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1. Introdução 
 

O presente trabalho, promovido pelo Conselho Consultivo das Regiões Ultraperiféricas 

(CC RUP), e elaborado pela estagiária Cassandra Pacheco, tem como principal objetivo 

sistematizar a bibliografia existente sobre as Zonas Marinhas Protegidas (ZMPs) nas Regiões 

Ultraperiféricas (RUPs), de modo a contribuir para um melhor conhecimento da extensão das 

Áreas marinhas protegidas (AMPs) destas regiões, considerando que também elas contribuem 

para atingir o objetivo da Estratégia da Biodiversidade para o ano 2030, da DG Environment.  

O principal objetivo do CC RUP assenta na comunicação, à Comissão Europeia e Estados-

Membros interessados, dos problemas, dificuldades e boas práticas relacionados com a gestão 

e conservação dos recursos haliêuticos, na sua área geográfica de competência, propondo 

soluções para os ultrapassar, evitar e resolver possíveis conflitos de coexistência entre os 

utilizadores das águas comunitárias das RUP, quer por pescadores, quer por terceiros. 

A União Europeia (UE) tem na sua constituição atual nove regiões ultraperiféricas 

geograficamente afastadas do continente europeu, sendo estas (de oeste para este): São 

Martinho, Guadalupe, Martinica, Guiana Francesa, Açores, Madeira, Canárias, Maiote e Reunião 

(Fig. 1).  

As RUP vêem-se confrontadas com uma série de dificuldades relacionadas com as suas 

especificidades: o seu afastamento, insularidade, dimensão reduzida, topografia e clima muito 

próprios, e dependência em relação a um número limitado de produtos, “fatores estes cuja 

persistência e conjugação prejudicam gravemente o seu desenvolvimento”. Assim, o artigo 

349.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia concede às RUP, procurando-se 

promover uma resposta personalizada e adaptada às suas necessidades específicas, em que 

parte das medidas estabelecidas incidem designadamente nos domínios da agricultura e das 

pescas, sem colocar em causa integridade e coerência do ordenamento jurídico da UE (1) (2). 

Ao longo dos últimos anos, os esforços para proteger os ambientes marinhos e costeiros 

têm vindo a ganhar um impulso significativo à medida que se torna urgente combater as 

ameaças que estes enfrentam. O estabelecimento de medidas ambiciosas relativamente às 

Áreas Marinhas Protegidas não ficou para trás nas Regiões Ultraperiféricas, dado o 

entendimento de que um ambiente marinho saudável é fundamental para a economia destas 

regiões, particularmente para os setores da pesca e do turismo. No entanto, os territórios 

ultraperiféricos da União Europeia encontram-se, em grande parte, ausentes nos debates 

globais e vêem as suas avaliações do progresso a nível de proteção marinha muitas vezes 

excluídas (3).  

Figura 1 – Mapa ilustrativo das Regiões Ultraperiféricas da União Europeia. 
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2. Áreas Marinhas Protegidas 
 

Os ecossistemas marinhos cobrem mais de 70% da superfície da Terra e constam entre 

os mais produtivos do mundo (4). Contudo, e apesar de oferecerem diferentes recursos 

essenciais para o bem-estar humano (5), estes encontram-se severamente ameaçados, direta 

ou indiretamente, por um vasto conjunto de atividades humanas (exs.: alteração dos habitats, 

sobre-exploração de recursos, poluição, introdução de espécies invasoras, desenvolvimento 

costeiro/da linha de costa) (6) (7). 

O crescente impacto das atividades antropogénicas nos oceanos, a nível mundial, tem 

conduzido a uma maior preocupação por parte dos Governos e da própria população, assim 

como levado à implementação de medidas destinadas à proteção dos ecossistemas marinhos, 

tais como a criação de áreas marinhas protegidas (AMPs) (8). Estas têm vindo a ter um 

crescimento na sua importância, como elemento-chave para a gestão e conservação dos 

ecossistemas marinhos (9). De um modo geral, entende-se por área marinha protegida o espaço 

geográfico claramente delimitado, reconhecido, dedicado e gerido, através de meios legais ou 

outros meios eficientes, com o propósito de atingir a conservação da natureza a longo prazo 

valores culturais e serviços dos ecossistemas associados (10).  

Apesar da sua reconhecida importância, as informações existentes sobre as AMPs, 

nomeadamente sobre as regulamentadas, são relativamente recentes, com um aumento 

significativo nas últimas décadas (11) (12). Em 1970, e a nível mundial, eram conhecidas apenas 

118 AMPs, identificando-se, em 1994, cerca de 1 306 (13).  

Assim como a identificação e estabelecimento de AMPs, as diretrizes de apoio à seleção, 

designação e gestão sofreram, igualmente, um desenvolvimento lento, tendo a União 

Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) publicado as primeiras indicações para o 

estabelecimento de AMPS em 1984 (Marine and Coastal Protected Areas: A Guide for Planners 

and Managers) e orientações mais gerais em 1991 (Guidelines for Establishing Marine Protected 

Areas) (11) (13).  

Ao longo das últimas décadas, a IUCN tem vindo a publicar/divulgar diferentes trabalhos 

sobre as Áreas Marinhas Protegidas de todo o mundo, divulgando os problemas que as mesmas 

enfrentam e novas soluções, bem como estratégias para avaliar a gestão das mesmas. As 

publicações mais recentes incluem Guidelines for applying the IUCN protected area 

management categories to marine protected areas: second edition (2019) e, ainda, Large-scale 

marine protected areas: guidelines for design and management (2017). 

O termo “Área Marinha Protegida” inclui uma série de níveis de proteção existentes. Os 

níveis de proteção utilizados de forma mais ampla correspondem aos definidos pela IUCN. A 

estes correspondem as seguintes 6 categorias (3): 

• I – Reserva Natural 

o Ia – Reserva Natural Restrita: áreas estritamente protegidas, muitas vezes designada 

por “reserva marinha”, cujo intuito é proteger a biodiversidade e, possivelmente também, as 

características geológicas/geomorfológicas, nas quais as visitas, uso e impacto humanos são 

estritamente controlados. 

o Ib – Área de Vida Selvagem: estas áreas marinhas devem ser locais de paisagem 

marítima relativamente inalterada e intacta, significativamente livres de perturbações humanas 
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e elementos, e capazes de manter o seu caráter e influência naturais através de uma gestão 

eficiente. 

• II – Parque Nacional/Marinho: os parques marinhos enfatizam a proteção dos 

ecossistemas, mas permitem o uso humano leve, como atividades recreativas e turismo de 

natureza (por exemplo, mergulho, snorkeling, natação ou passeios de barco), bem como 

investigação (incluindo formas de investigação extrativas geridas). A extração de material vivo 

ou morto é geralmente proibida; 

• III – Monumento Natural: tem o intuito de proteger características naturais 

excecionais e a biodiversidade e habitats associados (exs.: massas marítimas, cavernas 

submarinas ou recifes de coral), bem como sítios históricos (ex.: naufrágios) e locais culturais 

(ex.: zonas de pesca).  

• IV – Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies: Visa proteger espécies ou 

habitats específicos, como habitats ou espécies ameaçadas ou áreas importantes para fases de 

vida vulneráveis, como agregações de desova, locais de reprodução e rotas migratórias, muitas 

vezes com intervenção de gestão ativa. As zonas de proteção sazonal (por exemplo, praias de 

nidificação de tartarugas protegidas durante a época de reprodução) podem também ser 

consideradas como categoria IV; 

• V – Paisagem Marinha Protegida: protege e sustenta as paisagens marinhas e a 

conservação marinha associada e a interação equilibrada entre a natureza e a cultura através de 

uma gestão ativa limitada. As paisagens marinhas podem ser utilizadas de forma sustentável 

pelas comunidades locais que vivem no seu interior, mas o principal objetivo é a conservação e 

proteção da natureza; 

• VI – Área Protegida para Gestão de Recursos: mantém habitats e ecossistemas 

predominantemente naturais, juntamente com valores culturais associados e sistemas 

tradicionais de gestão de recursos naturais, permitindo a utilização sustentável de baixo nível 

de algumas espécies sob o objetivo de conservação da natureza. 

Além destas classificações, existem ainda a Rede Natura 2000 que consiste numa rede 

europeia coerente composta por Zonas Especiais de Conservação (ZEC), anteriormente 

designados por Sítios de Importância Comunitária (SIC), e por Zonas de Especial Proteção para 

as Aves (ZEPA). Esta rede deverá garantir a manutenção e restabelecimento, num estado de 

conservação favorável, dos tipos de habitats naturais e das espécies em causa na sua área de 

distribuição natural (14), e a designação “Reserva da Biosfera” que constituem uma rede 

integrada no programa “Homem e a Biosfera (MAB)”, promovido pela UNESCO, no qual se 

incluem locais com valor único tanto a nível ecológico como na capacidade de implementar 

modelos de desenvolvimento compatíveis coma sua conservação (15). 

 Com a evolução do trabalho, chegámos à conclusão de que, no espaço marítimo, 

existem diversas áreas marinhas protegidas cuja denominação não é uniforme, apesar de 

apresentarem níveis de proteção semelhantes. Assim sendo, decidimos alargar o estudo a todas 

as zonas marinhas com algum nível de proteção. 
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3. Zonas Marinhas Protegidas nas Regiões 

Ultraperiféricas Europeias 
 

3.1. São Martinho 
 

3.1.1. Caracterização Socioeconómica 

 

Estado-Membro | França 

Localização | Mar das Caraíbas (Oceano Atlântico) 

Superfície (16) | 51 km² 

População (16) | 36 457 habitantes (2013) 

Capital Administrativa | Marigot 

Densidade (16) | 672 hab./km² 

Zona Económica Exclusiva (ZEE) (17) | 1 100 km2 (2019) 

Principais Atividades Ligadas Ao Mar (18) | Cruzeiros, atividades portuárias (transporte 

de mercadorias e tráfego de passageiros, pesca recreativa, pesca submarina 

Pesca (19) (20) | A frota pesqueira é composta por cerca de 10 embarcações de 

dimensões inferiores a 12 metros. Em São Martinho, não se verifica pesca comercial em larga 

escala, conhecem-se apenas 10-15 pescadores artesanais e pesca recreativa de marlim (Makaira 

spp.) e mahi-mahi (Coryphaena spp.). 

 

 

 

 

3.1.2. Zonas Marinhas Protegidas de São Martinho 

 

Regulamentação e Medidas de Conservação 

Em São Martinho, além dos regulamentos da Política Comum das Pescas, o regulamento 

N.º 2002/1249 inclui as disposições gerais relativas à pesca marítima profissional e recreativa, 

bem como as disposições especiais para esta última, e às reservas naturais marinhas. (21). 

Em todas as reservas naturais de São Martinho, o regulamento N.º 2002/1249 interdita 

a utilização de anzóis, linhas, redes e armadilhas são proibidos, assim como a captura de animais, 

vivos ou mortos, bem como a pesca submarina com arpão ou outro instrumento similar (22).  

Reserva Natural de São Martinho  

Figura 2 - Embarcações em S. Martinho (07/07/2021). (Fonte: MarineTraffic). 
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A Reserva Natural de São Martinho (Fig. 3), criada em 1998 pelo Governo francês, é uma 

zona marinha protegida de 30 km2, localizada a nordeste da ilha com o intuito de preservar os 

cinco principais ecossistemas aqui existentes: os recifes de coral (Fig. 4), pradarias de 

fanerógamas marinhas, mangais (ecossistema costeiro de transição entre bioma terrestre e 

marinho), lagoas e floresta seca. Esta encontra-se a ser gerida segundo os protocolos SPAW 

(Specially Protected Areas and Wildlife) e protocolos da Convenção sobre as Zonas Húmidas de 

Importância Internacional (Convenção RAMSAR) (23). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Mapa ilustrativo da Reserva Natural de São Martinho1. 

 

Esta reserva tem como objetivos contribuir para um aumento do conhecimento e, 

consequente, melhoria da gestão da própria riqueza, através do estudo da diversidade e 

distribuição florística e faunística, e posterior identificação e divulgação de informação sobre a 

vida marinha existente (Fig. 4) (24).  

 

Figura 4 -

Fotografias das comunidades coralígenas (esquerda)2 e piscícolas 

(direita)3 existentes na Reserva Natural de São Martinho. 

 
1 https://metimer.fr/destination-saint-martin/la-reserve-naturelle/. 

2 https://reservenaturelle-saint-martin.com/fr/photos/plongee-communautes-coralliennes.  

