimento sustentável, como a investigação, 

monitorização, projetos de demonstração e educação necessários para lidar com o contexto e condições específicas 

da reserva da biosfera]. 

 

6.1 Descrever as principais instituições que realizam investigação ou monitorização na reserva 

da biosfera, e os seus programas. Comentar as mudanças organizacionais (caso existam) 

nestas instituições ao longo dos últimos dez anos no que diz respeito ao seu trabalho na 

reserva da biosfera.  
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As principais instituições que realizam investigação e monitorização na Reserva da Biosfera de 

Berlengas são a ESTM-IPLeiria, MARE-IPLeiria, MARE - FCUL, Universidade de Évora, 

Universidade de Coimbra, Universidade de Aveiro e FCSH-UNL. 

A ESTM-IPLeiria tem aumentado a sua intervenção e investimento na investigação marinha e 

economia do mar, estas mudanças organizacionais influenciam positivamente a Reserva da 

Biosfera das Berlengas e a valorização do território e a conservação e promoção da 

biodiversidade, e o desenvolvimento sustentável. 

 

6.2 Resumir os principais temas de investigação e monitorização realizados nos últimos dez 

anos e a(s) área(s) em que foram empreendidos, a fim de abordar questões específicas 

relacionadas com a gestão da reserva da biosfera e para a implementação do plano de gestão 

(consultar as variáveis no Anexo I). 

(Para cada tópico específico, fornecer citações de referência.  Fornecer as citações completas em ordem alfabética 

por autor principal no final da Secção 6 ou num anexo separado). 

Quadro IV - Principais temas de investigação e monitorização realizados nos últimos dez anos 

no RBB. 

PROJECTO OBJECTIVOS TIMELINE INSTITUIÇÃO 

Deep reefs Map biodiveristy of deep (30 - 70 m) marine 

habitats 

2010-2014 Universidade do Algarve 

PERCEBE  Management, ecology and conservation of the 

goose barnacle in Portugal 

2011-2013 Universidade de Évora 

BAMMBO Identify new bio-products of marine origin and 

develop sustainable rearing technologies  

2011-2014 Instituto Politécnico de Leiria 

LARVALSOURCES Assess the ecological performance of marine 

protected area (MPA) networks 

2012-2015 Universidade de Aveiro 

M@rBis Marine biodiversity assessment  2012 Portuguese Task Group for the 

Extension of the Continental 

Shelf 

  Spatio-temporal dynamics of seabird-marine 

prey interactions in the Portuguese coast 

2012-2013 Universidade de Coimbra 

LIFE Berlengas Conserve threatened habitats and species in 

Berlengas Special Protection Area through 

sustainable management 

2014-2019 Sociedade Portuguesa para o 

Estudos das Aves 

AMALIA Develop new products & services to address 2016-2019 MARE (Instituto Politécnico de 
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invasive alien species ensuring a sustainable 

exploitation  

Leiria) 

Ouriceira Aqua Evaluate, from the biological point of view, the 

viability of the rearing of sea urchin 

Paracentrotus lividus 

2017-2020 MARE (Instituto Politécnico de 

Leiria) 

  Cory's shearwater as indicator of 

oceanographic and environmental changes in 

the marine environment 

2019-ongoing Universidade de Coimbra 

  Seaguls and cory's shearwater as bio-indicators 

of marine polutants in Berlengas Natural 

Reserve 

2019-ongoing Universidade de Coimbra 

Anzol+ Promote environmentally sustainable, 

efficient, innovative, competitive and 

knowledge-based fishing. 

2019-ongoing Sociedade Portuguesa para o 

Estudos das Aves 

MACAU Creation of a baseline of the macroalgae 

communities in Berlengas and adjacent coastal 

area 

2019-2021 MARE (Instituto Politécnico de 

Leiria) 

CO-PESCA 2 Implementation of a co-management 

committee for a sustainable harvesting activity 

of stalked barnacle in Berlengas  

2017-2020 MARE (Instituto Politécnico de 

Leiria) 

BiodivAMP Development of tools for monitoring and 

protection of biodiversity in Marine Protected 

Areas along the Portuguese coast 

2019-2021 MARE (Instituto Superior de 

Psicologia Aplicada) 

COSMOS Biotechnological valorization of the invasive 

seaweed Asparagopsis armata off the coast of 

Peniche 

2020-2022 MARE (Instituto Politécnico de 

Leiria) 

SmartBioR Promote and add value to endogenous 

resources in Ria de Aveiro and Berlengas 

Natural Reserve 

2017-2020 MARE (Instituto Politécnico de 

Leiria) 

CROSS-ATLANTIC  Extract, isolate and purify sulfated 

polysaccharides from macroalgae with anti-

inflammatory, photoprotective and 

neuroprotective properties 

2018-2021 MARE (Instituto Politécnico de 

Leiria) 

e-Fishing Assess and Biomonitor fishery stocks through 

molecular tools 

2019-2021 MARE (Instituto Politécnico de 

Leiria) 

PAS Contribute to the concept of circular economy, 2019-2021 MARE (Instituto Politécnico de 
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transforming a by-product into a resource of 

another economic activity 

Leiria) 

Bwatch Monitoring planktonic communities off 

Berlengas 

ongoing MARE (Instituto Politécnico de 

Leiria) 

MARINE INVADERS Understand impact and mechanisms of 

success of invasive seaweed Asparagopsis 

armata on coastal environments 

2018-2021 MARE (Instituto Politécnico de 

Leiria) 

 

6.3 Descrever como os conhecimentos tradicionais e locais e os conhecimentos relacionados 

com as práticas de gestão foram recolhidos, sintetizados e divulgados. Explicar como tais 

conhecimentos estão a ser aplicados a novas práticas de gestão, e como e se foram integrados 

em programas de formação e educação. 

 

Os conhecimentos tradicionais têm sido utilizados e aproveitados quer nas áreas da economia 

azul - cluster do mar, com a pesca tradicional no MPA das Berlengas; quer na utilização de 

matérias-primas - algas e invertebrados marinhos, na produção de novos produtos tecnológicos. 

Isto também está muito presente no sector cultural - o uso e desenvolvimento das rendas é um 

bom exemplo disso. 

 

6.4 Educação ambiental/sustentável. Quais são as principais instituições educacionais 

("formais" - escolas, colégios, universidades, e serviços "informais" para o público em geral) 

que estão ativas na reserva da biosfera? Descreva os seus programas, incluindo programas 

especiais escolares ou de educação de adultos, uma vez que estes contribuem para as funções 

da reserva da biosfera. Comente as mudanças organizacionais (caso existam) em instituições 

e programas que foram identificados na reserva da biosfera há cerca de dez anos (por 

exemplo, encerrados, redesenhados, novas iniciativas). Consultar os programas e iniciativas 

das redes de Escolas Associadas da UNESCO, Cátedras e Centros da UNESCO, quando aplicável. 

 

Durante os últimos 10 anos, foram desenvolvidos vários projetos de sensibilização e educação 

ambiental envolvendo estudantes e professores dos vários níveis de ensino do conselho de 

Peniche. Na área do RBB existem várias escolas primárias e 1 escola secundária localizadas na 

área de transição - cidade de Peniche. Como resultado das atividades frequentemente 

desenvolvidas, algumas escolas reconhecidas pelas agências portuguesas como "escolas verdes" 

ou "escolas azuis". 
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Atividades de educação ambiental e sensibilização foram também desenvolvidas por 

associações ambientais locais (Associação Arméria) e organizações não governamentais de 

ambientais. A Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves - SPEA teve um papel fundamental 

no projeto Life Berlengas, tendo sido desenvolvidas várias ações e criados diversos materiais de 

apoio e disponibilizados online (www.berlengas.eu). 

A nível universitário, a Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar - Instituto Politécnico de 

Leiria, promove frequentemente seminários e aulas abertas sobre a Reserva da Biosfera da 

Berlengas nos seus cursos de graduação relacionados com o turismo ou ciências marinhas. 

 

6.5 Como avalia a eficácia das ações ou estratégias aplicadas?  

(Descrever os métodos, indicadores). 

 

Como ainda não existe um conjunto de indicadores para a RBB, o sucesso foi avaliado de acordo 

com o número de turmas, estudantes e professores envolvidos. 

 

6.5.1 Descreva os principais mecanismos/sistemas de comunicação interna e externa da 

reserva da biosfera  

 

A reserva da biosfera utiliza os mecanismos formais de comunicação disponíveis no território 

(jornais locais, rádio, redes web, website) e criou materiais de divulgação e sensibilização para 

promover a RBB e divulgar as boas práticas. 

A RBB tem uma página de facebook e utiliza os websites de instituições e projetos para 

comunicar a sua ação. 

 

6.5.2 Existe um sítio web de reserva da biosfera? Em caso afirmativo, forneça o link. 

 

Não, apenas a página do facebook. 

 

6.5.3 Existe um boletim informativo eletrónico?  Com que frequência é publicado? (fornecer a 

ligação, se aplicável). 

 

Não há boletim informativo eletrónico. Não aplicável. 

 

6.5.4 A reserva da biosfera pertence a uma rede social (Facebook, Twitter, etc.)? Fornecer o 

contacto. 
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Reserva da Biosfera das Berlengas/Peniche - UNESCO | Facebook 

 

6.5.5 Existem outros sistemas de comunicação interna? Em caso afirmativo, descreva-os. 

 

Não existem. 

 

6.6 Descreva como a reserva da biosfera contribui atualmente para a Rede Mundial de 

Reservas da Biosfera e/ou poderia fazê-lo no futuro. 

6.6.1 Descreva qualquer colaboração com as reservas da biosfera existentes a nível nacional, 

regional e internacional, também no âmbito de acordos regionais e bilaterais. 

 

Berlengas Reserva da Biosfera (RBB) participa ativamente nas atividades gerais do Programa 

MAB. Desde 2015, é membro do Comité Nacional MAB, e faz parte da Rede Nacional Portuguesa 

de Reservas da Biosfera. 