3 https://reservenaturelle-saint-martin.com/fr/photos/plongee-poissons.  

https://metimer.fr/destination-saint-martin/la-reserve-naturelle/
https://reservenaturelle-saint-martin.com/fr/photos/plongee-communautes-coralliennes
https://reservenaturelle-saint-martin.com/fr/photos/plongee-poissons
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O plano de gestão aprovado entre 2010 e 2015 estabeleceu sete objetivos principais 

para contribuir para uma melhor gestão desta zona marinha protegida (23): 

1. Aumento do conhecimento da fauna e da flora; 

2. Controlo dos impactos antropogénicos nas áreas protegidas; 

3. Extensão da proteção legal a novas áreas; 

4. Restauro de áreas degradadas e combate à dispersão de espécies invasoras; 

5. Comunicação e educação ambientais; 

6. Otimização de meios para garantir a qualidade do objetivo proposto; 

7. Cooperação regional dentro das Caraíbas. 

 

No que diz respeito à biodiversidade, nesta reserva encontram-se presentes diversas 

espécies emblemáticas que contribuem para a enorme riqueza destes ecossistemas locais, ainda 

vulneráveis e frágeis. Entre 2010 e 2015, o censo de vida marinha identificou, de forma clara, 

cerca de 440 espécies de moluscos, 225 espécies de crustáceos decápodes, 67 espécies de 

equinodermes e 10 espécies para a ciência (24). 

A constante exposição à pressão das atividades turísticas e desenvolvimento costeiro 

colocam em causa a biodiversidade. No entanto, esta reserva autoriza, de forma oficial, 

atividades comerciais “amigas do ambiente” com as devidas restrições estabelecidas, 

destacando-se as empresas de mergulho, de aluguer de barcos e day charters. As áreas pristinas 

desta reserva beneficiam de um estatuto legal de proteção de 15 anos (23). 

Atualmente, esta reserva encontra-se a concorrer à “Lista Verde” da IUCN (25) (ver Tab. 

1 – Anexos). 
 

 

3.2. Guadalupe 
 

3.2.1. Caracterização Socioeconómica  

 

Estado-Membro | França 

Localização | Mar das Caraíbas (Oceano Atlântico) 

Superfície (16) | 1 705 km²  

População (16) | 429 849 habitantes (2016) 

Capital Administrativa | Basse-Terre 

Densidade (16) | 245 hab./km2  

Zona Económica Exclusiva (ZEE) (17) | 90 705 km2 (2019)  

Principais Atividades Ligadas Ao Mar (26) | Pesca, aquacultura, transformação e 

conservação de produtos do mar, comércio por grosso e retalhista de produtos do mar, 

transporte marítimo de passageiros e mercadorias, serviços auxiliares do transporte marítimo, 

manutenção portuária, organização do transporte marítimo, construção naval, reparação e 

manutenção naval, atividades desportivas, recreativas e de lazer no mar 

Pesca | Em 2019, a frota pesqueira era composta por 578 embarcações de dimensões 

inferiores a 12 metros a praticar pesca apeada e/ou offshore, tendo-se identificado 563 

armadores e 313 pescadores. Em termos de artes de pesca, os pescadores da Guadalupe 
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utilizam armadilhas, redes de emalhar, linhas e dispositivos agregadores de pescado fixos 

(DCPs)4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. Zonas Marinhas Protegidas de Guadalupe 

 

Regulamentação e Medidas de Conservação 

Na Guadalupe, além da Política Comum das Pescas, a Ordem Municipal N.º 2002/1249 

que se centra em disposições gerais relativas à pesca profissional (21), contendo um capítulo 

sobre a pesca recreativa que não se encontra em vigor, desde agosto de 2019 com a publicação 

da Ordem n.º 971-2019-08-20-003 sobre a pesca recreativa5.  

É de salientar que em Guadalupe se verifica um problema de poluição por clordecona. 

A análise da contaminação do ecossistema marinho e de espécies de peixes levou à cessação 

das atividades piscatórias nas áreas delimitadas abaixo (Fig. 6) (27). 

 

 

 
4 referido pela Sra. Caroline Ton do Comité National des Pêches Maritimes et des Élevages Marins – 
CNPNEM, na Reunião do Comité Executivo do dia 2 de novembro de 2020 
5 Como referido pela Sra. Héloïse Mathieu do Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages 
Marins des Iles de Guadeloupe 

Figura 5 - Embarcações em Guadalupe (07/07/2021). Fonte: MarineTraffic. 
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Na Guadalupe, e em todas as reservas naturais, a portaria N.º 2002/1249 prevê que 

anzóis, linhas, redes e armadilhas são proibidos, assim como a captura de animais, vivos ou 

mortos, e a caça submarina com arpão ou outro instrumento similar (22).  

 

Parque Nacional da Guadalupe 

O Parque Nacional da Guadalupe (Fig. 7), criado em 1989, pelo Decreto n.º 89-144, de 

20 de fevereiro de 1989, é delimitado e regulamentado por este mesmo Decreto, e inclui 

reservas marinhas (21).  

A superfície marinha do Parque Nacional da Guadalupe ocupa cerca de 1 350 km2 6, cuja 

extensão do perímetro marinho do parque data de 2009 (28).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7 - Perímetro do Parque Nacional de Guadalupe7. 

 
6 Informação fornecida pelo Sr. Thomas Roussel do Parque Nacional da Guadalupe. 
7http://www.parcsnationaux.fr/sites/parcsnationaux.fr/files/thumbnails/image/pnguadeloupe_avril202
1_a3.png.  

Figura 6 - Identificação das zonas interditas à 

pesca pela contaminação por clordecona1.  

 

http://www.parcsnationaux.fr/sites/parcsnationaux.fr/files/thumbnails/image/pnguadeloupe_avril2021_a3.png
http://www.parcsnationaux.fr/sites/parcsnationaux.fr/files/thumbnails/image/pnguadeloupe_avril2021_a3.png
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De forma a contribuir para a preservação dos recursos marinhos, é possível listar outras 

zonas marinhas protegidas existentes no Parque Nacional da Guadalupe, como os ilhéus Fajou 

(15,59 km2), Christophe (0,18 km2), Biche (0,24 km2), Carénage (1,23 km2), Kahouanne (0,19 km2) 

e Tête à l’Anglais (0,01 km2)8 (Fig. 8).  

 
 

 

 

 
 

Figura 9 - Fotografia do ilhéu Fajou9. 

 

Neste parque encontram-se proibidas as pescas de água doce, apeada, com linha e 

submarina, bem como a captura de animais no domínio público marítimo (28).  

Este parque encontra-se na “Lista Verde” da IUCN, inserindo-se na Categoria II. No 

entanto, esta classificação aplica-se apenas à área central (29) (ver Tab. 1 – Anexos). 

 

Reserva Natural das Ilhas de Petite Terre 

Pelo Decreto n.º 98-801 de 3 de setembro de 1998, são classificados como reserva 

natural, sob o nome "Reserva Natural das Ilhas de Petite Terre", departamento de Guadalupe, 

as ilhas de Terre de Haut e Terre de Bas (Fig. 10). Esta reserva tem uma superfície de 9,9 km2, 

dos quais a área terrestre ocupa 1,48 km2 e a área marinha 8,42 km2 (30). 

 
8 Informação fornecida pelo Sr. Thomas Roussel do Parque Nacional da Guadalupe. 
9 https://www.facebook.com/png971/photos/a.598244326970722/2441273642667772/.  

Figura 8 - Mapa ilustrativo da delimitação 

das zonas marinhas protegidas dos ilhéus 

Fajou, Christophe, Biche, Carénage, 

Kahouanne, Tête à l’Anglais1 

https://www.facebook.com/png971/photos/a.598244326970722/2441273642667772/
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Figura 10 - Mapa ilustrativo da Reserva Natural das ilhas de Petite-Terre (esquerda)10 e fotografia aérea das 

ilhas de Petite-Terre com respetiva identificação (direita)11. 

 

 

 

Na Guadalupe encontram-se três dos habitats marinhos mais ricos da Região das 

Caraíbas: as plataformas de recifes que têm “peuplements” coralinos vivos ou mortos; lajes 

rochosas submersas e prados de ervas-marinhas (31).  

O recife coralino de Terre de Haut apresenta uma das mais diversificadas comunidades 

de recifes, sendo dominado por corais Acropora palmata. Além disto, a lagoa existente entre os 

dois ilhéus, que abriga igualmente um recife de corais, é rica em espécies de peixes, 

nomeadamente juvenis, funcionando como uma área predileta para instalação e 

desenvolvimento dos mesmos, estando identificadas as espécies de Acantharys bahianus, 

Ocyurus chrysurus e Holocentrus rufus, por exemplo (31). 

Nesta reserva foram identificadas cerca de 38 espécies de algas (31). 

Esta reserva encontra-se na “Lista Verde” da IUCN, inserida na Categoria IV (31) (ver Tab. 

1 – Anexos). 

 

Outras zonas marinhas protegidas 

No setor marítimo de Malendure, a pesca marítima realizada com fins profissionais ou 

de lazer (incluindo pesca submarina), é proibida, com exceção da pesca de cerco a pelágicos e a 

isca, praticada por pescadores de pesca profissionais regularmente registados (22).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 https://www.petite-terre.com/carte.html. 
11 https://reservesdesiradepetiteterre.com/les-reserves-de-la-desirade/ilets-de-petite-terre/.  

https://www.petite-terre.com/carte.html
https://reservesdesiradepetiteterre.com/les-reserves-de-la-desirade/ilets-de-petite-terre/
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3.2. Martinica 

3.3.1. Caracterização Socioeconómica 

 

Estado-Membro | França 

Localização | Mar das Caraíbas (Oceano Atlântico) 

Superfície (16) | 1 128 km2  

População (16) | 376 847 habitantes (2016)  

Capital Administrativa | Fort-de-France 

Densidade (16) | 344 hab./km2  

Zona Económica Exclusiva (ZEE) (17) | 47 787 km2 (2019) 

Principais Atividades Ligadas Ao Mar (32) | Pesca profissional, aquicultura, transporte 

marítimo, estaleiros de construção naval e reparo de embarcações, pesca recreativa, desportos 

aquáticos, mergulho, iatismo e excursões de descoberta  

Pesca (33) (34)| Em 2017, a frota pesqueira era composta por 991 embarcações, 

maioritariamente pequenas embarcações, estando identificados cerca de 1 114 pescadores. Em 

termos de artes de pesca são utilizadas as redes de emalhar, redes à deriva, Redes envolventes-

arrastantes de alar para a praia, viveiros, armadilhas, dispositivos agregadores de pescado (DCP)  

 

 

 

3.3.2. Zonas Marinhas Protegidas de Martinica 

 

Regulamentação e Medidas de Conservação  

A regulamentação das pescas em Martinica, até 2019, era efetuada de acordo com a Lei 

N.º 54-902 de 11 de setembro de 1954, que declarava que o Decreto-Lei de 1852 responsável 

pela regulamentação das pescas em território francês continental se aplicava também aos 

departamentos ultramarinos (21).  

A atualização da regulamentação das pescas ocorreu em abril de 2019, com a publicação 

de duas leis locais, uma relativa à pesca profissional (35) e outra à pesca recreativa marítima 

(36). 

Figura 11 - Embarcações em Martinica (07/07/2021). Fonte: MarineTraffic. 
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Em termos de medidas de conservação, quatro espécies de grandes pelágicos 

encontram-se sob quota regional de pesca (Thunnus albacares, Makaira nigricans, Istiophorus 

albicans e Tetrapturus albidus) e existem cerca de 33 medidas responsáveis pela proibição da 

captura de determinadas espécies, com o intuito de combater o risco de extinção e a sua 

comercialização, destacando-se, no caso da Martinica, o comércio de barbatanas de tubarão 

(finning) (21). 

Nesta Região existem “cantonnements”, que são zonas parcialmente ou 

momentaneamente interditas à pesca, ou que são objeto de um enquadramento particular, que 

visam proteger berçários e áreas de desova (35). Nos “cantonnements” de Case-Pilote (37), dos 

ilhéus Ramiers (38) e de Tresor bay (39) foram interditas todas as artes de pesca (21).  

É de salientar que, em Martinica, a Lei Local N.º 2012335-0003, 30 de novembro 2012, 

determinou a proibição de pesca e venda de todas as espécies de fauna marina capturadas nas 

áreas contaminadas com clordecona (40) e delimitadas por esse mesmo documento. 

 

Reserva Natural dos ilhéus de Saint-Anne 

Os ilhéus de Saint-Anne (Figs. 12 e 13) são protegidos por uma reserva natural desde 

1995, tendo a sua gestão efetuada pelo Decreto N.º 95-915 de 11 de agosto de 1995 (41).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Perímetros de Proteção da Reserva Natural dos ilhéus de Saint-Anne12. 

 
12 reserve_naturelle_nationale_ilets_de_sainte-
anne_un_paradis_pour_les_oiseaux_marins_pnm_2020.pdf (biodiversite-martinique.fr).  

https://biodiversite-martinique.fr/sites/default/files/reserve_naturelle_nationale_ilets_de_sainte-anne_un_paradis_pour_les_oiseaux_marins_pnm_2020.pdf
https://biodiversite-martinique.fr/sites/default/files/reserve_naturelle_nationale_ilets_de_sainte-anne_un_paradis_pour_les_oiseaux_marins_pnm_2020.pdf
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Figura 13 - Fotografia dos ilhéus de Sainte-Anne13. 

 

Esta zona em uma cobertura total de aproximadamente 0,06 km2, sendo composta por 

quatro ilhéus: Hardy, Percé, Burgeaux e Poirier. Esta reserva constitui um dos pontos mais 

importantes para a reprodução de aves marinhas das Pequenas Antilhas e funciona como ponto 

de escala migratória (42). 

De acordo com os Artigos 9 e 17 do Decreto N.º 95-915 de 11 de agosto de 1995, 

respetivamente, nesta reserva estão proibidas quaisquer atividades de pesca e caça, atividades 

desportivas e turísticas (41).  

Esta reserva encontra-se na “Lista Verde” da IUCN, inserida na Categoria IV (43) (ver Tab. 

1 – Anexos). 

 

Zona de Proteção de biótipos do ilhéu Loup Garou  

Com o intuito de garantir o equilíbrio biológico dos diversos ambientes, bem como a 

conservação de áreas essenciais à alimentação, reprodução, repouso e sobrevivência da fauna 

e flora protegida, foi implementada, em 2002, uma zona de proteção de biótipos integrantes do 

ilhéu Loup Garou (Fig. 14), cuja área total é de aproximadamente 0,02 km2. Nesta zona, a 

alteração e degradação dos biótipos é extremamente proibida pelas imposições do Artigo 3 da 

Ordem N.º 023048 (44). 

Esta reserva encontra-se na “Lista Verde” da IUCN, inserida na Categoria IV (45)  (ver 

Tab. 1 – Anexos). 

 
13 https://www.civitatis.com/fr/mahe/visite-parc-marin-sainte-anne/.  

https://www.civitatis.com/fr/mahe/visite-parc-marin-sainte-anne/
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Figura 14 - Mapa ilustrativo da Zona de Proteção de biótopos do ilhéu Loup Garou (esquerda)14 e 

fotografia aérea do ilhéu Loup Garou (direita)15. 

 

Parque Natural Marinho de Martinica 

Criado em 2017, o Parque Natural Marinho da Martinica (Fig. 11) cobre uma área de 

48 900 km2 (46) e integra todos os habitats marinhos de Martinica: ervas marinhas, manguais, 

recifes de coral, ilhotas, praias e o mar aberto, onde muitas espécies evoluem de um ambiente 

para outro (47). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Mapa ilustrativo do Parque Natural Marinho da Martinica16. 

 

Além da riqueza em termos de biodiversidade marinha, este parque natural apresenta 

também uma forte componente de património cultural marinho (Fig. 16) (48).  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 - Fotografia do Naufrágio de Amélie na baía de Saint-Pierre17. 

 

 
14https://www.amp.milieumarinfrance.fr/home/search/fiche-didentite-dune-amp-en?wdpaid=345934&gid=3886.  

15 https://www.pinterest.fr/pin/487022147180999948/.  

16 https://www.observatoire-eau-martinique.fr/mer-et-littoral/espaces-proteges/parc-naturel-marin-de-martinique. 

17 https://parc-marin-martinique.fr/editorial/le-patrimoine-culturel-maritime.  

https://www.amp.milieumarinfrance.fr/home/search/fiche-didentite-dune-amp-en?wdpaid=345934&gid=3886
https://www.pinterest.fr/pin/487022147180999948/
https://www.observatoire-eau-martinique.fr/mer-et-littoral/espaces-proteges/parc-naturel-marin-de-martinique
https://parc-marin-martinique.fr/editorial/le-patrimoine-culturel-maritime
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Os objetivos de gestão deste parque assentam na contribuição para um melhor 

conhecimento do património natural, sensibilização e preservação, bem como a exploração 

sustentável dos recursos, na conciliação dos serviços do elo mar-terra, na promoção de práticas 

responsáveis em atividades relacionadas ao turismo, desporto e utilização de portos, e na 

vigilância adequada (49). 

De momento, encontra-se em falta o nível de classificação quanto à proteção (ver Tab. 

1 – Anexos). 

 

 

3.3. Guyana Francesa 
 

3.4.1. Caracterização Socioeconómica 

 

Estado-Membro | França 

Localização | A Guyana Francesa está situada no nordeste do continente sul-americano, 

fazendo fronteira com o Oceano Atlântico (a norte), o Suriname (a oeste) e o Brasil (a sul e a 

leste) 

Superfície (16) | 83 846 km2  

População (16) | 262 527 habitantes  

Capital Administrativa | Caiena 

Densidade (16) | 3 hab./km2  

Zona Económica Exclusiva (ZEE) (17) | 131 554 km2 (2019)  

Principais Atividades Ligadas Ao Mar (50) | Exportação de produtos do mar, pesca, 

cruzeiros 

Pesca (33) (51) | A frota pesqueira é composta por cerca de 80 embarcações abertas de 

6 metros e cerca de 72 embarcações com dimensões entre os 6 e os 12 metros, e cerca de 384 

pescadores. A arte de pesca mais utilizada é a rede de emalhar  

 

 

 

 

Figura 17 - Embarcações na Guyana Francesa (07/07/2021). (Fonte: MarineTraffic.) 
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3.4.2. Zonas Marinhas Protegidas da Guyana Francesa 

 

Regulamentação e Medidas de Conservação  

À semelhança de todas as RUPs francesas, na Guyana Francesa, a Lei n.º 54-902 de 

setembro de 1954 regulamenta o exercício da pesca marinha, estabelecendo que o Decreto-Lei 

de 1852 relativo à regulamentação das pescas em território continental francês, também se 

aplica às regiões ultramarinas (21). 

 

Reserva Natural de Amana 

A Reserva Natural de Amana (Fig. 18), instituída em 1988 pelo Decreto n.º 98-165 de 13 

de março, compreende uma superfície total de 1 480 km2 (52).  

A Reserva Natural de Amana, pelos Artigos 2.º, 3.º e 4.º do Decreto n.º 98-165 de 13 de 

março de 1988, encontra-se dividida em três áreas distintas (52): 

1. Zona A, que inclui os territórios de Awala-Yalimapo e Mana, localizados entre a 

foz do Rio Maroni e o rio Organabo; 

2. Zona B, que inclui os territórios de Mana, localizados entre a foz do riacho 

Irakompapi e o rio Organabo; 

3. Zona C, que inclui os territórios de Awala-Yalimapo e Mana, localizados entre 

Pointe-Isère e Irakompapi. 
 

 

 

 

Figura 18 - Mapa ilustrativo da Reserva Natural de Amana (esquerda) 18 e fotografia aérea da Reserva 

Natural de Amana (direita)19. 

 

Esta reserva natural inclui uma associação de praias, mangais, pântanos de água doce, 

lagoas salgadas, savanas secas, florestas de areias brancas e “pinotières”. As praias desta reserva 

destacam-se como um dos locais mais importantes do mundo para a desova de 4 espécies de 

tartarugas marinhas: tartaruga-de-couro (Dermochelys coriacea), tartaruga verde (Chelonia 

mydas), tartaruga-olivácea (Lepidochelys olivacea) e, mais raramente, tartaruga-de-pente 

(Eretmochelys imbricata) (53). 

Segundo o Artigo 11.º do Decreto n.º 98-165 de 13 de março de 1998 (52): 

• Zona A – a pesca com linha, de rede e palangre encontra-se autorizada; 

 
18 http://reserve.amana.free.fr/rna_1.php. 
19 https://www.facebook.com/reserveamana/photos/a.313778158679469/1643020389088566.  

http://reserve.amana.free.fr/rna_1.php
https://www.facebook.com/reserveamana/photos/a.313778158679469/1643020389088566
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• Zona B – a pesca encontra-se estritamente proibida; 

• Zona C – a pesca encontra-se autorizada mediante regulamentação, pela necessidade 

especial de proteção das tartarugas marinhas no período da desova; 

• A captura de caranguejos para consumo local é permitida em toda a reserva. 

De momento, encontra-se em falta o nível de classificação quanto à proteção (ver Tab. 

1 – Anexos). 

 

Reserva Natural Nacional da ilha de Grand-Connétable 

Criada em 1992, a Reserva Natural Nacional da ilha de Grand-Connétable (Fig. 19) 

apresenta uma área de 78,52 km2 e pelo Decreto de 8 de dezembro de 1992 inclui as ilhas de 

Grand-Connétable e Petit-Connétable, bem como como a parte marítima dentro de um círculo 

de 2,7 milhas náuticas de raio (5 km), centrada no ponto alto da ilha do Grand-Connétable (54). 

 

 

Figura 19 – Mapa ilustrativo da Reserva Natural Nacional da ilha de Grand-Connétable (esquerda)20 e 

respetiva fotografia da ilha (direita)21. 

 

Atualmente, esta reserva funciona como um santuário a biodiversidade marinha, 

abrigando espécies emblemáticas como a garoupa-gigante (Epinephelus lanceolatus), o boto-

cinza ou golfinho de Guyana (Sotalia guianensis) ou a tartaruga-verde (Chelonia mydas), assim 

como um conjunto representativo de espécies de peixes de águas costeiras de baixa 

profundidade (55). 

Esta reserva é a única da Guyana Francesa que se encontra classificada como Área 

Marinha Protegida (56). 

Esta reserva encontra-se na “Lista Verde” da IUCN, inserida na Categoria IV (57) (ver Tab. 

1 – Anexos). 

 

 

 

 

 
20 https://www.reserve-connetable.com/la-reserve/presentation/.  

21 https://www.reserve-connetable.com/phototheque/les-iles-du-connetable/.  

https://www.reserve-connetable.com/la-reserve/presentation/
https://www.reserve-connetable.com/phototheque/les-iles-du-connetable/
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3.4. Açores 
 

3.3.3. Caracterização Socioeconómica  

 

Estado-Membro | Portugal 

Localização | Arquipélago composto por 9 ilhas situadas no norte do Oceano Atlântico, 

a cerca de 1500 km a oeste de Lisboa e a 3600 km da América do Norte. Em termos geográficos, 

as ilhas estão divididas em 3 grupos: o grupo ocidental (Flores e Corvo); o grupo central 

(Graciosa, Terceira, São Jorge, Faial e Pico) e grupo oriental (Santa Maria e São Miguel) 

Superfície (16) | 2 322 km²  

População (16) | 245 766 habitantes  

Cidade Mais Populosa | Ponta Delgada 

Densidade (16) | 105,9 hab./km²  

Zona Económica Exclusiva (ZEE) (17) | 960 421 km2 (2019) 

Principais Atividades Ligadas Ao Mar (58) | Pesca, indústria transformadora e de 

armazenamento de pescado, exploração de inertes, atividades marítimo-turísticas (exs.: 

observação de cetáceos, aves marinhas, mergulho, iatismo), transporte de mercadorias e 

passageiros 

Pesca | Como referido pelo Sr. Gualberto Rita da Federação das Pescas dos Açores, na 

Reunião do Comité Executivo do dia 2 de novembro de 2020, a frota açoriana divide-se em frota 

local e frota costeira, incorporando cerca de 548 embarcações, maioritariamente inferiores a 12 

metros de comprimento. É composta por cerca de 3 000 pescadores. Em termos de artes de 

pesca, utilizam-se salto e vara, palangre de superfície e de fundo, linha de mão, redes, 

armadilhas, apanha e ferimento 

 

 
Figura 20 - Embarcações nos Açores (06/08/2021). (Fonte: MarineTraffic) 
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3.3.4. Zonas Marinhas Protegidas dos Açores 

 

Regulamentação e Medidas de Conservação 

Na Região Autónoma dos Açores, a regulamentação das pescas efetua-se através de 

diferentes Resoluções, Portarias, Regulamentos e Decretos que englobam as diferentes 

valências, seja em artes de pesca, restrições, apoios ou vertentes da atividade piscatória (59) 

(60). 

Sabendo-se que as águas em torno dos Açores contêm vários habitats de profundidade, 

protegidos até recentemente das atividades de arrasto, o Regulamento da Comissão Europeia 

N.º 1568/2005 do Conselho de 20 de setembro, estende as restrições à utilização de artes 

demersais com o intuito de assegurar a proteção das zonas mencionadas anteriormente (61). 

A Portaria n.º 69/2018, de 22 de junho de 2018, primeira alteração ao Regulamento da 

apanha aprovado pela Portaria n.º 57/2018, de 30 de maio, estabelece o regime jurídico da 

apanha de espécies marinhas no Mar dos Açores, regulamentando os utensílios e instrumentos 

auxiliares, assim como as diferentes modalidades de apanha, licenças, registo, transportes, 

períodos de defeso, tamanhos mínimos e medidas de gestão (62). 

A implementação de Zonas Marinhas Protegidas nos Açores teve início em 1980, no 

Faial. Neste momento, existem mais de 110 000 km2 com algum nível de proteção. A Rede 

Regional de Áreas Protegidas dos Açores encontra-se dividida, atualmente, em 2 grupos: os 

Parques Naturais de Ilha (PNI) – nos quais se incluem as áreas classificadas da Rede Natura 2000 

e as áreas classificadas ao abrigo de convenções internacionais – e o Parque Marinho dos Açores 

(PMA) (63). 

Os Parques Naturais de Ilha, assim como o Parque Marinho dos Açores, foram criados, 

na sequência da publicação do Decreto Legislativo Regional n.º 15/2007/A, de 25 de junho, que 

procedeu à revisão da Rede Regional de Áreas Protegidas da Região Autónoma dos Açores, em 

que, além das áreas terrestres, englobam todas as zonas marinhas classificadas ao abrigo de 

instrumentos internacionais (ex.: Rede Natura 2000, OSPAR, Convenção RAMSAR), utilizando a 

classificação adotada pela IUCN,  (64). 