O atual Comité Nacional do Homem e do Programa Biosfera (Comité Nacional MAB) foi 

formalmente criado em 2015 por decreto conjunto do Ministro de Estado e das Finanças e dos 

Ministros de Estado e do Comércio Externo, Economia e Ambiente, Ordenamento do Território 

e Energia (Decreto nº 9051/2015 de 13 de agosto). 

A Rede Nacional Portuguesa de Reserva da Biosfera foi formalizada a 2 de setembro de 2016 na 

Reserva da Biosfera de Berlengas (RBB), numa cerimónia liderada pelo Primeiro-Ministro 

português, António Costa, no âmbito das comemorações do 35º aniversário da Reserva Natural 

de Berlengas. 

A Reserva da Biosfera de Berlengas (RBB) também participou na 'Perspetivas de Cooperação 

entre a Rede Portuguesa de Reservas da Biosfera e a Cátedra UNESCO na Universidade de 

Coimbra' Reunião Técnica, organizada pela Universidade de Coimbra (Portugal). 

A Reserva da Biosfera Berlenga integra a Rede de Reservas da Biosfera do Mediterrâneo 

(RRBMed). A RRBMed tem como objetivo destacar as reservas da biosfera dos países 

mediterrânicos através de materiais de caso, com vista a promover o seu património natural e 

cultural, reforçando os laços e a partilha de conhecimentos entre as reservas da biosfera, 

reforçando as relações norte-sul, e desenvolvendo ligações entre o meio académico, a sociedade 

civil e as empresas.  

A reserva da Biosfera da Berlengas participou no 2º Encontro de Gestores de Reservas da 

Biosfera do Mediterrâneo (7-9 de dezembro de 2019). Os principais temas discutidos foram a 

heterogeneidade dentro da Rede Mediterrânica e o desafio de trabalhar com realidades tão 
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diferentes. Também se centrou no turismo sustentável, na formação de operadores turísticos e 

na qualidade dos serviços e produtos disponíveis no interior dos BRs. Outros dois temas 

importantes foram discutidos: a importância de desmistificar a designação "Reserva" e a 

proposta de utilizar o termo "Territórios da Biosfera" em vez de "Reserva da Biosfera" e as 

oportunidades obtidas com o trabalho em rede. No final da reunião foi assinada a "Declaração 

de Castelet", próxima dirigida aos Operadores Turísticos.  

A Berlenga Reserva da Biosfera integra também a rede Ibero-Amaericana MAB, que visa reforçar 

o programa MAB nos países da América Latina e Caraíbas, Espanha e Portugal.  

A Berlenga Reserva da Biosfera também participou no seminário da rede Iberomab que teve 

lugar de 7 a 11 de novembro de 2016, em La Antigua, Guatemala, sob o tema "Identificação de 

fontes de financiamento para assegurar o desenvolvimento sustentável das reservas da 

biosfera". Neste evento, foram identificadas potenciais fontes de financiamento, bem como 

parceiros para o desenvolvimento de projetos com as reservas da biosfera. As principais linhas 

temáticas identificadas durante o seminário foram a mitigação e adaptação às alterações 

climáticas, economias sustentáveis e desenvolvimento institucional e comunitário. 

 

6.6.2 Quais são os benefícios atuais e previstos da cooperação internacional para a reserva da 

biosfera? 

 

Entre os benefícios óbvios estão o reforço da amizade e parcerias e a transferência de 

conhecimentos e experiências, com particular ênfase nas áreas relacionadas com os principais 

desafios societais (por exemplo, segurança alimentar, ação climática) e agenda internacional 

(por exemplo, Plano de Ação de Lima, acordo verde da UE). A partilha das melhores práticas irá 

abordar um dos principais desafios para o futuro próximo da Reserva da Biosfera da Berlenga: a 

promoção de abordagens de cogestão de recursos e atividades.  

 

6.6.3 Como tenciona contribuir para a Rede Mundial de Reservas da Biosfera no futuro e para 

as Redes Regionais e Temáticas? 

 

A Reserva da Biosfera da Berlengas continuará a ser um membro ativo das Redes de Reservas a 

que pertence e continuará a assegurar a sua participação tanto nas iniciativas em curso como 

em novas ações, particularmente nas áreas do turismo e da educação, com vista a promover o 

desenvolvimento sustentável. 
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6.7 Quais são os principais fatores que influenciaram (positiva ou negativamente) o sucesso 

das atividades que contribuem para a função de apoio logístico? Dadas as experiências e lições 

aprendidas nos últimos dez anos, que novas estratégias ou abordagens serão favorecidas 

como sendo mais eficazes? 

 

Em maio de 2019, foi assinado um Protocolo de Colaboração em Castelo Branco (Portugal) entre 

o Secretariado-Geral do Ministério do Ambiente e Ação Climática, o Comité Nacional MaB e as 

11 Reservas da Biosfera (incluindo Berlengas) cujo âmbito é "promover o desenvolvimento dos 

territórios portugueses de reservas da Biosfera como laboratórios vivos de sustentabilidade".  

Para o efeito, foram atribuídos 2,2 milhões de euros de financiamento através de subvenções 

da AEA, a fim de apoiar ações associadas aos seguintes objetivos:  

1) Desenvolver planos ou estratégias locais de desenvolvimento sustentável baseados em 

recursos endógenos e na cartografia e avaliação dos serviços ecossistémicos, incluindo a 

implementação e avaliação de medidas-piloto de gestão;  

2) Desenvolver diretrizes de monitorização e um sistema de indicadores de desenvolvimento 

sustentável nas Reservas da Biosfera portuguesas;  

3) Transferência de conhecimentos e formação de entidades parceiras e gestores de Reservas 

da Biosfera;  

4) Promover a partilha de experiências através da cooperação bilateral e do trabalho em rede 

entre Reservas da Biosfera nacionais e internacionais;  

5) Desenvolver um Plano de Comunicação para as Reservas da Biosfera Portuguesas. 

 

6.8 Outros comentários/observações de uma perspetiva de reserva da biosfera. 

 

Não aplicável. 

 

7. GOVERNAÇÃO, GESTÃO E COORDENAÇÃO DAS RESERVAS DA BIOSFERA: 

[Os coordenadores/gestores de reservas da biosfera têm de trabalhar no âmbito de extensas 

sobreposições de organismos governamentais, empresas, e uma mistura "sociedade civil" de 

organizações não governamentais e grupos comunitários. Estes constituem coletivamente as 

estruturas de governação para a área da reserva da biosfera. O sucesso no desempenho das 

funções de uma reserva da biosfera pode ser crucialmente dependente dos acordos de 

colaboração que evoluem com estas organizações e atores. Os principais papéis dos 

responsáveis pela coordenação/gestão da reserva da biosfera são aprender sobre o sistema 
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de governação em que devem trabalhar e explorar formas de reforçar as suas capacidades 

coletivas para cumprir as funções da reserva da biosfera]. 

 

7.1 Quais são os recursos técnicos e logísticos para a coordenação da reserva da biosfera? 

 

Durante os primeiros 9 anos, os recursos técnicos e logísticos foram os que as entidades que 

constituíram o Grupo de Trabalho Permanente puderam ocasionalmente afetar às tarefas do 

RBB: Município de Peniche (Portugal), Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar - Instituto 

Politécnico de Leiria e Instituto para a Conservação da Natureza e Florestas. 

Desde setembro de 2020, quando o técnico designado para a Comissão de Cogestão da Berlenga 

tomou posse, pela primeira vez houve alguém dedicado a esta tarefa, com funções de apoio à 

coordenação e gestão.  

 

7.2 Qual é o quadro geral da governação na área da reserva da biosfera? Identificar os 

principais componentes e as suas contribuições para a reserva da biosfera.  

 

A RBB, de acordo com o plano de ação para 2011, tem um Grupo de Trabalho Permanente (GTP) 

constituído pela Câmara Municipal de Peniche, ICNF, IPL/ESTM, e também OPCENTRO - 

Cooperativa da Pesca Geral do Centro, CRL, a Associação de Operadores de Mergulho da Costa 

Oeste, e a Associação de Operadores Marítimo-Turísticos, a Associação de Mariscadores da 

Berlenga. O Grupo de Trabalho Permanente foi presidido pelo Presidente da Câmara Municipal 

de Peniche. 

Desde cedo, este Grupo de Trabalho teve dificuldades em trabalhar em conjunto, devido à 

dificuldade em conciliar agendas, ao pouco investimento no coletivo, e porque a Associação de 

Mariscadores entrou num período de inatividade. 

O GTP foi rapidamente substituído por um grupo de gestão mais pequeno composto pelo 

município, ICNF e IPL/ESTM, instituições que detém responsabilidades na Reserva da Biosfera 

de Berlengas. O Conselho Consultivo do RBB é simultaneamente o Conselho Estratégico da 

Reserva Natural de Berlengas, que sempre abordou e discutiu as questões da Reserva da 

Biosfera. 

 

7.3 Descrever avaliações de impacto social ou ferramentas e orientações semelhantes 

utilizadas para apoiar os direitos indígenas e locais e iniciativas culturais (por exemplo, 

orientações da CBD Akwé: Kon, Programa/Política de Consentimento Livre, Prévio e 

Informado, acesso e acordos institucionais de partilha de benefícios, etc.).  
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Não aplicável. 

 

7.4 Quais (se existirem) são os principais conflitos relacionados com a reserva da biosfera e 

que soluções têm sido implementadas? 

 

Tanto quanto sabemos, não existem conflitos relacionados com a Reserva da Biosfera. 

 

7.4.1 Descrever os principais conflitos relativos ao acesso, ou à utilização de recursos na área 

e o respetivo calendário. Se a reserva da biosfera contribuiu para prevenir ou resolver alguns 

destes conflitos, explicar o que foi resolvido ou prevenido, e como isso foi conseguido para 

cada zona? 