O Decreto Legislativo Regional n.º 28/2011/A, de 11 de novembro, estruturou o Parque 

Marinho dos Açores (Fig. 48), contribuindo para assegurar a proteção e a boa gestão das zonas 

marinhas protegidas por razões ambientais marítimas que se localizam nos mares dos Açores e 

cuja gestão cabe aos órgãos de governo próprio da Região Autónoma dos Açores. Excluem-se 

dessas zonas aquelas que se encontram situadas no mar territorial adjacente a cada uma das 

ilhas do arquipélago, por estas se estarem incluídas nos correspondentes parques naturais de 

ilha (65). 

Considerando que a necessidade de classificação de novas zonas é um processo 

dinâmico, foi criada a primeira alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º 28/2011/A, que 

estruturava o Parque Marinho dos Açores através do Decreto Legislativo Regional n.º 13/2016/A 

(65). 

Parques Naturais de Ilha 

a) Ilha do Corvo 

Criado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 44/2008/A, de 5 de novembro, o Parque 

Natural da Ilha do Corvo apresenta 2 categorias de áreas protegidas: Área Protegida para a 

Gestão de Habitats ou Espécies da Costa e Caldeirão do Corvo e a Área Protegida para a Gestão 

de Recursos da Costa do Corvo (correspondente ao território marinho) (66).  
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Figura 21 - Mapa ilustrativo do Parque Natural do Corvo (esquerda)22 e fotografia do fundo do mar junto à 

costa do Corvo (direita)23.  

 

i. Área Protegida de Gestão de Recursos da Costa do Corvo 

A Área Protegida de Gestão de Recursos da Costa do Corvo (Fig. 21) apresenta uma área 

de 257,38 km2 e correspondente ao território marinho do Parque Natural do Corvo. A sua gestão 

é direcionada para manutenção de determinados habitats e espécies, de modo a salvaguardar 

o uso sustentável dos ecossistemas naturais e dos 14 km2 de linha de costa (67). 

 

Os arcos, grutas semissubmersas e algumas poças de maré existentes nas faces sul, 

oeste e norte da ilha são particularmente importantes como áreas de maternidade para algumas 

espécies de peixes. Os recifes submarinos da costa sul constituem as zonas de maior diversidade 

marinha com esponjas em profundidades mais elevadas e o bivalve Pinna rudis (leque-do-mar) 

a crescer nas fendas, sendo o principal biótopo abaixo dos 15 metros caracterizado pela alga-

castanha (Zonaria tournefortii) (67). 

Nesta estão interditos os atos e atividades seguintes (68):  

• A pesca com palangre (de fundo ou de superfície), explosivos, agentes químicos, 

redes de arrasto, redes envolventes-arrastantes e redes de emalhar de profundidade; 

• A pesca com embarcações de comprimento fora-a-fora superior a 10 m, excetuando 

-se a pesca de isco vivo para atuneiros e as ações de formação profissional no âmbito da pesca. 

Nesta área protegida estão condicionados e sujeitos a parecer prévio os atos e 

atividades seguintes (68):  

• A extração de areias ou outro material inerte marinho;  

• A alteração, por meio de aterros ou escavações, da configuração dos fundos 

marinhos;  

• A realização de eventos desportivos, nomeadamente de pesca desportiva, de caça 

submarina ou de desportos náuticos motorizados; 

 
22https://www.azores.gov.pt/NR/rdonlyres/AE06B54E-D780-4D8F-9FFE-

29FD42C0DAEE/530108/DLR_44_2008_A.pdf. 

23 https://jornalacores9.pt/wp-content/uploads/2020/11/Corvo-Island-scaled.jpg.  

https://www.azores.gov.pt/NR/rdonlyres/AE06B54E-D780-4D8F-9FFE-29FD42C0DAEE/530108/DLR_44_2008_A.pdf
https://www.azores.gov.pt/NR/rdonlyres/AE06B54E-D780-4D8F-9FFE-29FD42C0DAEE/530108/DLR_44_2008_A.pdf
https://jornalacores9.pt/wp-content/uploads/2020/11/Corvo-Island-scaled.jpg
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• A atividade da aquicultura; 

• A pesca comercial, turística e desportiva; 

• A caça submarina e apanha de moluscos; 

• Os atos e atividades necessários à preservação, valorização e ordenamento da área 

protegida; 

• A realização de trabalhos de investigação e divulgação científica, ações de 

monitorização, recuperação e sensibilização ambiental, bem como ações de salvaguarda dos 

valores naturais e de conservação da natureza; 

• A realização de quaisquer atividades que perturbem o equilíbrio da envolvente. 

A Área Protegida para a Gestão de Recursos da Costa do Corvo insere-se nas ZEC Costa 

e Caldeirão do Corvo e ZPE Costa e Caldeirão do Corvo, e integra, no seu âmbito, as Zonas de 

Reserva Integral de captura de lapas (68). Esta área protegida insere-se na Categoria VI da IUCN 

(69), e na Reserva da Biosfera do Corvo (70).  

 

b) Ilha das Flores 

Criado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 8/2011/A, de 23 de março, o Parque Natural 

da Ilha das Flores apresenta 9 categorias de áreas protegidas, sendo a Área Protegida de Gestão 

de Recursos da Costa Norte correspondente ao território marinho do Parque Natural da Ilha das 

Flores (71). 

 

i. Área Protegida de Gestão de Recursos da Costa Norte das Flores 

A Área Protegida de Gestão de Recursos da Costa Norte (Fig. 22), localizada a norte da 

ilha, é composta unicamente por uma componente marinha, ocupando uma área de 39,74 km2 

(72).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 - Mapa ilustrativo do Parque Natural das Flores24. 

 
24 http://www.azores.gov.pt/NR/rdonlyres/C0C36752-942B-4992-A7C6-
695752A6A0F1/530112/DLR_8_2011_A.pdf. 

http://www.azores.gov.pt/NR/rdonlyres/C0C36752-942B-4992-A7C6-695752A6A0F1/530112/DLR_8_2011_A.pdf
http://www.azores.gov.pt/NR/rdonlyres/C0C36752-942B-4992-A7C6-695752A6A0F1/530112/DLR_8_2011_A.pdf
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As características biológicas e ecológicas diversas desta área permitem acolher uma 

grande diversidade de espécies marinhas, desde pequenas algas e invertebrados até aos 

grandes peixes pelágicos e animais migradores que visitam a zona em busca das grandes 

concentrações de alimento. As espécies de peixes mais frequentes incluem, por exemplo, 

castanheta-azul (Abudefduf luridus), peixe-rei (Coris julis), bodião-vermelho (Labrus bergylta), 

garoupa (Serranus atricauda), mero (Epinephelus marginatus) e veja (Sparisoma cretense) (72).  

Nesta área estão interditos, sem prejuízo das ações de manutenção, conservação e 

limpeza da área protegida, os atos e atividades seguintes (73):  

• A exploração e extração de massas minerais, incluindo a exploração, quebra ou 

rebentamento de rochas, a realização de dragagens e outras operações que alterem a topografia 

dos fundos, com exceção das executadas no âmbito de obras de manutenção ou melhoria de 

instalações portuárias, exceto atividades de investigação científica devidamente autorizadas; 

• O depósito de resíduos de qualquer natureza, incluindo a rejeição de águas residuais; 

• A introdução de espécies zoológicas e botânicas não características das formações e 

associações naturais existentes, nomeadamente algas e animais alóctones com potencial 

invasor; 

• A realização de quaisquer atividades que perturbem o equilíbrio da envolvente. 

Nesta área protegida estão condicionados e sujeitos a parecer prévio os atos e 

atividades seguintes (73): 

• A realização de trabalhos de investigação e divulgação científica, ações de 

monitorização, recuperação e sensibilização ambiental, bem como ações de salvaguarda dos 

valores naturais e de conservação da natureza; 

• A apanha de algas e de outras espécies da flora marinha;  

• A instalação de infraestruturas elétricas e de telecomunicações e de aproveitamento 

de energias renováveis; 

• A instalação de condutas e cabos de qualquer natureza;  

• A prática de ações que sejam suscetíveis de provocar poluição ou ruído ou de 

deteriorarem os fatores naturais da área, excetuando a permanência e a navegação de 

embarcações que deverá ser realizada com ruído reduzido, de forma a não perturbar o equilíbrio 

da envolvente, especialmente em torno das colónias de aves. 

 

A Área Protegida de Gestão de Recursos da Costa Norte das Flores circunda a Reserva 

Natural do Ilhéu de Maria Vaz e faz fronteira com a Área Protegida para a Gestão de Habitats ou 

Espécies da Costa Noroeste. Constitui também uma Área Importante para as Aves e 

Biodiversidade (IBA) da organização BirdLife International (72). A Área Protegida da Costa Norte 

insere-se nas ZEC Costa Nordeste e ZPE Costa Nordeste (73). Além disso, encontra-se classificada 

com a Categoria VI da IUCN (66) e insere-se na Reserva da Biosfera da ilha do Flores (72). 

 

c) Ilha do Faial 

Criado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 46/2008/A, de 7 de novembro, alterado 

pelo Decreto Legislativo Regional n.º 7/2019/A, de 27 de março, o Parque Natural da Ilha do 

Faial apresenta 14 categorias de áreas protegidas em que a Reserva Natural das Caldeirinhas, a 

Área Protegida de Gestão de Recursos do Canal Faial-Pico/Sector Faial, Área Protegida de Gestão 
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de Recursos do Castelo Branco, Área Protegida de Gestão de Recursos dos Capelinhos, Área 

Protegida de Gestão de Recursos dos Cedros correspondem a território marinho (74). 

 

 

i. Reserva Natural das Caldeirinhas 

ii. A Reserva Natural das Caldeirinhas (Fig. 23), com apenas 0,1 km2, é a única área 

marinha protegida nos Açores com a classificação de Reserva Natural Integral, integrando a 

categoria Ia da IUCN, cujo acesso é interdito (75). 
 

 

 

 

 

Figura 23 - Mapa ilustrativo da Reserva Natural das Caldeirinhas (mancha avermelhada) (esquerda) e 

respetiva fotografia da Reserva (direita) 25. 

 

As Caldeirinhas são zonas de maternidade de espécies piscícolas onde se pode 

encontrar, por exemplo, indivíduos de salema (Sarpa salpa) e bodião-vermelho (Labrus bergylta) 

(75). 

Nesta área protegida estão interditos os atos e atividades seguintes (76):  

• O livre acesso do público e de embarcações;  

• O exercício da atividade cinegética;  

• A pesca e caça submarina; 

• O depósito de resíduos; 

• Alteração dos fundos marinhos; 

• A realização de quaisquer atividades que perturbem o equilíbrio da envolvente. 

Nesta área protegida estão condicionados e sujeitos a parecer prévio os atos e 

atividades seguintes (76): 

• A realização de trabalhos de investigação e divulgação científica, ações de 

monitorização, recuperação e sensibilização ambiental, bem como ações de salvaguarda dos 

valores naturais e de conservação da natureza; 

• A colheita, captura, abate ou detenção de exemplares de quaisquer organismos, 

sujeitos a medidas de proteção, em qualquer fase do seu ciclo biológico, incluindo a destruição 

de ninhos e a apanha de ovos, a perturbação ou a destruição dos seus habitats; 

 
25 https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/3/areasprotegidas/50 

https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/3/areasprotegidas/50


 

31/124 
 

• A exploração e extração de massas minerais e a instalação de novas explorações de 

recursos geológicos; 

• A recolha de qualquer elemento geológico, com exceção dos destinados à investigação 

científica ou no âmbito de ações de monitorização ambiental. 

A Reserva Natural das Caldeirinhas insere-se na ZEC Monte da Guia (76). 

 

iii. Área Protegida de Gestão de Recursos do Canal Faial-Pico/Setor Faial 

O Canal Faial-Pico/Setor Faial (Fig. 24) é uma área marinha com 173,85 km2 que separa 

a costa este do Faial da costa oeste da ilha do Pico (77). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 24 - Mapa Ilustrativo do Parque Natural da Ilha do Faial, em que a designação FAI10 corresponde ao 

Canal Faial-Pico/Setor Faial26.  

 

Este canal acolhe uma variedade de organismos bastante ampla, desde pequenas algas 

e crustáceos até aos grandes pelágicos que por vezes visitam a zona em busca de maiores 

concentrações de alimento (77). 

Nesta área protegida estão condicionados e sujeitos a parecer prévio os atos e 

atividades seguintes (76): 

• A realização de trabalhos de investigação e divulgação científica, ações de 

monitorização, recuperação e sensibilização ambiental, bem como ações de salvaguarda dos 

valores naturais e de conservação da natureza; 

• As ações que provoquem alterações dos níveis de ruído e poluição sonora, 

nomeadamente as decorrentes da permanência de embarcações, da navegação a motor e 

realização de competições náuticas desportivas nas zonas marinhas em torno das colónias de 

aves, exceto quando regulamentadas; 

• A realização de quaisquer atividades que perturbem o equilíbrio da envolvente. 

 
26 https://dre.pt/application/conteudo/121579662. 

FAI10 

https://dre.pt/application/conteudo/121579662
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A Área Protegida de Gestão de Recursos do Canal Faial-Pico/Setor Faial insere-se na ZEC 

Baixa do Sul e na ZEC Monte da Guia, integrando, no seu âmbito, as Zonas de Reserva Integral 

de Captura de Lapas (76). Esta área protegida insere-se na Categoria VI da IUCN (66). 

 

iv. Área Protegida de Gestão de Recursos do Castelo Branco 

A Área Protegida de Gestão de Recursos do Castelo Branco (Fig. 25) corresponde a uma 

área marinha de 1,33 km2 que circunda o Morro de Castelo Branco (78).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 - Mapa Ilustrativo do Parque Natural da Ilha do Faial, em que a designação FAI11 corresponde à 

Área Protegida de Gestão de Recursos do Castelo Branco (esquerda) 27 e fotografia do Morro do Castelo Branco 

(direita)28.  

 

Esta apresenta uma estrutura vulcânica constituída por escoadas lávicas de morfologia 

irregular e uma fauna bastante característica que inclui as espécies badejo (Mycteroperca fusca), 

bicuda (Sphyraena viridensis), lesma-do-mar (Felimare tricolor), tartaruga-boba (Caretta 

caretta) e roaz (Tursiops truncatus), sendo que a flora dominante é constituída por algas-

castanhas (ex.: Zonaria tournefortii) e algas-vermelhas (ex.: Corallina officinalis) (78). 

Nesta área protegida estão interditos os atos e atividades seguintes (76): 

• O depósito de resíduos; 

• A caça submarina 

• As ações que provoquem distúrbios à nidificação, nomeadamente destruição de 

ninhos ou locais de nidificação; 

• A realização de quaisquer atividades que perturbem o equilíbrio da envolvente. 

Nesta área protegida estão condicionados e sujeitos a parecer prévio os atos e 

atividades seguintes (76): 

• O exercício da pesca não regulamentada; 

• A realização de trabalhos de investigação e divulgação científica, ações de 

monitorização, recuperação, bem como ações de salvaguarda dos valores naturais e de 

conservação da natureza; 

• As ações que provoquem alterações dos níveis de ruído e poluição sonora, 

nomeadamente as decorrentes da permanência de embarcações, da navegação a motor e 

realização de competições náuticas desportivas nas zonas marinhas em torno das colónias de 

aves, exceto quando regulamentadas. 

 
27 https://dre.pt/application/conteudo/121579662. 
28 https://byacores.com/morro-castelo-branco/.  

https://dre.pt/application/conteudo/121579662
https://byacores.com/morro-castelo-branco/
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A Área Protegida de Gestão de Recursos do Castelo Branco insere-se na ZEC Morro de 

Castelo Branco e integra, no seu âmbito, as Zonas de Reserva Integral de Captura de Lapas (76). 

Esta área protegida encontra-se classificada com a Categoria VI da IUCN (66). 

 

v. Área Protegida de Gestão de Recursos dos Capelinhos 

A Área Protegida de Gestão de Recursos dos Capelinhos (Fig. 26), com 5 km2 de área, 

caracteriza-se pelos seus campos de lava e escavações naturais, resultantes da atividade 

vulcânica recente (79). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 26 - Mapa Ilustrativo do Parque Natural da Ilha do Faial, em que a designação FAI12 corresponde à 

Área Protegida de Gestão de Recursos dos Capelinhos29 e fotografia dos Capelinhos30. 

 

Esta zona árida e negra constitui um habitat indispensável para algumas aves, como as 

espécies: cagarro (Calonectris borealis), garajau-comum (Sterna hirundo), garajau-rosado 

(Sterna dougallii) e rola-do-mar (Arenaria interpres), sendo local de relevância para outras 

espécies marinhas como a tartaruga-boba (Caretta caretta) e o roaz (Tursiops truncatus) (79). 

Nesta área protegida estão interditos os atos e atividades seguintes (76): 

• O depósito de resíduos; 

• A caça submarina 

• As ações que provoquem distúrbios à nidificação, nomeadamente destruição de 

ninhos ou locais de nidificação; 

• A realização de quaisquer atividades que perturbem o equilíbrio da envolvente. 

Nesta área protegida estão condicionados e sujeitos a parecer prévio os atos e 

atividades seguintes (76): 

• O exercício da pesca não regulamentada; 

• A realização de trabalhos de investigação e divulgação científica, ações de 

monitorização, recuperação, bem como ações de salvaguarda dos valores naturais e de 

conservação da natureza; 

• As ações que provoquem alterações dos níveis de ruído e poluição sonora, 

nomeadamente as decorrentes da permanência de embarcações, da navegação a motor e 

realização de competições náuticas desportivas nas zonas marinhas em torno das colónias de 

aves, exceto quando regulamentadas. 

 
29 https://dre.pt/application/conteudo/121579662.  
30 https://www.got2globe.com/wp-content/uploads/2020/06/vulcao-capelinhos-misterios-faial-acores-panorama-
ponta-capelinhos.jpg.  

https://dre.pt/application/conteudo/121579662
https://www.got2globe.com/wp-content/uploads/2020/06/vulcao-capelinhos-misterios-faial-acores-panorama-ponta-capelinhos.jpg
https://www.got2globe.com/wp-content/uploads/2020/06/vulcao-capelinhos-misterios-faial-acores-panorama-ponta-capelinhos.jpg
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A Área Protegida de Gestão de Recursos dos Capelinhos insere-se na ZEC Caldeira e 

Capelinhos e integra, no seu Âmbito, as Zonas de Reserva Integral de Captura de Lapas (76). Esta 

área protegida encontra-se classificada com a Categoria VI da IUCN (66). 

 

vi. Área Protegida de Gestão de Recursos dos Cedros 

A Área Protegida de Gestão de Recursos dos Cedros (Fig. 27), localizada na costa norte 

da ilha, é uma área marinha de 8,91 km2 cuja fauna caraterística desta área é a espécie Labrus 

bergylta (bodião-vermelho), sendo que a flora dominante é constituída por algas-vermelhas, 

como a Corallina officinalis (80). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 27 - Mapa Ilustrativo do Parque Natural da Ilha do Faial, em que a designação FAI13 corresponde à 

Área Protegida de Gestão de Recursos dos Cedros31.  

 

Nesta área protegida estão interditos os atos e atividades seguintes (76): 

• O depósito de resíduos; 

• A caça submarina 

• As ações que provoquem distúrbios à nidificação, nomeadamente destruição de 

ninhos ou locais de nidificação; 

• A realização de quaisquer atividades que perturbem o equilíbrio da envolvente. 

Nesta área protegida estão condicionados e sujeitos a parecer prévio os atos e 

atividades seguintes (76): 

• O exercício da pesca não regulamentada; 

 
31 https://dre.pt/application/conteudo/121579662. 

https://dre.pt/application/conteudo/121579662
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• A realização de trabalhos de investigação e divulgação científica, ações de 

monitorização, recuperação, bem como ações de salvaguarda dos valores naturais e de 

conservação da natureza; 

• As ações que provoquem alterações dos níveis de ruído e poluição sonora, 

nomeadamente as decorrentes da permanência de embarcações, da navegação a motor e 

realização de competições náuticas desportivas nas zonas marinhas em torno das colónias de 

aves, exceto quando regulamentadas. 

 

A Área Protegida de Gestão de Recursos dos Cedros integra, no seu âmbito, as Zonas de 

Reserva Integral de Captura de Lapas (76). Esta área protegida insere-se na Categoria VI da IUCN 

(66). 

 

d) Ilha do Pico 

Criado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 20/2008/A, de 9 de julho, o Parque Natural 

da Ilha do Pico apresenta 22 categorias de áreas protegidas em que a Área Protegida de Gestão 

de Recursos do Porto das Lajes, a Área Protegida de Gestão de Recursos da Ponta da Ilha e a 

Área Protegida de Gestão de Recursos do Canal Faial Pico/Sector Pico correspondem ao 

território marinho (81). 

i. Área Protegida de Gestão de Recursos do Porto das Lajes 

A Área Protegida de Gestão de Recursos do Porto das Lajes (Fig. 28) ocupa uma 

superfície de 1,53 km2, abrangendo toda a orla costeira da vila das Lajes do Pico, incluindo o 

porto (82).  

 

 

 
Figura 28 - Mapa ilustrativo da Área Protegida de Gestão de Recursos do Porto das Lajes (área retangular a 

azul-escuro) (esquerda)32 e fotografia do respetivo local (direita)33. 

 

Os fundos marítimos caracterizam-se por uma laje rochosa, com uma enorme variedade 

de formações geológicas. Nesta área, observa-se uma vasta variedade e grande riqueza de 

habitats e espécies de fauna, das quais se destacam o cagarro (Calonectris borealis), a garça-

 
32 https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/5/areasprotegidas/49. 
33 https://byacores.com/lajes-pico/.  

https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/5/areasprotegidas/49
https://byacores.com/lajes-pico/
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branca-pequena (Egretta garzetta), o fuselo (Limosa lapponica), o roaz (Tursiops truncatus) e os 

habitats de flora onde se evidenciam as espécies Spergularia azorica e o junco (Juncus bulbosus) 

(82). 

Nesta área protegida estão condicionados e sujeitos a parecer prévio os atos e 

atividades seguintes (83): 

• A realização de trabalhos de investigação e divulgação científica, ações de 

monitorização, recuperação e sensibilização ambiental, bem como ações de salvaguarda dos 

valores naturais e de conservação da natureza;  

• A realização de ações de reabilitação paisagística, geomorfológica e ecológica, 

incluindo aquelas que visem a redução de passivos e a minimização de impactes ambientais 

associados a zonas de extração de inertes abandonadas e não recuperadas; 

• O depósito de resíduos;  

• A exploração e extração de massas minerais e a instalação de novas explorações de 

recursos geológicos. 

A Área Protegida de Gestão de Recursos do Porto das Lajes integra, no seu âmbito, as 

Zonas de Reserva Integral de Captura de Lapas (83), insere-se na Categoria VI da IUCN (66) e 

está na ZEC das Lajes do Pico (82). 

 

ii. Área Protegida de Gestão de Recursos da Ponta da Ilha 

A Área Protegida de Gestão de Recursos da Ponta da Ilha (Fig. 29), com 5,95 km2, 

localiza-se na costa este da ilha, em frente à povoação da Manhenha (84).  

 

 

 

Figura 29 - Mapa ilustrativo da Área Protegida de Gestão de Recursos da Ponta da Ilha (área retangular a 

azul-escuro) e fotografia do respetivo local34.  

 

A Ponta da Ilha é um importante habitat para as espécies de fauna: garajau-rosado 

(Sterna dougallii), garajau-comum (Sterna hirundo), pombo-torcaz dos Açores (Columba 

palumbus azoricus), tartaruga-boba (Caretta caretta) e roaz (Tursiops truncatus), e para as 

espécies de flora:  Lotus azoricus, não-me-esqueças (Myosotis maritima) e a Spergularia azorica 

(84). 

Nesta área protegida estão interditos os atos e atividades seguintes (83): 

 
34 https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/5/areasprotegidas/48 

https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/5/areasprotegidas/48
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• O depósito de resíduos;  

• A exploração e extração de massas minerais e a instalação de novas explorações de 

recursos geológicos;  

• As ações que provoquem distúrbios à nidificação, nomeadamente destruição de 

ninhos ou locais de nidificação;  

• As ações suscetíveis de provocar alterações ao equilíbrio natural. 

Nesta área protegida estão condicionados e sujeitos a parecer prévio os atos e 

atividades seguintes (83): 

• A realização de trabalhos de investigação e divulgação científica, ações de 

monitorização, recuperação e sensibilização ambiental, bem como ações de salvaguarda dos 

valores naturais e de conservação da natureza; 

• As ações que provoquem alterações dos níveis de ruído e poluição sonora, 

nomeadamente as decorrentes da permanência de embarcações, da navegação a motor e 

realização de competições náuticas desportivas nas zonas marinhas em torno das colónias de 

aves, exceto quando regulamentadas;  

• A reintrodução de espécies da flora indígena; 

• A realização de ações de reabilitação paisagística, geomorfológica e ecológica, 

incluindo aquelas que visem a redução de passivos e a minimização de impactes ambientais 

associados a zonas de extração de inertes abandonadas e não recuperadas. 

A Área Protegida de Gestão de Recursos da Ponta da Ilha insere-se na Categoria VI da 

IUCN (66) e na ZEC da Ponta da Ilha (84). 

 

iii. Área Protegida de Gestão de Recursos do Canal Faial-Pico/Setor Pico 

A Área Protegida de Gestão de Recursos do Canal Faial-Pico/Setor Pico (Fig. 30), com 

66,89 km2 de superfície, é marcada por dois ilhéus na costa oeste: o Ilhéu em Pé e o Ilhéu 

Deitado, partes restantes de um aparelho vulcânico desmantelado pela abrasão marítima que 

constituem uma área de refúgio e nidificação de aves marinhas, como o garajau-comum (Sterna 

hirundo) (85). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 30 - Mapa ilustrativo da Área Protegida de Gestão de Recursos do Canal Faial-Pico/Setor Pico (área 

retangular a azul-escuro)35.  