 

Não existem conflitos relacionados com a Reserva da Biosfera, tanto quanto sabemos. 

 

7.4.2 Descrever quaisquer conflitos de competência entre as diferentes autoridades 

administrativas envolvidas na gestão da área que compreende a reserva da biosfera.  

 

Existem sobreposições de competências entre várias autoridades administrativas nacionais e 

locais no território, mas estas não resultam da existência da Reserva da Biosfera, nem 

interferem, grosso modo, na sua ação, sendo facilmente ultrapassadas nos órgãos de gestão e 

de governo. 

 

7.4.3 Explicar os meios utilizados para resolver estes conflitos, e a sua eficácia. Descrever a 

sua composição e funcionamento, resolução numa base casuística. Existem mediadores locais; 

em caso afirmativo, são eles aprovados pela reserva da biosfera ou por outra autoridade? 

 

Os conflitos a que nos referimos são de natureza administrativa/burocrática que podem ser 

resolvidos entre autoridades administrativas, os conflitos com agentes económicos, 

comunidade e utilizadores e que resultam de ações de gestão quotidianas são resolvidos em 

função da dimensão e significado pelos agentes em serviço ou diretamente pelos órgãos de 

gestão. O uso de mediadores não tem sido necessário. 

 

7.5 Informações atualizadas sobre a representação e consulta das comunidades locais e a sua 

participação na vida da reserva da biosfera: 
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7.5.1 Descrever como as populações locais (incluindo mulheres e povos indígenas) estão 

representadas no planeamento e gestão da reserva da biosfera (por exemplo, assembleia de 

representantes, consulta de associações, grupos de mulheres). 

 

Não aplicável, pois não há povos indígenas no RBB. 

Todos os sectores da comunidade têm assento no Órgão Consultivo da Reserva - o Conselho 

Estratégico do RNB, que se reúne uma ou duas vezes por ano e onde todos os assuntos 

relevantes para a Reserva da Biosfera são discutidos (de uma forma aberta e democrática). 

 

7.5.2 Que forma assume esta representação: empresas, associações, associações ambientais, 

sindicatos (enumere os vários grupos)? 

 

Município de Peniche (que preside); Instituto para a Conservação da Natureza e Florestas; 

administração pública da área do ambiente e ordenamento do território, pescas e cultura; 

turismo; instituto hidrográfico; investigação e ensino superior: IPL/ESTM, Universidade de Évora 

e Universidade de Coimbra, e Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Univ. Nova de Lisboa; 

Capitão do Porto de Peniche; Federação Portuguesa de atividades subaquáticas; ADEPE - 

Associação de Desenvolvimento de Peniche; associação de apanhadores de marisco; associação 

de pescadores; associação de operadores de turismo marítimo; ONG; Associação amigos da 

Berlenga. 

A Associação de pescadores artesanais pediu recentemente para serem observadores e irão ser 

convidados representantes do Agrupamento de Escolas de Peniche. 

 

7.5.3 Indicar se existem procedimentos para a integração do órgão representativo das 

comunidades locais (por exemplo, financeiros, eleição de representantes, autoridades 

tradicionais). 

 

Não aplicável 

Toda a representação é feita por associações ou organismos coletivos. 

 

7.5.4 Qual é a duração do mecanismo de consulta (por exemplo, assembleia permanente, 

consulta sobre projetos específicos)? 

 

Os procedimentos de consulta pública são definidos na legislação portuguesa e levam em média 

20 a 30 dias úteis. 
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7.5.5 Qual é o impacto desta consulta no processo decisório (decisório, consultivo ou apenas 

para informar a população)? 

 

É consultiva. Mas pode ter um efeito sobre o resultado final de documentos ou processos. 

Obriga sempre à produção de um relatório de consulta pública que possa ser acedido e 

comentado pelos cidadãos. 

 

7.5.6 Em que etapa da existência de uma reserva da biosfera está a população envolvida: 

criação da reserva da biosfera, elaboração do plano de gestão, implementação do plano, 

gestão quotidiana da reserva da biosfera? Dê alguns exemplos práticos. 

 

A população pode e deve ser envolvida em todo o processo, na conceção e criação da reserva, 

com participação em workshops, conferências, seminários e reuniões participativas; na 

elaboração do plano de gestão, obrigatoriamente - dando contribuições, sugestões, com 

propostas concretas de ação e mudanças ajustadas ao território e às suas práticas diárias.  

Mas também nos órgãos e fóruns de gestão da Reserva, nos grupos de trabalho específicos, nos 

projetos, tudo em função das competências e dos interesses dos cidadãos. 

No caso da Berlenga, foram chamados a participar inúmeras vezes em workshops e reuniões 

participativas para a definição de planos de ação e estratégias, mas também para as ações 

concretas de controlo de visitantes ou para a instalação do comité de cogestão do marisco. 

 

7.6 Atualização da estrutura de gestão e coordenação: 

7.6.1 Descrever quaisquer alterações relativas às autoridades administrativas que têm 

competência para cada zona da reserva da biosfera (zona(s) central(is), zona(s) tampão(s) e 

zona(s) de transição)? Se houver quaisquer alterações desde o formulário de 

nomeação/último relatório de revisão periódica, queira apresentar os endossos originais para 

cada zona.  

 

Não há alterações às autoridades administrativas, mas houve a criação de uma nova organização 

na gestão da Área Protegida, com uma Comissão de Cogestão, presidida pelo Presidente da 

Câmara de Peniche e com a participação de um representante do ICNF, um representante da 

investigação/educação superior (IPL/ESTM), uma ONG e uma associação local de I&D (Smart 

Ocean). 
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7.6.2 Atualizar informação sobre o(s) gestor(es)/coordenador(es) da reserva da biosfera, 

incluindo os procedimentos de designação. 

 

A coordenação do RBB continua a ser assegurada pelo Município de Peniche. 

 

7.6.3 Há alterações no que diz respeito à estrutura de coordenação da reserva da biosfera? 

(em caso afirmativo, descrever em pormenor o seu funcionamento, composição e proporção 

relativa de cada grupo nesta estrutura, o seu papel e competência). Esta estrutura de 

coordenação é autónoma ou está sob a autoridade do governo local ou central, ou do gestor 

da reserva da biosfera?) 

 

A Estrutura de Coordenação do RBB é agora assumida pelo Comité de Cogestão da Berlenga, 

presidido pelo Presidente da Câmara de Peniche, e que inclui um representante do ICNF, 

IPL/ESTM, SPEA (ONG), e Smart Ocean. 

 

 

 

Figure 15 – Assinatura do protocolo de Cogestão das Berlengas  

 

7.6.4 Como foi adaptada a gestão/coordenação à situação local? 
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A atual gestão/coordenação foi adaptada à situação local e permite uma adaptação às diferentes 

classificações e interesses do território. 

 

7.6.5 A eficácia da gestão/coordenação foi avaliada?  Em caso afirmativo, foi de acordo com 

um procedimento?  

 

Não, não foi minuciosamente avaliada, mas foram identificadas várias fraquezas. Vamos agora 

testar um novo modelo que pensamos ser mais inclusivo e adequado ao território. 

 

7.7 Atualização sobre o plano/política de gestão/cooperação: 

7.7.1 Há alterações no que diz respeito ao plano/política de gestão/cooperação e aos 

intervenientes envolvidos? Em caso afirmativo, fornecer informações detalhadas sobre o 

processo de envolvimento das partes interessadas, adoção e revisão do plano. 

 

Não há alterações. 

 

7.7.2 Descrever o conteúdo do plano de gestão/cooperação (fornecer alguns exemplos de 

medidas e orientações). O plano é vinculativo? É baseado em consenso?  

 

Não houve alterações, o plano de gestão em vigor para a Reserva Natural de Berlengas, que 

ocupa parte da zona central e da zona tampão, é o mesmo, datado de 2008, e continua a ser 

adequado às características e pressões do território. 

 

7.7.3 Descrever o papel das autoridades encarregadas da implementação do plano.  Descrever 

mudanças institucionais desde o formulário de nomeação/último relatório de revisão 

periódica. Apresentar provas do papel destas autoridades.   

 

As autoridades responsáveis pela implementação do plano acima referido são a ICNF e a 

Autoridade Marítima Nacional. 

 

7.7.4 Indicar como o plano de gestão aborda os objetivos da reserva da biosfera. 

 

O Plano de Gestão da Reserva Natural de Berlengas precede a criação da RBB. 
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7.7.5 Quais são os progressos em relação às orientações do plano de 

gestão/cooperação/política de gestão? 

 

Nenhuma aplicação. 

 

7.7.6 Houve algum fator e/ou alterações que impediram ou ajudaram na implementação do 

plano/política de gestão/coordenação? (Relutância da população local, conflitos entre 

diferentes níveis de tomada de decisão). 

 

Não. Houve uma boa aceitação geral por parte da população. 

 

7.7.7 Se aplicável, como está integrada a biosfera nas estratégias regionais/nacionais? Vice-

versa, como estão os planos locais/municipais integrados no planeamento da reserva da 

biosfera?  

(Favor fornecer informação detalhada se houver alterações desde o formulário de 

nomeação/último relatório de revisão periódica).  

 

Estão em curso alterações aos planos de ordenamento do território, o plano municipal de 

ordenamento do território está a ser revisto, e irá consagrar e integrar os objetivos da Reserva 

da Biosfera. 

 

8. CRITÉRIOS E PROGRESSOS ALCANÇADOS: 

[Concluir destacando as principais alterações, realizações e progressos realizados na sua reserva da biosfera desde 

a nomeação ou a última revisão periódica. Como é que a sua reserva biosférica preenche os critérios. Desenvolver 

a justificação para que o sítio seja uma reserva da biosfera e a justificação para o zoneamento. O que falta, e como 

poderia ser melhorado? O que pode a vossa reserva biosfera partilhar com outros sobre como implementar o 

desenvolvimento sustentável na prática]? 

 

Breve justificação da forma como a reserva da biosfera preenche cada critério do artigo 4 do 

Quadro Estatutário da Rede Mundial de Reservas da Biosfera: 

 

8.1.  Mosaico de sistemas ecológicos representativos das principais regiões biogeográficas, 

incluindo uma gradação das intervenções humanas".  

 

(O termo "grande região biogeográfica" não é estritamente definido, mas seria útil fazer referência ao sistema de 

classificação Udvardy (http://www.unep-wcmc.org/udvardys-biogeographical-provinces-1975_745.html)). 
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Os principais sistemas ecológicos terrestres com valor de conservação encontram-se no 

Arquipélago das Berlengas. No continente, toda a área da Reserva da Biosfera é ocupada pela 

cidade de Peniche. Os habitats terrestres consistem em cascalho consolidado, solos esqueléticos 

e escarpas halófitas. Entre os sistemas ecológicos mais representativos encontram-se as 

escarpas com a sua típica vegetação costeira atlântica, a vegetação pioneira constituída por 

Salicórnia e outras anuais de áreas arenosas, o matagal halófito, mediterrânico e termo-atlântico 

e o matagal halonitrófilo.  

As falésias costeiras expostas aos fortes ventos do mar são especialmente importantes uma vez 

que a vegetação cresce nas fendas terrestres das rochas graníticas litorais, que é um habitat que 

só ocorre em Portugal, na costa sudoeste. Estes habitats são favorecidos pela nidificação de aves 

marinhas. A cidade de Peniche contém pequenas áreas de falésias e dunas. A Reserva da 

Biosfera das Berlengas está localizada numa zona de transição entre as regiões do Atlântico 

Norte e do Mediterrâneo e apresenta habitats e espécies características destas regiões, 

mostrando uma mistura de sistemas ecológicos das províncias biogeográficas atlânticas e 

esclerofilas mediterrânicas do reino palearense. Estes habitats são também classificados e 

protegidos ao abrigo da Diretiva Habitats, e várias das espécies de aves são classificadas ao 

abrigo da Diretiva Aves. 

A área marinha compreende sistemas litorais que vão desde a zona acima do nível da maré, mas 

afetados pela quebra das ondas, até profundidades de 200 m, que é a profundidade média da 

borda da plataforma continental na costa portuguesa. Uma pequena porção estende-se até à 

encosta superior de um dos maiores desfiladeiros submarinos do planeta, o Canhão da Nazaré, 

até uma profundidade de 520 m. A área inclui recifes constituídos por substratos rochosos e/ou 

outros substratos de origem biológica e sustenta uma diversidade biológica muito ampla de 

comunidades bentónicas vegetais e animais que suportam elas próprias comunidades não-

bentónicas associadas. A suspensão e o depósito de organismos endobentónicos de alimentação 

predominam em fundos moles. Várias cavernas submarinas também ocorrem no arquipélago. 

Estes sistemas ecológicos, alguns dos quais são abrangidos pela Diretiva Habitats, sustentam 

populações de invertebrados e peixes de interesse comercial, e existem também zonas onde 

aves marinhas e mamíferos marinhos se reúnem e se alimentam. 

O Arquipélago das Berlengas não tem uma população permanente, mas a ilha principal é um 

destino turístico popular durante os meses de Verão. As zonas ecologicamente mais sensíveis, 

incluindo as que suportam algumas comunidades biológicas ameaçadas, são protegidas e a 

presença humana não é permitida. Em outras zonas menos sensíveis são permitidas certas 

atividades, tais como o banho e o turismo natural. Na maioria das áreas a atividade humana é 
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mínima ou inexistente, estando confinada à zona do cais, ao Bairro dos Pescadores, ao Forte de 

S. João Baptista, à praia e aos Trilhos.  

A área marinha é muito importante para a economia local, uma vez que vários pescadores e 

marisqueiros exercem aqui o seu comércio, para além da vela de recreio e do mergulho. A cidade 

de Peniche tem uma população permanente de cerca de 18.000 pessoas. Peniche tem uma forte 

tradição marítima, sustentada pelos abundantes recursos biológicos do mar. É um porto de 

refúgio e um dos principais portos de pesca de Portugal, com várias indústrias de construção 

naval e de transformação de peixe. 

 

8.2. "Ser significativo para a conservação da diversidade biológica". 

 

A importância do arquipélago das Berlengas como repositório único de espécies genéticas e 

diversidade de habitats na fronteira ocidental da Europa e a sua importância para a conservação 

da diversidade biológica tem sido amplamente reconhecida em Portugal e no estrangeiro, 

traduzida num grande número de designações especiais concedidas ao arquipélago: Reserva 

Natural das Berlengas, Reserva Biogenética, Zona de Proteção Especial das Ilhas Berlengas e Sítio 

de Interesse Comunitário do Arquipélago das Berlengas.  

O Arquipélago das Berlengas alberga de facto uma coleção de formas de relevância europeia e 

nacional. O seu carácter insular, a sua localização geográfica e clima e o seu baixo nível de 

ocupação humana levaram à especiação de três endemismos florísticos com importante valor 

de conservação: Armeria berlengensis, Herniaria lusitanica subsp. berlengiana e Pulicaria 

microcephala. Para além destes, entre os outros taxa encontrados estão alguns que, embora 

não endémicos das Berlengas, têm uma distribuição geográfica limitada. Podem ser 

endemismos ibéricos ou ocorrer apenas na Península Ibérica e no Norte de África, como 

Angelica pachycharpa (em Portugal este taxon encontra-se apenas nas Berlengas), Calendula 

suffruticosa subsp. algarbiensis, Echium rosulatum, Linaria amethystea subsp. multipunctata, 

Narcissus bulbocodium subsp. obesus, Silene latifolia subsp. mariziana, Silene scabriflora e 

Scrophularia sublyrata (os últimos três táxones também ocorrem em Marrocos).  

A presença destas espécies nas ilhas deve-se à manutenção e proteção de uma série de habitats 

de alto valor ecológico cuja importância tem sido reconhecida pela Europa: escarpas com 

vegetação de falésia atlântica, vegetação pioneira da Salicórnia e outras anuais de zonas lodosas 

e arenosas, matos halófitos mediterrânicos e termo-atlânticos (Sarcocornetea fruticosi) e matos 

halonitrófilos (Pegano-Salsoletea). Chamamos aqui especial atenção para a importância das 

escarpas das falésias das costas atlânticas e da sua vegetação que ocorre em apenas um outro 

local em Portugal, para além das Berlengas.  
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O carácter insular da maior parte da Reserva da Biosfera proposta e a sua localização numa 

região de elevada produtividade oceânica conferiu-lhe um papel importante como local de 

reprodução de algumas aves e como ponto de paragem na rota migratória de outras. Embora 

não estejam representadas muitas espécies, o facto de o arquipélago se encontrar numa zona 

de transição biogeográfica é especialmente relevante, uma vez que algumas espécies que aqui 

nidificam se encontram no limite da sua área de distribuição. Existem registos de 7 espécies de 

aves marinhas que nidificam no arquipélago: gaivota de patas amarelas (Larus cachinnans), 

gaivota de costas negras (Larus fuscus), gaivota de patas negras (Rissa tridactyla), Galheta 

(Phalacrocorax aristotelis), Cagarra (Calonectris diomedea), Airo (Uria aalge) e Roque de castro 

(Oceanodroma castro).  

Estas espécies são de grande valor na Europa do ponto de vista da conservação, na medida em 

que pelo menos uma das seguintes condições é satisfeita, dependendo da espécie: o 

arquipélago das Berlengas é a única ou mais importante zona de nidificação na região ou na 

Europa; o arquipélago das Berlengas é o limite sul ou norte para a nidificação; está listado no 

Anexo I da Diretiva Europeia das Aves como ameaçado. O estatuto das espécies ameaçadas de 

extinção é:  

Calonectris diomedea: em termos do seu estatuto ameaçado em Portugal Continental é 

considerado 'Vulnerável': em Portugal Continental o arquipélago das Berlengas é o único local 

onde esta espécie se reproduz, e a sua distribuição estende-se mais para sul;  

Uria aalge: em termos do seu estatuto ameaçado em Portugal é considerado 'Em perigo crítico'; 

o arquipélago das Berlengas é o limite sul da sua distribuição e é o único local de nidificação da 

espécie em Portugal;  

Oceanodroma castro: em termos do seu estatuto ameaçado em Portugal continental é 

considerado 'Vulnerável' e apenas nidifica nos Farilhões: o arquipélago é refúgio da única colónia 

de Oceanodroma castro conhecida por se aproximar da Europa continental.  

Em termos de fauna terrestre, chama-se a atenção para uma subespécie endémica, a lagartixa 

das Berlengas (Podarcis carbonelli berlengensis), que apresenta características particulares 

derivadas da insularidade a que foi sujeita. É, portanto, de elevado valor intrínseco.  

Como a área marinha da Reserva da Biosfera proposta é extensa, também aqui se encontram 

espécies e habitats de alto valor de conservação para Portugal e Europa. Os recifes e cavernas 

subaquáticas ou semi-submersas são classificados ao abrigo da Directiva Habitats. Uma vez que 

grande parte da economia local está ligada à pesca, a reserva tem também uma importância 

económica considerável porque algumas espécies de valor comercial ocorrem aqui e é 

importante salvaguardar a sua sustentabilidade. Os pequenos peixes pelágicos estão entre os 

mais importantes: sardinha (Sardina pilchardus), cavala do Atlântico (Scomber scombrus), cavala 
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(Scomber colias) e carapau (Trachurus trachurus), que são os peixes mais importantes 

capturados com as redes envolventes-arrastantes utilizadas pela maioria dos barcos de pesca 

ligeira de Peniche. O congro (Conger conger) e algumas espécies de raia (Raja spp.) são também 

capturadas regularmente.  

Um dos problemas de conservação associados a este grupo de vertebrados é que o Mero 

(Epinephelus marginatus) se encontra na área proposta da Reserva da Biosfera. Este peixe está 

"em risco" de acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos 

Naturais.  