 

Os fundos que rodeiam estes ilhéus albergam uma fauna piscícola rica, não só em 

espécies residentes, mas também em espécies pelágicas. Constitui ainda uma zona de 

reprodução para o peixe-porco (Balistes capriscus) e um importante habitat para: tartaruga-

 
35 https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/5/areasprotegidas/47 

https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/5/areasprotegidas/47
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boba (Caretta caretta), roaz (Tursiops truncatus), vidália (Azorina vidalii) e Spergularia azorica 

(85). 

Nesta área protegida estão condicionados e sujeitos a parecer prévio os atos e 

atividades seguintes: 

• A realização de trabalhos de investigação e divulgação científica, ações de 

monitorização, recuperação e sensibilização ambiental, bem como ações de salvaguarda dos 

valores naturais e de conservação da natureza; 

• A realização de ações de reabilitação paisagística, geomorfológica e ecológica, 

incluindo aquelas que visem a redução de passivos e a minimização de impactes ambientais 

associados a zonas de extração de inertes abandonadas e não recuperadas;  

• A exploração e extração de massas minerais e a instalação de novas explorações de 

recursos geológicos. 

A Área Protegida de Gestão de Recursos do Canal Faial-Pico/Setor Pico integra, no seu 

âmbito, as Zonas de Reserva Integral de Captura de Lapas (83). Esta área protegida insere-se na 

Categoria VI da IUCN (66) e insere-se ZEC da Baixa do Sul. É ainda um geossítio marinho 

prioritário do Geoparque Açores – Geoparque Mundial da UNESCO (85). 

 

e) Ilha de São Jorge 

Criado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 10/2011/A, de 28 de março, o Parque 

Natural da Ilha de São Jorge apresenta 13 categorias de áreas protegidas em que a Área 

Protegida de Gestão de Recursos da Costa Oeste, a Área Protegida de Gestão de Recursos de 

Entre Morros, a Área Protegida de Gestão de Recursos da Costa das Fajãs e a Área Protegida de 

Gestão de Recursos da Costa do Nordeste correspondem ao território marinho (86). 

 

i. Área Protegida de Gestão de Recursos da Costa Oeste 

A Área Protegida de Gestão de Recursos da Costa Oeste (Fig. 31) é uma área marítima 

com cerca de 2,094 km2, que confronta com a Ponta dos Rosais (87).  

 

 

 

 

 

Figura 31 - Mapa ilustrativo da Área Protegida de Gestão de Recursos da Costa Oeste (área retangular a 

azul-escuro) e fotografia do respetivo local36.  

 

Esta área protegida acolhe uma variedade de organismos bastante ampla, desde 

pequenas algas e crustáceos até aos grandes peixes que visitam a zona em busca de alimento, 

como Seriola sp. (lírios), Sphyraena viridensis (bicudas), entre outros (87). 

 
36 https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/6/areasprotegidas/75. 

https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/6/areasprotegidas/75
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A Área Protegida de Gestão de Recursos da Costa Oeste insere-se na Categoria VI da 

IUCN (66) e integra, ainda, a Reserva da Biosfera das Fajãs de São Jorge (88). 

 

ii. Área Protegida de Gestão de Recursos de Entre Morros 

A Área Protegida de Gestão de Recursos de Entre Morros (Fig. 32) é uma área marítima 

com cerca de 2,465 km2 localizada a sul da ilha, que confronta com o Morro de Lemos e o Morro 

Grande das Velas (89).  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 - Mapa ilustrativo da Área Protegida de Gestão de Recursos de Entre Morros (área retangular a 

azul-escuro) e fotografia do respetivo local37.  

 

A fauna é bastante diversificada, podendo observar-se peixes como a serra (Sarda 

sarda) e a bicuda (Sphyraena viridensis), e por vezes, a tartaruga-boba (Caretta caretta) (89).  

A Área Protegida de Gestão de Recursos de Entre Morros insere-se na Categoria VI da 

IUCN (66) e integra, ainda, a Reserva da Biosfera das Fajãs de São Jorge (88). 

 

iii. Área Protegida de Gestão de Recursos da Costa das Fajãs 

A Área Protegida de Gestão de Recursos da Costa das Fajãs (Fig. 33) é uma área marítima 

com cerca de 8,762 km2 localizada a sul da ilha, que confronta com as Fajãs dos Cubres e da 

Caldeira de Santo Cristo, na zona norte da ilha (90). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
37 https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/6/areasprotegidas/76. 

https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/6/areasprotegidas/76
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Figura 33 - Mapa ilustrativo da Área Protegida de Gestão de Recursos da Costa das Fajãs (área retangular a 

azul-escuro) e fotografia do respetivo local38.  

 

A fauna característica inclui a bicuda (Sphyraena viridensis), o mero (Epinephelus 

marginatus), a veja (Sparisoma cretense), entre outras (90).  

A Área Protegida de Gestão de Recursos da Costa das Fajãs está inserida na ZEC Costa 

Noroeste e Ponta do Topo (90) e classificada de acordo com a Categoria VI da IUCN (66). Além 

disto, integra a Reserva da Biosfera das Fajãs de São Jorge (88). 

 

 

 

 

iv. Área Protegida de Gestão de Recursos da Costa do Nordeste (ou do Topo) 

  

A Área Protegida de Gestão de Recursos da Costa do Nordeste (Fig. 34) é uma área 

marítima com cerca de 6,098 km2 que confronta com a Ponta do Topo e envolve o Ilhéu do Topo 

(91).  
 

 

 

 

Figura 34 - Mapa ilustrativo da Área Protegida de Gestão de Recursos da Costa Nordeste (área retangular a 

azul-escuro) e fotografia do respetivo local39.  

 

Este local é relevante para espécies de fauna, como o cagarro (Calonectris borealis), o 

garajau-rosado (Sterna dougallii), a bicuda (Sphyraena viridensis), a lesma-do-mar (Felimare 

tricolor), a tartaruga-boba (Caretta caretta), entre outros (91). 

A Área Protegida de Gestão de Recursos da Costa Nordeste insere-se na Categoria VI da 

IUCN (66), na ZEC Costa Noroeste e Ponta do Topo (91) e , ainda, na Reserva da Biosfera das 

Fajãs de São Jorge (88). 

 

f)  Ilha Graciosa 

Criado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 45/2008/A, de 5 de novembro, o Parque 

Natural da Ilha Graciosa apresenta 8 categorias de áreas protegidas em que a Reserva Natural 

 
38 https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/6/areasprotegidas/73. 
39 https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/6/areasprotegidas/74. 

https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/6/areasprotegidas/73
https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/6/areasprotegidas/74
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do Ilhéu de Baixo, a Reserva Natural do Ilhéu da Praia e a Área Protegida de Gestão de Recursos 

da Costa Sudeste correspondem ao território marinho (92). 

 

i. Reserva Natural do Ilhéu de Baixo 

A Reserva Natural do Ilhéu de Baixo (Fig. 35), com 0,098 km2 de área terrestre e 1,293 

km2 de área marinha, é composta, na verdade, por dois ilhéus de origem basáltica (93). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 - Mapa ilustrativo da Reserva Natural do Ilhéu de Baixo (área retangular avermelhada)40 e 

fotografia do respetivo local41.  

 

Esta reserva representa uma importante zona de nidificação de aves marinhas, tais 

como o garajau-comum (Sterna hirundo), o painho da Madeira (Hydrobates castro), o painho de 

Monteiro (Hydrobates monteiroi), o cagarro (Calonectris borealis), o frulho (Puffinus lherminieri 

baroli) e a alma negra (Bulweria bulwerii). Nesta área existe a única colónia de gaivota-de-patas 

amarelas (Larus michahellis atlantis) da ilha (93). 

Nesta reserva natural estão interditos os actos e as actividades seguintes (94): 

• A colheita, a captura, o abate ou a detenção de organismos sujeitos a medidas de 

protecção, em qualquer fase do seu ciclo biológico, incluindo a destruição de ninhos e a apanha 

de ovos, a perturbação ou a destruição dos seus habitats; 

• A introdução de espécies zoológicas e botânicas invasoras ou não características das 

formações e associações naturais existentes, nomeadamente plantas e animais exóticos; 

• A realização de quaisquer actividades que perturbem o equilíbrio da envolvente. 

 

Nesta reserva natural estão condicionados e sujeitos a parecer prévio os atos e 

atividades seguintes (94): 

 
40 https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/7/areasprotegidas/78 
41 https://www.allfromazores.pt/ilheu-de-baixo-graciosa.  

https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/7/areasprotegidas/78
https://www.allfromazores.pt/ilheu-de-baixo-graciosa
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• A realização de trabalhos de investigação e divulgação científica, ações de 

monitorização, recuperação e sensibilização ambiental, bem como ações de salvaguarda dos 

valores naturais e de conservação da natureza; 

• O exercício da atividade de pesca em regime não ordenado;  

• O combate, por qualquer modo, a espécies infestantes e pragas;  

• A acostagem de quaisquer tipos de embarcações, o desembarque e permanência, 

exceto quando destinadas a operações de salvamento e socorro ou para a apanha lúdica de 

cracas. 

A Reserva Natural do Ilhéu de Baixo área protegida tem os estatutos de ZPE e ZEC, bem 

como os estatutos de Área Importante para as Aves e Biodiversidade (IBA) Ilhéu de Baixo e Costa 

Adjacente e de Zona Núcleo da Reserva da Biosfera da Graciosa. A área integra, ainda, o geossítio 

prioritário Ponta do Carapacho, Ponta da Restinga e Ilhéu de Baixo, do Geoparque Açores – 

Geoparque Mundial da UNESCO (93). Esta área protegida insere-se na Categoria I da IUCN (66). 

 

ii. Reserva Natural do Ilhéu da Praia 

A Reserva Natural do Ilhéu da Praia (Fig. 36), com 0,1 km2 de área terrestre e 2,086 km2 

de área marinha, é a mais importante colónia de aves marinhas dos Açores, das quais se 

destacam as espécies: garajau-comum (Sterna hirundo), painho da Madeira (Hydrobates castro), 

cagarro (Calonectris borealis), garajau-rosado (Sterna dougallii), frulho (Puffinus lherminieri 

baroli), entre outras espécies protegidas internacionalmente que ocorrem e nidificam 

ocasionalmente. Aqui nasce a espécie painho de Monteiro (Hydrobates monteiroi), uma ave 

marinha endémica dos ilhéus da Graciosa (95). 

 

 

 
 

Figura 36 - Mapa ilustrativo da Reserva Natural do Ilhéu da Praia (área retangular avermelhada)42 e 

fotografia do respetivo local43.  

 

Nesta reserva natural está interdita a prática de campismo, assim como os seguintes 

atos e atividades (94): 

• A colheita, a captura, o abate ou a detenção de organismos sujeitos a medidas de 

protecção, em qualquer fase do seu ciclo biológico, incluindo a destruição de ninhos e a apanha 

de ovos, a perturbação ou a destruição dos seus habitats; 

 
42 https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/7/areasprotegidas/77.  
43 http://rgraciosa.blogspot.com/2018/06/criado-regulamento-de-acesso-ao-ilheu.html.  

https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/7/areasprotegidas/77
http://rgraciosa.blogspot.com/2018/06/criado-regulamento-de-acesso-ao-ilheu.html
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• A introdução de espécies zoológicas e botânicas invasoras ou não características das 

formações e associações naturais existentes, nomeadamente plantas e animais exóticos; 

• A realização de quaisquer actividades que perturbem o equilíbrio da envolvente. 

Nesta reserva natural, e até à existência de amarrações exclusivamente criadas para o 

efeito, o fundear está condicionado e sujeito a parecer prévio, assim como os seguintes atos e 

atividades (94): 

• A realização de trabalhos de investigação e divulgação científica, ações de 

monitorização, recuperação e sensibilização ambiental, bem como ações de salvaguarda dos 

valores naturais e de conservação da natureza; 

• O exercício da atividade de pesca em regime não ordenado;  

 

• O combate, por qualquer modo, a espécies infestantes e pragas;  

• A acostagem de quaisquer tipos de embarcações, o desembarque e permanência, 

exceto quando destinadas a operações de salvamento e socorro ou para a apanha lúdica de 

cracas. 

O acesso ao ilhéu está condicionado pela Portaria n.º 65/2018, de 20 de junho (95). 

A Reserva Natural do Ilhéu da Praia tem o estatuto de Zona de Proteção Especial (ZPE), 

bem como os estatutos de Área Importante para as Aves e Biodiversidade (IBA) Ilhéu da Praia, e 

de Zona Núcleo da Reserva da Biosfera da Graciosa (95). Esta área protegida insere-se na 

Categoria I da IUCN (66). 

 

iii. Área Protegida de Gestão de Recursos da Costa Sudeste 

A Área Protegida de Gestão de Recursos da Costa Sudeste (Fig. 37), com 1,359 km2 de 

superfície, corresponde a uma zona marítima caracterizada por aglomerados de blocos de rocha 

de tamanhos diversificados (96). 