Para além dos peixes, outro recurso comercialmente valioso é o percebe (Pollicipes pollicipes). 

A sua recolha na área da Reserva é regulada por uma lei específica.  

 

8.3. "Proporcionar uma oportunidade para explorar e demonstrar abordagens ao 

desenvolvimento sustentável à escala regional".  

 

(Incluindo exemplos ou experiências de aprendizagem de pôr em prática o desenvolvimento 

sustentável). 

Foram estabelecidos canais de comunicação nos últimos anos entre as autoridades de gestão e 

as pessoas que utilizam o território da Reserva da Biosfera de Berlengas (RBB). Estes têm 

envolvido grupos de interesse locais na definição e implementação de algumas das práticas de 

gestão da Reserva. A existência destes canais e iniciativas demonstrou o enorme potencial 

demonstrativo das abordagens que estão a ser implementadas para permitir o desenvolvimento 

sustentável do arquipélago e da região a que este pertence.  

Como resultado de tal abordagem, foram implementados importantes projetos de colaboração 

na RBB, como por exemplo o Comité de Cogestão do Percebe (Copesca2). Uma outra iniciativa 

importante implementada pela autarquia de Peniche em colaboração com o Instituto da 

Conservação da Natureza e das Florestas (entidade publica responsável pela gestão da Reserva 

Natural das Berlengas) e agentes locais foi o projeto "Berlenga - Laboratório da 

Sustentabilidade".  

Os principais objetivos deste projeto são dotar a Ilha da Berlenga da capacidade de gerar e 

armazenar energia a partir de fontes renováveis, produzir água potável e tratar águas residuais 

e resíduos sólidos, geridos como um todo integrado para assegurar um impacto mínimo por 

parte dos visitantes sazonais. Atualmente, parte significativa das ações do "Berlenga - 

Laboratório da Sustentabilidade" estão implementadas, o que representa avanços importantes 

na minimização dos impactos humanos sobre os valores naturais da RBB.  
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Uma parte importante da gestão da Reserva da Biosfera proposta é a limitação do número de 

visitantes permitidos no arquipélago. Esta figura é regulamentada por uma lei que especifica a 

capacidade de carga humana do arquipélago de acordo com o tipo de utilizador e tendo em 

conta a sensibilidade das espécies e dos habitats naturais, a dimensão da sua área terrestre, os 

fatores de segurança e os serviços de apoio que operam na Ilha da Berlenga. Os limites e os 

mecanismos de controlo do número de visitantes já estão definidos e espera-se que sejam 

implementados durante 2021. 

O conhecimento de muitos dos valores da biodiversidade, graças a vários anos de monitorização, 

tem permitido e continuará a permitir a deteção de desequilíbrios e ameaças ao ecossistema. 

Isto torna possível desenvolver e aplicar técnicas de gestão a habitats e populações locais. Estas 

incluem aspetos como a gestão da população de gaivotas ou o controlo das áreas de 

Carpobrotus edulis. 

A tradição associativa dos utilizadores das ilhas Berlengas reflete-se também na "Associação dos 

Amigos das Berlengas", associação que tem mantido e utilizado o forte de S. João Baptista, 

durante os ultimos 45 anos, permitindo a sua utilização por parte dos seus associados.  

À luz dos seus valores naturais e paisagísticos, esta zona é extremamente popular entre os 

turistas na Primavera e no Verão. Também aqui, a Reserva da Biosfera de Berlengas tem as 

condições ideais para desenvolver um tipo de turismo amigo do ambiente, fazendo uso de bens 

naturais (por exemplo, visitar as grutas, observar aves, mergulhar). Um aliado fundamental do 

turismo é a educação e a sensibilização ambiental que permitirá criar e consolidar novas atitudes 

em relação ao ambiente. A diversidade de bens marinhos e terrestres torna possível encorajar 

uma vasta gama de atividades durante todo o ano, muitas das quais são em grande medida 

promovidas pela Câmara Municipal de Peniche. 

 

8.4. "Ter uma dimensão adequada para servir as três funções das reservas da biosfera". 

 

A área da Reserva da Biosfera de Berlengas abrange toda a Reserva Natural das Berlengas a 

cidade de Peniche e um corredor marinho entre o arquipélago e o continente. A parte terrestre 

e marinha compreende respetivamente a 725,6 e 17776,7 ha.  

O Plano de Ordenamento da Reserva Natural das Berlengas, visa a salvaguarda das espécies e 

habitats, permitindo medidas e usos específicos em função da sua presença. O plano e 

ordenamento em funcionamento desde 2008, já permitiu testar as diferentes medidas de 

gestão, que são hoje consensualmente aceites pelos utilizadores da área. As áreas mais ricas em 

biodiversidade são as áreas nucleares e a sua principal função é salvaguardar estes bens.  
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O facto de existir uma extensa área marinha de grande valor ecológico e económico permite a 

integração de conceitos de gestão para as áreas terrestres e marinhas. A pequena dimensão das 

ilhas e ilhotas e a ausência de uma população residente nas ilhas também favorecem uma gestão 

eficaz dos recursos e o controlo e supervisão das atividades humanas, dado o património da 

Reserva.  

A Reserva da Biosfera das Berlengas foi concebida para incluir a área atualmente classificada 

como Reserva Natural das Berlengas, de modo a que as soluções aí testadas e experimentadas 

possam ser aplicadas sem necessidade de as alterar. Estas soluções cumprirão todas as funções 

de uma Reserva da Biosfera: conservação, desenvolvimento, e apoio logístico. Da mesma forma, 

o zoneamento existente manteve o espírito do zoneamento existente na Reserva Natural das 

Berlengas, mantendo como áreas Core aquelas áreas com valor natural muito elevado que 

devem ser preservadas a todo o custo.  

A entrada de pessoas nestas áreas só é permitida em ocasiões muito raras. Mas esta restrição 

não põe em risco as atividades económicas desenvolvidas noutras zonas da reserva. Estas têm 

lugar nas zonas tampão e de transição. As zonas tampão incluem a maior parte das áreas 

terrestres do arquipélago mais as áreas marinhas imediatamente adjacentes às ilhas. As zonas 

de transição correspondem a pequenas áreas da ilha principal e à cidade de Peniche, bem como 

à área marinha que abrange todo o arquipélago mais um corredor marinho entre este e o 

continente.  

Este zoneamento, reflete-se no desenvolvimento sustentável da própria Reserva, sendo um 

exemplo eficaz e demonstrativo de como a boa gestão do património pode ajudar a impulsionar 

o desenvolvimento socioeconómico. 

 

8.5. Zoneamento apropriado para servir as três funções 

 

a) Área central ou áreas dedicadas à proteção a longo prazo, de acordo com os objetivos de 

conservação da reserva da biosfera 

No total, as áreas Core cobrem 18,8 hectares da área terrestre da Reserva. Correspondem à 

vertente nordeste da Ilha da Berlenga na Ilha Velha e recifes próximos, o ilhéu O-da-Velha, as 

Estelas, os Farilhões e as Forcadas.  

Estas zonas incluem falésias íngremes e colinas fortemente inclinadas com formações rochosas 

que são utilizadas por espécies de aves protegidas, ou seja, abrangem áreas de sistemas 

predominantemente naturais e bens paisagísticos de reconhecido interesse. As áreas nucleares 

incluem formações geológicas, paisagísticas e ecológicas praticamente intocadas e que são, no 

seu conjunto, excecionalmente finas e muito sensíveis em termos ecológicos.  
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Estas áreas pertencem à Rede Nacional de Áreas Protegidas (Reserva Natural das Berlengas) e 

foram ainda classificadas pelo sistema europeu como Área de Proteção Especial e Sítio de 

Importância Comunitária (rede Natura 2000). Assim, toda a área é protegida e tem um plano de 

gestão do uso do solo. A intervenção humana é fortemente limitada e está subordinada aos 

bens naturais existentes, com os quais as utilizações gerais da terra, água e ar são incompatíveis.  

b) Zona ou zonas tampão claramente identificadas e circundantes ou contíguas à área ou áreas 

nucleares, onde apenas podem ter lugar atividades compatíveis com os objetivos de 

conservação  

As zonas tampão ocupam 859,1 hectares, dos quais 75,5 ha são terrestres e incluem a maior 

parte da Ilha Berlenga, e 783,6 ha são marítimas e correspondem à zona adjacente a todas as 

ilhas e ilhotas.  

Estas zonas abrangem áreas que contêm bens naturais e paisagísticos de significado e 

importância excecional do ponto de vista da conservação da natureza, e que são de elevada ou 

moderada sensibilidade ecológica. Toda esta área é protegida (Reserva Natural das Berlengas) 

e tem um plano de gestão de uso da terra.  

Os objetivos prioritários para as zonas tampão são a preservação e melhoria dos elementos 

biológicos, geológicos e paisagísticos relevantes, a fim de assegurar a conservação da natureza 

e da biodiversidade e a continuação dos usos tradicionais da terra e do mar que respeitem os 

objetivos de conservação da natureza e da biodiversidade.  

Na parte terrestre, dada a natureza rochosa do solo, a terra em questão não é utilizada de forma 

alguma pelo homem - não há agricultura, silvicultura ou pastagem. A atividade mais importante 

nestas áreas, especialmente na ilha da Berlenga, é o turismo, com os visitantes a utilizarem 

principalmente os caminhos pedestres para desfrutar da natureza e observar a vida selvagem, 

particularmente as aves. A construção é proibida e apenas algumas atividades relacionadas com 

a investigação, monitorização, conservação, promoção ambiental, manutenção e vigilância são 

permitidas.  