 

 
Figura 37 - Mapa ilustrativo da Área Protegida de Gestão de Recursos da Costa Sudeste (área retangular a 

azul-escuro) e fotografia do respetivo local44.  

 

Nesta área protegida podemos observar uma fauna marinha diversa, identificando-se 

espécies como o mero (Epinephelus marginatus), a craca (Megabalanus azoricus), o bodião-azul 

 
44 https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/7/areasprotegidas/84. 

https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/7/areasprotegidas/84
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(Symphodus caeruleus), a lagosta (Palinurus elephas) e a lapa-brava (Patella aspera), bem como 

uma comunidade de algas composta por indíviduos de: Enteromorpha spp., Ulva spp., Chondrus 

crispus, Porphyra spp., e Pterocladiella capilacea (96). 

Nesta área protegida estão interditos os atos e atividades seguintes (94): 

• O depósito de resíduos;  

• A acostagem de quaisquer tipos de embarcações e o desembarque, exceto quando 

destinada a operações de salvamento e socorro; 

• A prática de todo e qualquer tipo de pesca, incluindo a pesca lúdica e a caça 

submarina; 

• As ações que provoquem alterações dos níveis de ruído e poluição sonora, 

nomeadamente as decorrentes da permanência de embarcações, da navegação a motor e da 

realização de competições náuticas desportivas nas zonas marinhas em torno das colónias de 

aves, exceto quando regulamentadas; 

• A exploração e extração de massas minerais e a instalação de novas explorações de 

recursos geológicos; 

• A prática de atividades desportivas motorizadas fora da rede regional ou municipal 

de vias públicas de comunicação terrestre, que sejam suscetíveis de provocar poluição ou ruído 

ou de deteriorarem os fatores naturais da área; 

• A realização de quaisquer atividades que perturbem o equilíbrio da envolvente. 

Nesta área protegida estão condicionados e sujeitos a parecer prévio os atos e 

atividades seguintes (94): 

• O mergulho com escafandro; 

• A alteração da configuração dos fundos marinhos; 

• A realização de eventos culturais e desportivos. 

A Área Protegida de Gestão de Recursos da Costa Sudeste integra, no seu âmbito, as 

Zonas de Reserva Integral de Captura de Lapas (94). Esta área protegida insere-se na Categoria 

VI da IUCN (66). 

 

iv. Área Protegida de Gestão de Recursos da Costa Noroeste 

A Área Protegida de Gestão de Recursos da Costa Noroeste (Fig. 38), com 2,831 km2 de 

superfície, corresponde a uma zona com os fundos marinhos constituídos por escoadas lávicas 

(97).  

 

 

 

 

Figura 38 - Mapa ilustrativo da Área Protegida de Gestão de Recursos da Costa Noroeste (área retangular a 

azul-escuro)45.  

 
45 https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/7/areasprotegidas/83.  

https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/7/areasprotegidas/83
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Podemos observar, nesta área protegida, uma grande diversidade de fauna marinha: o 

mero (Epinephelus marginatus), o badejo (Mycteroperca fusca), o peixe-porco (Balistes 

capriscus), o peixe-rainha (Thalassoma pavo), o peixe-rei (Coris julis), a salema (Sarpa salpa), a 

castanheta (Chromis limbata), a veja (Sparisoma cretense), a garoupa (Serranus atricauda), a 

lapa-mansa (Patella candei) e a lapa-brava (Patella aspera), bem como uma comunidade de 

algas como a  Enteromorpha spp., a Ulva spp., a Porphyra spp. e a Pterocladiella capilácea (97). 

Nesta área protegida estão interditos os atos e atividades seguintes (94): 

• O depósito de resíduos;  

• A acostagem de quaisquer tipos de embarcações e o desembarque, exceto quando 

destinada a operações de salvamento e socorro; 

• A prática de todo e qualquer tipo de pesca, incluindo a pesca lúdica e a caça 

submarina; 

• As ações que provoquem alterações dos níveis de ruído e poluição sonora, 

nomeadamente as decorrentes da permanência de embarcações, da navegação a motor e da 

realização de competições náuticas desportivas nas zonas marinhas em torno das colónias de 

aves, exceto quando regulamentadas; 

• A exploração e extração de massas minerais e a instalação de novas explorações de 

recursos geológicos; 

• A prática de atividades desportivas motorizadas fora da rede regional ou municipal 

de vias públicas de comunicação terrestre, que sejam suscetíveis de provocar poluição ou ruído 

ou de deteriorarem os fatores naturais da área; 

• A realização de quaisquer atividades que perturbem o equilíbrio da envolvente. 

Nesta área protegida estão condicionados e sujeitos a parecer prévio os atos e 

atividades seguintes (94): 

• O mergulho com escafandro; 

• A alteração da configuração dos fundos marinhos; 

• A realização de eventos culturais e desportivos. 

A Área Protegida de Gestão de Recursos da Costa Noroeste integra, no seu âmbito, as 

Zonas de Reserva Integral de Captura de Lapas (94). Esta área protegida insere-se na Categoria 

VI da IUCN (66). 

 

g) Ilha Terceira 

Criado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 11/2011/A, de 20 de abril, o Parque Natural 

da Ilha Terceira apresenta 20 categorias de áreas protegidas em que a Área Marinha Protegida 

de Gestão de Recursos das Quatro Ribeiras, a Área Marinha Protegida de Gestão de Recursos da 

Costa das Contendas, a Área Marinha Protegida de Gestão de Recursos dos Ilhéus das Cabras, a 

Área Marinha Protegida de Gestão de Recursos das Cinco Ribeiras, a Área Marinha Protegida de 

Gestão de Recursos da Baixa da Vila Nova e a Área Marinha Protegida de Gestão de Recursos do 

Monte Brasil correspondem ao território marinho (98). 

 

i. Área Marinha Protegida de Gestão de Recursos das Quatro Ribeiras 

A Área Marinha Protegida de Gestão de Recursos das Quatro Ribeiras (Fig. 39), com 

cerca 3,57 km2, apresenta uma notável diversidade de habitats naturais protegidos associados 

a elevada biodiversidade da vida marinha (99).  
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Figura 39 - Mapa ilustrativo da Área Marinha Protegida de Gestão de Recursos das Quatro Ribeiras (área 

retangular a azul-escuro)46 e fotografia do respetivo local47.  

 

A nível da fauna destacam-se: o pepino-do-mar (Holothuria forskali), o ouriço-do-mar 

(Sphaerechinus granularis), a estrela-do-mar (Marthasterias glacialis), o caranguejo (Percnon 

gibbesi) e a craca (Megabalanus azoricus). Do grupo dos peixes realça-se a presença de sopapo 

(Sphoeroides marmoratus), salmonete (Mullus surmuletus), da moreia-preta (Muraena augusti), 

da abrótea (Phycis phycis), do peixe-rei (Coris julis), do peixe-rainha (Thalassoma pavo), do 

encharéu (Pseudocaranx dentex), da bicuda (Sphyraena viridensis) e da sardinha (Sardina 

pilchardus) (99). 

A Área Marinha Protegida de Gestão de Recursos das Quatro Ribeiras insere-se na ZEC 

da Costa das Quatro Ribeiras, constituindo também uma Área Importante para as Aves e 

Biodiversidade (IBA) (99). Insere-se, ainda, na Categoria VI da IUCN (66). 

 

ii. Área Marinha Protegida de Gestão de Recursos da Costa das Contendas 

A Área Marinha Protegida de Gestão de Recursos da Costa das Contendas (Fig. 40), com 

cerca de 1,81 km2, é uma área marinha de uma elevada biodiversidade da vida marinha 

associada a recifes e a baías abrigadas com grutas submersas com importância para a 

conservação de diversas espécies de peixe como: o goraz (Pagellus bogaraveo), o mero 

(Epinephelus marginatus), a bicuda (Sphyraena viridensis) e o lírio (Seriola rivoliana), e de 

invertebrados como: o polvo (Octopus vulgaris) e o coral-negro (Antipathella wollastoni) (100). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 40 - Mapa ilustrativo da Área Protegida de Gestão de Recursos da Costa das Contendas (área retangular a azul-
escuro) e fotografia do respetivo local48.  

 
46 https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/8/areasprotegidas/99. 
47https://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_Especial_de_Conserva%C3%A7%C3%A3o_da_Costa_das_Quatro_Ribeiras_(Te
rceira).  
48 https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/8/areasprotegidas/100.  

https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/8/areasprotegidas/99
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_Especial_de_Conserva%C3%A7%C3%A3o_da_Costa_das_Quatro_Ribeiras_(Terceira)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_Especial_de_Conserva%C3%A7%C3%A3o_da_Costa_das_Quatro_Ribeiras_(Terceira)
https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/8/areasprotegidas/100
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A Área Protegida de Gestão de Recursos da Costa das Contendas integra a ZPE da Ponta 

das Contendas e constitui uma Área Importante para as Aves e Biodiversidade (IBA) (100). 

Insere-se, ainda, na Categoria VI da IUCN (66). 

 

iii. Área Marinha Protegida de Gestão de Recursos dos Ilhéus das Cabras 

A Área Marinha Protegida de Gestão de Recursos dos Ilhéus das Cabras (Fig. 41), com 

cerca de 1,12 km2, engloba o vulcão submarino que lhe dá o nome, apresentando cavernas e 

grutas semissubmersas (101).  

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 41 - Mapa ilustrativo da Área Protegida de Gestão de Recursos dos Ilhéus das Cabras (área retangular 

a azul-escuro) e fotografia do respetivo local49.  

 

A Gruta dos Ratões, na costa norte do ilhéu oeste, distingue-se por ser um dos poucos 

locais nos Açores onde se verificam concentrações reprodutivas em massa de ratão-águia 

(Myliobatis aquila). Também é possível observar numerosas outras espécies de peixe, como o 

canário-do-mar (Anthias anthias), o sargo (Diplodus sargus), o mero (Epinephelus marginatus), 

a bicuda (Sphyraena viridensis) e o lírio (Seriola rivoliana), e outros vertebrados e invertebrados 

marinhos (101). 

A Área Marinha Protegida de Gestão de Recursos dos Ilhéus das Cabras integra a ZPE do 

Ilhéu das Cabras e constitui uma Área Importante para as Aves e Biodiversidade (IBA) (101). 

Insere-se na Categoria VI da IUCN (66). 

 

iv. Área Marinha Protegida de Gestão de Recursos das Cinco Ribeiras 

A Área Marinha Protegida de Gestão de Recursos das Cinco Ribeiras (Fig. 42), com cerca 

de 0,03 km2, inclui uma gruta submersa constituída por um tubo lávico localizado numa escoada 

lávica basáltica associada ao Complexo Vulcânico de Santa Bárbara (102). 

 
49 https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/8/areasprotegidas/101. 

Figura 42 - Mapa ilustrativo da Área Protegida de Gestão de Recursos das Cinco Ribeiras 

(área retangular a azul-escuro)1 e fotografia do respetivo local1.  

 

https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/8/areasprotegidas/101
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Nesta área, estão presentes organismos da flora marinha, como macroalgas e colónias 

de coral-amarelo (Parazoanthus spp.). A nível de fauna marinha, destaca-se a presença de 

camarão-narval (Plesionika narval), polvo (Octopus vulgaris) e numerosos peixes como o 

canário-do-mar (Anthias anthias), a abrótea (Phycis phycis), o sopapo (Sphoeroides 

marmoratus), o peixe-lagarto (Synodus saurus) e o rato-do-mar (Dasyatis pastinaca) (102). 

A Área Protegida de Gestão de Recursos das Cinco Ribeiras insere-se na Categoria VI da 

IUCN (66). 

 

v. Área Marinha Protegida de Gestão de Recursos da Baixa da Vila Nova 

A Área Marinha Protegida de Gestão de Recursos da Baixa da Vila Nova (Fig. 43), com 

cerca de 0,42 km2, apresenta uma variedade de habitats de formações rochosas como recifes, 

paredes ou desfiladeiros e clareiras de areia (103). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43 - Mapa ilustrativo da Área Protegida de Gestão de Recursos da Baixa da Vila Nova (área retangular 

a azul-escuro)50.  

 

Colonizam esta área protegida espécies de peixe como o cavaco (Scyllarides latus), o 

peixe-rei (Coris julis), o peixe-rainha (Thalassoma pavo), o peixe-cão (Bodianus scrofa), a salema 

(Sarpa salpa), o lírio (Seriola rivoliana), a serra (Sarda sarda), o chicharro (Trachurus picturatus), 

a castanheta (Chromis limbata) e a castanheta-azul (Abudefduf luridus) (103). 

A Área Protegida de Gestão de Recursos da Baixa da Vila Nova constitui uma Área 

Importante para as Aves e Biodiversidade (IBA) (103) e insere-se na Categoria VI da IUCN (66). 

 

vi. Área Marinha Protegida de Gestão de Recursos do Monte Brasil 

A Área Marinha Protegida de Gestão de Recursos do Monte Brasil (Fig. 44), com cerca 

de 0,48 km2, engloba o maior aparelho vulcânico submarino dos Açores (104). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
50 https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/8/areasprotegidas/103. 