A parte marinha permite atividades como a pesca à linha e a pesca comercial, embora existam 

restrições consideráveis ao equipamento que pode ser utilizado para a pesca. Entre as atividades 

permitidas, uma das mais importantes é apanha de percebe (Pollicipes pollicipes) em 

determinados sectores específicos, devido ao seu valor comercial. Para além da pesca, parte 

desta área é utilizada por barcos que transportam passageiros e mercadorias de e para a 

Berlenga. São também realizadas atividades de turismo marítimo e de promoção ambiental, tais 

como passeios de barco às grutas, mergulho e banho, particularmente na praia do Carreiro do 

Mosteiro.  
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c) Breve descrição da área de transição externa onde são promovidas e desenvolvidas práticas 

de gestão sustentável dos recursos.  

As zonas de transição cobrem 17 624,4 ha, dos quais 16993,1ha são marinhas e 631,3 ha são 

terrestres.  

Estas zonas incorporam áreas onde a terra e os recursos naturais são utilizados de forma mais 

intensiva e onde se pretende dar maior ênfase à conciliação da intervenção humana e do 

desenvolvimento socioeconómico local com os recursos naturais e paisagísticos e os objetivos 

da conservação da natureza, ajudando assim a promover o desenvolvimento sustentável.  

Na parte terrestre, estas áreas abrangem a área construída da ilha da Berlenga onde se 

encontram o cais, a praia do Carreiro do Mosteiro e as suas vias de acesso, além de todo o Bairro 

dos Pescadores e todas as áreas de serviço anexas, o forte de São João Baptista, a praia do 

Carreiro da Fortaleza e, finalmente, o farol da Berlenga com a sua área envolvente e edifícios. 

Todas as atividades económicas realizadas na ilha estão baseadas nesta área e incluem 

instalações hoteleiras (apoio ao campismo, forte de S. João Baptista, pavilhão 'Mar e Sol') e 

estabelecimentos de restauração. É aqui que podem ser encontradas pessoas temporariamente 

residentes na ilha, bem como a maioria dos turistas.  

No continente, a zona de transição corresponde à cidade de Peniche. É aí que existe a população 

permanente e onde as atividades económicas e culturais relacionadas com o arquipélago das 

Berlengas têm as suas bases (turismo e pesca).  

A parte marinha é importante economicamente, na medida em que é aqui que se realiza a pesca 

comercial menos restrita. Para além da pesca, a zona de transição é também utilizada para várias 

embarcações de lazer que transportam passageiros e mercadorias entre o continente e a ilha, e 

as atividades marítimo-turísticas e de promoção ambiental são também aí prosseguidas.  

Os principais papéis das zonas de transição são duplos:  

Valorizar as atividades tradicionais de pesca, lazer e recreação turística e conciliá-las com a 

conservação do património biológico, geológico e paisagístico;  

Promover programas e atividades adequados à sensibilização ambiental e ao turismo de 

natureza.  

 

8.6. "Devem ser previstas disposições organizacionais para o envolvimento e participação 

de um leque adequado de autoridades públicas, comunidades locais e interesses privados na 

conceção e execução das funções de uma reserva da biosfera". 

 

A Reserva da Biosfera de Berlengas integra a "Reserva Natural das Berlengas", uma área 

protegida incluída na Rede Nacional de Áreas Protegidas. Cada área protegida tem um conselho 
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estratégico diretamente envolvido no estabelecimento de políticas de conservação da natureza 

e gestão estratégica para reforçar a relação com todos os agentes envolvidos nas áreas 

protegidas.  

O conselho estratégico da Reserva Natural das Berlengas foi o primeiro conselho deste tipo a 

ser criado em Portugal. Tem representantes de instituições com responsabilidades na gestão, 

monitorização e supervisão da reserva e representantes de instituições científicas e dos 

principais grupos de interesses sociais, económicos e culturais. 

Como anteriormente referido, o modelo de governação da Reserva Natural das Berlengas sofreu 

uma mudança significativa e beneficiará a estrutura de gestão da Reserva da Biosfera das 

Berlengas que será implementada. 

A 21 de Agosto de 2019 foi publicado o Decreto-Lei n.º 116/2019, que define o modelo de 

cogestão das áreas protegidas em Portugal Continental, e que materializa o princípio de 

participação das entidades municipais na sua gestão, onde se pretende implementar uma 

dinâmica de gestão de proximidade, particularmente nos domínios da promoção, sensibilização 

e comunicação, e na qual diferentes entidades colocam ao serviço da área protegida o melhor 

que têm para oferecer no âmbito das suas competências e atribuições, pondo em prática uma 

gestão participativa, colaborativa e articulada.  Respeitando o dever de cuidado de salvaguardar 

os recursos e valores territoriais em que se baseia a classificação da área protegida; 

incorporando inovação e criatividade.  

A Reserva Natural de Berlengas aderiu a este modelo de governação, e, em 30 de abril, o 

Despacho nº. 4430/2021, com a composição desta comissão: a) O Presidente da Câmara 

Municipal de Peniche, que preside à comissão de cogestão; b) Representante do ICNF (Instituto 

da Conservação da Natureza e das Florestas); c) Representante do Instituto Politécnico de Leiria; 

d) Representante das organizações não governamentais do ambiente e) Representante de uma 

associação local (Smart Ocean - Parque de Ciência e Tecnologia Marinhas, recentemente criado). 

Dadas as competências específicas e a composição desta Comissão, assumirá também a gestão 

da Reserva da Biosfera, substituindo assim o organismo de gestão existente que funcionou nos 

últimos 10 anos (Grupo de Trabalho Permanente). 

 

8.7.  Mecanismos de implementação:  

 

a) Mecanismos de gestão do uso humano e das atividades nas zonas tampão  

O instrumento de gestão, abrangendo toda a área proposta da Reserva Natural das Berlengas 

(RNB), será a Comissão de Cogestão da Reserva Natural das Berlengas (RNB). Este novo órgão 

de gestão respeitará todas as medidas de gestão estabelecidas pela PORNB aprovadas em 
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novembro de 2008 (Resolução do Conselho de Ministros 180/2008, de 24 de novembro), que 

define os limites das áreas abrangidas pelos diferentes regimes de proteção no arquipélago, 

bem como as restrições à sua utilização.  

b) Um plano ou política de gestão para a área como reserva da biosfera  

O plano de gestão desenvolvido para cumprir os objetivos de uma reserva da biosfera reflete-se 

na visão "10 Desafios para os próximos 10 anos" (anexo I) 

c) Uma autoridade ou mecanismo designado para implementar esta política ou plano  

O mecanismo para implementar o Plano de Ação "10 Desafios para os próximos 10 anos" é a 

Comissão de Cogestão da RNB.  

d) Programas de investigação, monitorização, educação e formação  

Os guardas da natureza e o pessoal técnico da Reserva Natural das Berlengas têm rotinas de 

monitorização aplicáveis a vários aspetos da fauna e flora das Berlengas. Estas incluem medidas 

para controlar as populações de aves marinhas e a propagação de plantas de pragas.  

Vários institutos de investigação governamentais, organismos educacionais e não 

governamentais colaboram com o Instituto para a Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) 

no desenvolvimento de projetos de investigação e monitorização concebidos para estudar e 

relatar aspetos relevantes da biodiversidade funcional na região, para sugerir mudanças e 

apontar ameaças.  

Várias instituições de ensino superior incluem visitas de estudo ao arquipélago das Berlengas e 

campanhas de observação nos seus programas de formação académica (primeiro grau, 

mestrado e doutoramento), particularmente o Instituto Politécnico de Leiria e a Escola de 

Turismo e Tecnologia do Mar localizada dentro da Reserva da Biosfera das Berlengas. 

Em termos de educação ambiental, vários organismos têm vindo a implementar atividades na 

área proposta da Reserva da Biosfera há vários anos, apoiados pelo Instituto para a Conservação 

da Natureza e Florestas (ICNF) e pela autarquia local de Peniche. As atividades têm envolvido 

trabalho com escolas e exposições locais mostrando os bens naturais e a sua importância para 

a conservação.  

Tal como no período anterior, a Reserva da Biosfera de Berlengas assegurará um conjunto de 

ações de formação destinadas a operadores turísticos que desenvolvam a sua atividade neste 

território. 

A reserva da biosfera tem atividades de cooperação com outras reservas da biosfera 

(intercâmbios de informação e de pessoal, programas conjuntos, etc.)? 

 

A nível nacional: 
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A Reserva da Biosfera de Berlengas faz parte da Rede Portuguesa de Reservas Nacionais da 

Biosfera da UNESCO e está representada no Comité Nacional MaB. 

A nível regional: 

A Reserva da Biosfera da Berlenga integra a Rede de Reservas da Biosfera Mediterrânica 

(RRBMed) e também a rede ibero-Amaericana MAB. 

 

Através da geminação e/ou reservas transfronteiriças da biosfera: 

Não aplicável 

 

Dentro da Rede Mundial: 

A Reserva da Biosfera da Berlenga, como recentemente demonstrado, tem a intenção de ser 

membro da Rede Mundial de Reservas da Biosfera Insular e Costeira (WNICBR). É de esperar 

que o processo possa ser concluído até ao final de 2021. 

Obstáculos encontrados, medidas a tomar e, se apropriado, assistência esperada do 

Secretariado: 

…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………

………………..………..……..………………………………………………………………………………………..…………………………

…………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………

………..…………………………………………………………………………………………..………………………………………………

…………………………………………..…………………………………………………………………………………………..……………

……………………………………………………………………………..………………………………………………………………………

………………..……………………………………………………………………………………………..……………………………………

………..…………………………………………………………………………………..…………………………………………………….… 

 

Principais objetivos da Reserva da Biosfera: 

Descrever os principais objetivos da reserva da biosfera integrando as três funções e os 

objetivos de desenvolvimento sustentável para os próximos anos. 
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9.  DOCUMENTOS COMPROVATIVOS 

[Lista dos anexos apresentados com relatório de revisão periódica]. 

 

(1) Mapa de localização e zonação atualizado com coordenadas  

[Fornecer as coordenadas geográficas padrão da reserva da biosfera (todas projetadas sob WGS 

84). Fornecer um mapa numa camada topográfica da localização precisa e delimitação das três 

zonas da reserva da biosfera (o(s) mapa(s) deve(m) ser fornecido(s) tanto em papel como em 

cópia eletrónica). Os ficheiros de forma (também no sistema de projeção WGS 84) utilizados 

para produzir o mapa devem também ser anexados à cópia eletrónica do formulário. Se 

aplicável, fornecer também um link para aceder a este mapa na Internet (por exemplo, mapa 

Google, website...)].  

 

(2) Mapa de vegetação atualizado ou mapa da cobertura terrestre  

[Um mapa de vegetação ou mapa de cobertura terrestre mostrando os principais habitats e tipos 

de cobertura terrestre da biosfera 

reserva deve ser fornecida, se disponível]. 

 

(3) Lista atualizada de documentos legais (se possível com síntese em inglês, francês ou espanhol 

de 

o seu conteúdo e uma tradução das suas disposições mais relevantes) 
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[Se aplicável, atualizar os principais documentos legais desde a nomeação da reserva da biosfera 

e fornecer uma cópia destes documentos]. 

 

(4) Lista atualizada dos planos de utilização e gestão/cooperação dos solos 

[Listar os planos existentes de utilização e gestão/cooperação de terrenos (com datas e números 

de referência) para a(s) área(s) administrativa(s) incluída(s) na reserva da biosfera. Fornecer uma 

cópia destes documentos. Recomenda-se a produção de uma síntese inglesa, francesa ou 

espanhola do seu conteúdo e uma tradução das suas disposições mais relevantes]. 

 

(5) Lista de espécies atualizada (a ser anexada) 

[Fornecer uma lista das espécies importantes que ocorrem dentro da reserva da biosfera 

proposta, incluindo nomes comuns, sempre que possível]. 

 

(6) Lista atualizada das principais referências bibliográficas (a anexar)  

[Fornecer uma lista das principais publicações e artigos relevantes para a reserva da biosfera 

proposta].  

 

(7) Outros documentos de apoio. 

 

 

10. ENDEREÇOS 

 

10.1 Endereço de contacto da reserva da biosfera proposta:  

[Agência governamental, organização, ou outra entidade (entidades) para servir de contacto principal a 

quem toda a correspondência no âmbito da Rede Mundial de Reservas da Biosfera deve ser dirigida]. 

 

Nome:  HENRIQUE BERTINO 

Rua ou caixa postal: Largo do Município  

Cidade com código postal: 2520-239 Peniche  

País: PORTUGAL  

Telefone: 00351 262 780 100  

E-mail: cmpeniche@cm-peniche.pt  

Sítio Web: cm-peniche.pt 
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10.2. Entidade administradora da(s) área(s) central(ais): 

 

Nome:  RUI POMBO 

Rua ou caixa postal: Centro Nacional de Exposições (CNEMA) Quinta das Cegonhas,  

Rua ou caixa postal:  CNEMA- Quinta das Cegonhas, 

Cidade com código postal: 2001-471 SANTARÉM  

País: PORTUGAL  

Telefone: +351 243 306 530  

E-mail: drcnflvt@icnf.pt  

Sítio Web: WWW.ICNF. PT 

 

 

10.3. Entidade administradora da(s) zona(s) tampão(ões): 

 

Nome:  RUI POMBO 

Rua ou caixa postal:  CNEMA- Quinta das Cegonhas, 

Rua ou caixa postal: Centro Nacional de Exposições (CNEMA) Quinta das Cegonhas,  

Cidade com código postal:  2001-471 SANTARÉM  

País: PORTUGAL  

Telefone: +351 243 306 530  

E-mail: drcnflvt@icnf.pt  

Sítio Web: WWW.ICNF. PT 

 

 

10.4. Entidade administradora da(s) área(s) de transição: 

 

Nome:  HENRIQUE BERTINO 

Rua ou caixa postal: Largo do Município  

Cidade com código postal: 2520-239 Peniche  

País: PORTUGAL  
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Telefone: 00351 262 780 100  

E-mail: cmpeniche@cm-peniche.pt  

Sítio Web: cm-peniche.pt 

 

 

 

Biblioteca Fotográfica da UNESCO 

 

 Gabinete de Informação Pública  

 

ACORDO QUE CONCEDE DIREITOS NÃO-EXCLUSIVOS 

 

 

 Referência: 

 

1. a) Eu, abaixo assinado, titular dos direitos de autor da(s) fotografia(s) acima mencionada(s), 

concedo gratuitamente à UNESCO o direito não exclusivo de explorar, publicar, reproduzir, 

difundir, comunicar ao público sob qualquer forma e em qualquer suporte, incluindo digital, a 

totalidade ou parte da(s) fotografia(s) e de licenciar estes direitos a terceiros com base nos 

direitos aqui conferidos pela UNESCO 

 

b) Estes direitos são concedidos à UNESCO pelo prazo legal dos direitos de autor em todo o 

mundo. 

 

c) O nome do fotógrafo será citado juntamente com o da UNESCO sempre que a sua obra for 

utilizada sob qualquer forma. 

 

2. Certifico isso: 

 

a) Sou o único titular dos direitos de autor da(s) fotografia(s) e sou o titular dos direitos 

concedidos em virtude do presente acordo e de outros direitos que me são conferidos pela 
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 A população de gaivotas de patas amarelas é man da a aixo 
dos 6    indiv duos reprodutores (  r)

 Inverter a tend ncia de decl nio populacional de cagarra  
nomeadamente mel orando a proteção dos nin os no Faril ão 
 rande

 Pelo menos 1  nin os ar  ciais ocupados por  oque  de castro 
na il a da  erlenga (5 r)

 A il a da  erlenga é man da livre de mam  eros não na vos 
(  r)

 Erradicação da espécie invasora da  ora  nomeadamente  erva  
gorda (Arctot eca calendula )

  rea dominada por algas não ind genas é avaliada (5 r) e 
reduzida em  a itats prioritários (1  r)

   n mero e estado de invasão de inverte rados  ent nicos não 

ind genas é avaliado (5 r) e a expansão controlada (1  r)
 N mero e estado de invasão de peixes não ind genas é avaliado 

(5 r) e a expansão controlada sempre que poss vel (1  r)
 Medidas de mi gação para reduzir as capturas acess rias de 

aves marin as são implementadas em 5   da  rota que opera 
na zona 

   es orço de o servação de 5   é alcançado para todas as 
artes de pesca  incluindo o servadores a  ordo  monitorização 
eletr nica e diários de  ordo (5 r)

 As concentrações de enterococos intes nais e Esc eric ia coli 
na água do mar são man das a aixo de 1  c u ml e 25 c u ml 
(  r) respe vamente  

 Implementar programas anuais de monitorização da  ora e 
 auna na vas sens veis: Cagarra   al eta  Falcão  peregrino  
lagarto da parede das  erlengas   or oletas  Armeria
 erlengensis    erniaria  erlengiana   Pulicária das  erlengas 
(2 r)

                                                  

 Criação do cer  cado de  eserva da  ios era da  erlengas 
   n mero de visitantes diários simultâneo é man do a aixo de 

55  (  r)
   n mero diário de visitantes é man do a aixo de 1    (  r)

   n mero máximo de visitantes mensais é man do a aixo de 
3     (  r)

 A sa s ação geral das visitas está  acima das expecta vas  (3 r)
  odos os componentes da sa s ação das visitas estão  acima das 

expecta vas  (3 r) 
   valor da primeira venda do perce e das  erlengas é aumentado 

em 1   (5 r)
   r tulo  Pescado nas  erlengas  para pesca sustentável (5 r)
   cer  cado  eserva da  ios era das  erlengas para produtos e 

serviços sustentáveis (5 r)

  r  n mero de anos até   implementação  
   Excelente qualidade  de acordo com a  ire va da UE rela va   qualidade das águas  alneares 

                                        

   de nido e implementado um programa educa vo de o erta local 
e visitas para estudantes do ensino  ásico e secundário (2 r) 

  s temas de  iodiversidade e conservação estão  ormalmente 
inclu dos nos curr culos e a vidades extracurriculares das escolas 
locais (3 r)

   criada uma  ase de dados georre erenciada com ocorr ncia e 
a undância de espécies pu licadas (2 r) e expandida com dados 
de monitorização (5 r)

   mapeamento do  a itat marin o de acordo com as  ases de 
dados existentes é validado (5 r) e a resolução do mapeamento é 
aumentada (1  r)

   acordado um con unto estável de indicadores de conservação 
SMA   (1  r) e implementada a sua monitorização (5  r)

   acordado um con unto estável de indicadores SMA   de 

desenvolvimento sustentável (1  r) implementada a sua 
monitorização (2  r)
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Anexo III da Revisão Periódica da Reserva da Biosfera 

Folhetos e material promocional 

 

1 - Folhetos revelando as características peculiares e a riqueza natural da Reserva da Biosfera de 

Berlengas 
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2 – Cerimónias religiosas São João Baptista  

 

 

 

3 – Rendas bilros de Peniche  
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4 – Dia Internacional dos Museus 

 

 

 

 

5 – Concertos Musicais 
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6 – Outros eventos culturais  
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7 – Imprensa 

7.1. – Jornal local 

 

 

7.2. – Jornal regional (Edição especial sobre as Berlengas) 
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Anexo III da Revisão Periódica da Reserva da Biosfera, Janeiro de 2013 

O Quadro Estatutário da Rede Mundial de Reservas da Biosfera 

 

Introdução 

 

No âmbito do programa O Homem e a Biosfera (MAB) da UNESCO, as reservas da biosfera são 

estabelecidas para promover e demonstrar uma relação equilibrada entre os seres humanos e 

a biosfera. As reservas da biosfera são designadas pelo Conselho Internacional de Coordenação 

do Programa MAB, a pedido do Estado interessado. As reservas da biosfera, cada uma das quais 

permanece sob a exclusiva soberania do Estado onde está situada e, por conseguinte, submetida 

apenas à legislação do Estado, formam uma Rede Mundial na qual a participação dos Estados é 

voluntária. 

O presente Quadro Estatutário da Rede Mundial de Reservas da Biosfera foi formulado com os 

objectivos de aumentar a eficácia das reservas individuais da biosfera e reforçar a compreensão, 

comunicação e cooperação comuns a nível regional e internacional.  

Este Quadro Estatutário destina-se a contribuir para o reconhecimento generalizado das 

reservas da biosfera e a encorajar e promover bons exemplos de trabalho. O procedimento de 

exclusão previsto deve ser considerado como uma excepção a esta abordagem basicamente 

positiva, e só deve ser aplicado após um exame cuidadoso, com o devido respeito pela situação 

cultural e socioeconómica do país, e após consulta ao governo em questão.  

O texto prevê a designação, apoio e promoção das reservas da biosfera, tendo simultaneamente 

em conta a diversidade das situações nacionais e locais. Os Estados são encorajados a elaborar 

e implementar critérios nacionais para as reservas da biosfera que tenham em conta as 

condições especiais do Estado em questão.  

 

Artigo 1 - Definição 

As reservas da biosfera são áreas de ecossistemas terrestres e costeiros/marinhos ou uma 

combinação destes, que são reconhecidos internacionalmente no âmbito do programa da 

UNESCO sobre o Homem e a Biosfera (MAB), em conformidade com o presente quadro 

estatutário.  

 

Artigo 2 - Rede Mundial de Reservas da Biosfera 

1. As reservas da Biosfera formam uma rede mundial, conhecida como Rede Mundial de 

Reservas da Biosfera, a seguir denominada Rede. 
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2. A Rede constitui um instrumento para a conservação da diversidade biológica e a utilização 

sustentável dos seus componentes, contribuindo assim para os objectivos da Convenção sobre 

Diversidade Biológica e outras convenções e instrumentos pertinentes. 

3. As reservas individuais da biosfera permanecem sob a jurisdição soberana dos Estados onde 

estão situadas. Ao abrigo do presente Quadro Estatutário, os Estados tomam as medidas que 

consideram necessárias de acordo com a sua legislação nacional. 

 

Artigo 3 - Funções 

Ao combinar as três funções abaixo indicadas, as reservas da biosfera devem esforçar-se por ser 

sítios de excelência para explorar e demonstrar abordagens à conservação e desenvolvimento 

sustentável à escala regional: 

i) Conservação - contribuir para a conservação de paisagens, ecossistemas, espécies e variações 

genéticas; 

(ii) desenvolvimento - fomentar o desenvolvimento económico e humano que seja sócio-

culturalmente e ecologicamente sustentável; 

(iii) apoio logístico - apoio a projectos de demonstração, educação e formação ambiental, 

investigação e monitorização relacionados com questões locais, regionais, nacionais e globais 

de conservação e desenvolvimento sustentável.  

 

Artigo 4 - Critérios 

Critérios gerais para uma área a ser qualificada para designação como reserva da biosfera: 

1. Deve abranger um mosaico de sistemas ecológicos representativos das principais regiões 

biogeográficas, incluindo uma gradação das intervenções humanas. 

2. Deve ser significativo para a conservação da diversidade biológica. 

3. Deve constituir uma oportunidade para explorar e demonstrar abordagens ao 

desenvolvimento sustentável à escala regional. 

4. Deve ter uma dimensão adequada para servir as três funções das reservas da biosfera, tal 

como estabelecido no artigo 3. 

5. Deve incluir estas funções, através de zonação apropriada, reconhecendo: 

a) Uma área central legalmente constituída ou áreas dedicadas à protecção a longo prazo, de 

acordo com os objectivos de conservação da reserva da biosfera, e de dimensão suficiente para 

cumprir estes objectivos; 

b) uma zona ou zonas tampão claramente identificadas e circundantes ou contíguas à área ou 

áreas nucleares, onde só podem ter lugar actividades compatíveis com os objectivos de 

conservação; 
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c) uma zona externa de transição onde são promovidas e desenvolvidas práticas de gestão 

sustentável dos recursos. 

6. Devem ser previstas disposições organizacionais para o envolvimento e participação de um 

leque adequado de autoridades públicas, comunidades locais e interesses privados na 

concepção e execução das funções de uma reserva da biosfera. 

7. Além disso, devem ser tomadas disposições para o efeito: 

a) mecanismos para gerir a utilização humana e as actividades na zona ou zonas tampão; 

(b) uma política ou plano de gestão para a zona como reserva da biosfera; 

(c) uma autoridade ou mecanismo designado para implementar esta política ou plano; 

(d) programas de investigação, monitorização, educação e formação.  

 

Artigo 5 - Procedimento de designação 

1. As reservas da biosfera são designadas para inclusão na Rede pelo Conselho de Coordenação 

Internacional (ICC) do programa MAB, de acordo com o seguinte procedimento: 

a) Os Estados, através dos Comités Nacionais MAB, quando apropriado, enviam as nomeações 

com documentação de apoio ao secretariado após terem revisto os sítios potenciais, tendo em 

conta os critérios definidos no artigo 4º; 

b) O secretariado verifica o conteúdo e a documentação de apoio: no caso de nomeações 

incompletas, o secretariado solicita as informações em falta ao Estado que nomeou os sítios; 

c) as nomeações serão consideradas pelo Comité Consultivo de Reservas da Biosfera para 

recomendação à ICC; 

d) a ICC do programa MAB toma uma decisão sobre as propostas de nomeação para designação. 

O Director-Geral da UNESCO notifica o Estado interessado da decisão da ICC. 

2. Os Estados são encorajados a examinar e a melhorar a adequação de qualquer reserva 

biosférica existente, e a propor a sua extensão, conforme apropriado, para permitir o seu pleno 

funcionamento no âmbito da Rede. As propostas de extensão seguem o mesmo procedimento 

descrito acima para novas designações. 

3. As reservas da biosfera que tenham sido designadas antes da adopção do presente Quadro 

Estatutário são consideradas como já fazendo parte da Rede. As disposições do quadro 

estatutário aplicam-se, portanto, a eles.  

 

Artigo 6 - Publicidade 

1. A designação de uma área como reserva da biosfera deve ser devidamente publicitada pelo 

Estado e pelas autoridades envolvidas, incluindo placas comemorativas e divulgação de material 

informativo. 
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2. As reservas da biosfera no âmbito da Rede, bem como os objectivos, devem ser promovidos 

de forma adequada e contínua.  

 

Artigo 7 - Participação na Rede 

1. Os Estados participam ou facilitam as actividades de cooperação da Rede, incluindo a 

investigação científica e o acompanhamento, a nível global, regional e sub-regional. 

2. As autoridades competentes devem disponibilizar os resultados da investigação, publicações 

associadas e outros dados, tendo em conta os direitos de propriedade intelectual, a fim de 

assegurar o bom funcionamento da Rede e maximizar os benefícios das trocas de informação. 

3. Os Estados e as autoridades competentes devem promover a educação e formação ambiental, 

bem como o desenvolvimento dos recursos humanos, em cooperação com outras reservas da 

biosfera da Rede.  

 

Artigo 8 - Subredes regionais e temáticas 

Os Estados devem encorajar a constituição e o funcionamento cooperativo de sub-redes 

regionais e/ou temáticas de reservas da biosfera, e promover o desenvolvimento do 

intercâmbio de informações, incluindo informações electrónicas, no âmbito destas sub-redes. 

 

Artigo 9 - Revisão periódica 

1. O estatuto de cada reserva da biosfera deve ser sujeito a uma revisão periódica de dez em 

dez anos, com base num relatório elaborado pela autoridade em questão, com base nos critérios 

do Artigo 4, e enviado ao secretariado pelo Estado em questão. 

2. O relatório será analisado pelo Comité Consultivo das Reservas da Biosfera para 

recomendação à ICC. 

3. A ICC examinará os relatórios periódicos dos Estados interessados. 

4. Se a ICC considerar que o estatuto ou a gestão da reserva da biosfera é satisfatório, ou 

melhorou desde a designação ou a última revisão, esta será formalmente reconhecida pela ICC.  

5. Se a ICC considerar que a reserva da biosfera já não satisfaz os critérios contidos no Artigo 4, 

pode recomendar que o Estado em causa tome medidas para assegurar a conformidade com as 

disposições do Artigo 4, tendo em conta o contexto cultural e socioeconómico do Estado em 

causa. A ICC indica ao secretariado as acções que deve tomar para ajudar o Estado em causa na 

aplicação de tais medidas. 

6. Caso a ICC verifique que a reserva da biosfera em questão ainda não satisfaz os critérios 

contidos no artigo 4, dentro de um prazo razoável, a área deixará de ser referida como reserva 

da biosfera que faz parte da Rede. 
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7. O Director-Geral da UNESCO notifica o Estado em questão da decisão do TPI. 

8. Caso um Estado pretenda retirar da Rede uma reserva da biosfera sob a sua jurisdição, notifica 

o secretariado. Esta notificação é transmitida à ICC para informação. A área deixará então de ser 

referida como reserva da biosfera que faz parte da Rede. 

 

Artigo 10º - Secretariado 

1. A UNESCO actuará como secretariado da Rede e será responsável pelo seu funcionamento e 

promoção. O secretariado facilitará a comunicação e a interacção entre as reservas individuais 

da biosfera e entre peritos. A UNESCO também desenvolverá e manterá um sistema de 

informação mundial acessível sobre reservas da biosfera, a ser ligado a outras iniciativas 

relevantes. 

2. A fim de reforçar as reservas individuais da biosfera e o funcionamento da Rede e das sub-

redes, a UNESCO procurará o apoio financeiro de fontes bilaterais e multilaterais. 

3. A lista das reservas da biosfera que fazem parte da Rede, os seus objectivos e detalhes 

descritivos, serão actualizados, publicados e distribuídos periodicamente pelo secretariado. 

 

 