Figura 44 - Mapa ilustrativo da Área Protegida de Gestão de Recursos do Monte Brasil (área retangular a azul-

escuro) e fotografia do respetivo local1. 

 

https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/8/areasprotegidas/103
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Os fundos desta área marinha costeira apresentam cavernas e grutas semissubmersas, 

depósitos de blocos e calhaus, areias e recifes rochosos, que constituem importantes habitats 

associados a elevada biodiversidade da vida marinha. Destaca-se a presença de espirógrafos 

(Sabella spallanzanii), cavacos (Scyllarides latus), castanheta (Chromis limbata), castanheta-azul 

(Abudefduf luridus), garoupa (Serranus atricauda), veja (Sparisoma cretense) e sargo (Diplodus 

sargus), bem como os peixes pelágicos de passagem, como a bicuda (Sphyraena viridensis) e o 

lírio (Seriola rivoliana) (104). 

Anexo a esta área protegida encontra-se o Parque Arqueológico Subaquático da Baía de 

Angra do Heroísmo (93). 

A Área Protegida de Gestão de Recursos do Monte Brasil insere-se na Categoria VI da 

IUCN (66). 

 

h) Ilha de São Miguel 

Criado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 19/2008/A, de 8 de julho, o Parque Natural 

da Ilha de São Miguel apresenta 23 categorias de áreas protegidas em que a Área Protegida para 

a Gestão de Habitats ou Espécies do Ilhéu de Vila Franca do Campo, a Área Protegida de Gestão 

de Recursos da Caloura – Ilhéu de Vila Franca do Campo, a Área Protegida de Gestão de Recursos 

da Costa Este, a Área Protegida de Gestão de Recursos da Ponta do Cintrão – Ponta da Maia, a 

Área Protegida de Gestão de Recursos do Porto das Capelas – Ponta das Calhetas e a Área 

Protegida de Gestão de Recursos da Ponta da Ferraria – Ponta da Bretanha correspondem ao 

território marinho (105). 

 

i. Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies do Ilhéu de Vila Franca do 

Campo 

A Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies do Ilhéu de Vila Franca do 

Campo (Fig. 45), inicialmente classificada como Reserva Natural, em 1983, ocupa uma superfície 

de 0,02 km2 (106). 

 

 

Figura 45 - Mapa ilustrativo da Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies do Ilhéu de Vila Franca 

do Campo51 e fotografia do respetivo local52.  

 

A riqueza biológica do ilhéu é grande e passa pela diversidade faunística escondida no 

mar, quer no fundo arenoso, como no rochoso, que albergam uma variedade de moluscos 

 
51 https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/9/areasprotegidas/110.  
52 https://byacores.com/ilheu-de-vila-franca-do-campo/.  

https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/9/areasprotegidas/110
https://byacores.com/ilheu-de-vila-franca-do-campo/
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(alguns endémicos) e equinodermes, como também pelo território de nidificação que 

representa para algumas aves marinhas migratórias, como o cagarro (Calonectris borealis) 

(cagarro) e o garajau-comum (Sterna hirundo) (106). 

Nesta área protegida estão interditos os atos e atividades seguintes (107): 

• A introdução de espécies zoológicas e botânicas invasoras ou não características das 

formações e associações naturais existentes, nomeadamente plantas e animais exóticos; 

• O depósito de resíduos; 

• A prática de atividade cinegética;  

• A prática de todo e qualquer tipo de pesca, incluindo a pesca lúdica e a caça submarina;  

• A instalação, afixação, inscrição ou pintura mural de mensagens de publicidade ou 

propaganda, temporárias ou permanentes, de cariz comercial ou não, incluindo a colocação de 

meios amovíveis, com exceção da sinalização específica da área protegida; 

• A recolha e posse de qualquer elemento ou amostra geológica, com exceção dos 

destinados à investigação científica ou no âmbito de ações de monitorização ambiental; 

• A prática de campismo; 

• A instalação de infraestruturas elétricas e telefónicas, aéreas, subterrâneas e de 

aproveitamento de energias renováveis;  

• A exploração e extração de massas minerais e a instalação de novas explorações de 

recursos geológicos; 

• O sobrevoo de aeronaves com motor abaixo de 1000 pés, salvo por razões de vigilância 

e combate a incêndios, operações de salvamento e trabalhos científicos devidamente 

autorizados pela entidade competente; 

• A utilização de aparelhagens sonoras; 

• A prática de atividades desportivas motorizadas; 

• A imobilização de embarcações e barcos de recreio;  

• A realização de quaisquer atividades que perturbem o equilíbrio da envolvente. 

Nesta área protegida estão condicionados e sujeitos a parecer prévio do serviço os atos 

e atividades seguintes (107): 

• A alteração à morfologia do solo por escavações ou aterros, pela modificação do 

coberto vegetal, do corte de vegetação arbórea e arbustiva, com exceção das decorrentes da 

execução de ações de manutenção e limpeza da área protegida; 

• A colheita, captura, abate ou detenção de exemplares de quaisquer espécies naturais, 

vegetais ou animais, sujeitas a medidas de proteção, em qualquer fase do seu ciclo biológico, 

incluindo a destruição de ninhos e a apanha de ovos, a perturbação ou a destruição dos seus 

habitats; 

• A prática de foguear, incluindo a utilização de grelhadores e similares, e a realização 

de queimadas; 

• A navegação com embarcações motorizadas no interior da cratera, exceto se 

decorrentes da prática de atividades devidamente autorizadas ou concessionadas; 

• A realização de obras de construção civil, designadamente novos edifícios, ampliação, 

conservação, coleção de dissonâncias, recuperação e reabilitação ou demolição de edificações, 

exceto quando regulamentadas; 

• A utilização de produtos químicos em operações de gestão e manutenção, 

nomeadamente de herbicidas e fertilizantes químicos; 
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• A pernoita; 

• O mergulho com escafandro; 

• A captação e o desvio de águas ou a execução de quaisquer obras hidráulicas; 

• A circulação fora dos trilhos e caminhos estabelecidos, exceto quando necessário 

para ações científicas e de educação ambiental ou outras atividades de carácter excecional, 

nomeadamente de manutenção e limpeza da área protegida; 

• A abertura de novos trilhos e caminhos com interesse para a gestão, fruição ou 

usufruto da área protegida, bem como a requalificação dos existentes;  

• A instalação de infraestrutura de saneamento básico; 

• A alteração da configuração dos fundos marinhos; 

• A acostagem de embarcações no molhe do ilhéu; 

• A realização de eventos culturais e desportivos. 

É uma zona turística muito procurada durante a época de verão para banhos, mergulho 

de apneia e observação de aves. No entanto, durante os meses de junho a setembro, o número 

de pessoas que podem aceder a esta área protegida é limitado, como forma de mitigar o impacte 

sobre este habitat, de acordo com a Portaria n.º 66/2018, de 20 de junho (106). 

Com vista a recuperar a vegetação nativa e melhorar o habitat das aves marinhas, este 

ilhéu foi intervencionado ao abrigo do Projeto LIFE “Ilhas Santuário para Aves Marinhas” (106). 

Na Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies do Ilhéu de Vila Franca do 

Campo integra a Zona de Reserva Integral de Captura de Lapas e o programa ambiental Biótopo 

CORINE. Constitui ainda um geossítio do Geoparque Açores – Geoparque Mundial da UNESCO 

(106) e insere-se na Categoria IV da IUCN (66). 

 

ii. Área Protegida de Gestão de Recursos da Caloura – Ilhéu de Vila Franca do Campo 

A Área Protegida de Gestão de Recursos da Caloura – Ilhéu de Vila Franca do Campo 

(Fig. 46), com 13,31 km2, circunda a Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies do 

Ilhéu de Vila Franca do Campo (108). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46 - Mapa ilustrativo da Área Protegida de Gestão de Recursos da Caloura - Ilhéu de Vila Franca do 

Campo (área retangular a azul-escuro) e fotografia do respetivo local53.  

 

As cavidades existentes no fundo oceânico constituem refúgios para algumas espécies 

de peixe como a moreia-preta (Muraena augusti), a moreia-pintada (Muraena helena), o mero  

 
53 https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/9/areasprotegidas/124. 

https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/9/areasprotegidas/124
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(Epinephelus marginatus) e o polvo (Octopus vulgaris). Além disto, e na zona do Cerco, existem 

pequenos rochedos isolados onde nidifica uma colónia mista de garajau-comum (Sterna 

hirundo) e garajau-rosado (Sterna dougallii). Esta zona costeira é muito frequentada pela 

tartaruga-boba (Caretta caretta) e pelo roaz (Tursiops truncatus), espécies que figuram na 

Diretiva Habitats, visando assegurar a sua conservação (108). 

Nesta área protegida estão interditos os atos e atividades seguintes (107): 

• A introdução de espécies zoológicas e botânicas invasoras ou não características das 

formações e associações naturais existentes, nomeadamente plantas e animais exóticos; 

• O depósito de resíduos; 

• A prática de todo e qualquer tipo de pesca, incluindo a pesca lúdica e a caça submarina;  

• A instalação, afixação, inscrição ou pintura mural de mensagens de publicidade ou 

propaganda, temporárias ou permanentes, de cariz comercial ou não, incluindo a colocação de 

meios amovíveis, com exceção da sinalização específica da área protegida; 

• A recolha e posse de qualquer elemento ou amostra geológica, com exceção dos 

destinados à investigação científica ou no âmbito de ações de monitorização ambiental; 

• A prática de campismo; 

• A instalação de infraestruturas elétricas e telefónicas, aéreas, subterrâneas e de 

aproveitamento de energias renováveis;  

• A exploração e extração de massas minerais e a instalação de novas explorações de 

recursos geológicos; 

• O sobrevoo de aeronaves com motor abaixo de 1000 pés, salvo por razões de vigilância 

e combate a incêndios, operações de salvamento e trabalhos científicos devidamente 

autorizados pela entidade competente; 

• A utilização de aparelhagens sonoras; 

• A prática de atividades desportivas motorizadas; 

• A realização de quaisquer atividades que perturbem o equilíbrio da envolvente. 

Nesta área protegida estão condicionados e sujeitos a parecer prévio do serviço os atos 

e atividades seguintes (107): 

• A alteração à morfologia do solo por escavações ou aterros, pela modificação do 

coberto vegetal, do corte de vegetação arbórea e arbustiva, com exceção das decorrentes da 

execução de ações de manutenção e limpeza da área protegida; 

• A colheita, captura, abate ou detenção de exemplares de quaisquer espécies naturais, 

vegetais ou animais, sujeitas a medidas de proteção, em qualquer fase do seu ciclo biológico, 

incluindo a destruição de ninhos e a apanha de ovos, a perturbação ou a destruição dos seus 

habitats; 

• A prática de foguear, incluindo a utilização de grelhadores e similares, e a realização 

de queimadas; 

• A realização de obras de construção civil, designadamente novos edifícios, ampliação, 

conservação, coleção de dissonâncias, recuperação e reabilitação ou demolição de edificações, 

exceto quando regulamentadas; 

• A utilização de produtos químicos em operações de gestão e manutenção, 

nomeadamente de herbicidas e fertilizantes químicos; 

• A pernoita; 

• A captação e o desvio de águas ou a execução de quaisquer obras hidráulicas; 



 

53/124 
 

• A circulação fora dos trilhos e caminhos estabelecidos, exceto quando necessário para 

ações científicas e de educação ambiental ou outras atividades de carácter excecional, 

nomeadamente de manutenção e limpeza da área protegida; 

• A abertura de novos trilhos e caminhos com interesse para a gestão, fruição ou 

usufruto da área protegida, bem como a requalificação dos existentes;  

• A instalação de infraestrutura de saneamento básico; 

• A alteração da configuração dos fundos marinhos; 

• A acostagem de embarcações no molhe do ilhéu; 

• A realização de eventos culturais e desportivos. 

A Área Protegida de Gestão de Recursos da Caloura - Ilhéu de Vila Franca do Campo 

inclui as Zonas de Reserva Integral de Captura de Lapas (108). Pelas suas singulares 

características, a fajã lávica e a arriba fóssil da Caloura estão ainda classificadas como um 

geossítio do Geoparque Açores – Geoparque Mundial da UNESCO (108). Esta área protegida 

insere-se na Categoria VI da IUCN (66). 

 

iii. Área Protegida de Gestão de Recursos da Costa Este 

A Área Protegida de Gestão de Recursos da Costa Este (Fig. 47), com 3,63 km2, 

corresponde a uma área marítima, que confronta com a Área Protegida para a Gestão de 

Habitats ou Espécies do Faial da Terra (a sul) e com a Área Protegida para a Gestão de Habitats 

ou Espécies da Ponta do Arnel (a norte) (109). 

 

Figura 47 - Mapa ilustrativo da Área Protegida de Gestão de Recursos da Costa Este (área retangular a azul-

escuro) e fotografia do respetivo local54.  

 

O seu fundo rochoso serve de habitat a diversos exemplares de flora e fauna marinha, 

desde pequenas algas, crustáceos, peixes, moluscos e aves marinhas, sendo necessária a sua 

proteção visando o seu uso sustentável nomeadamente em atividades como a pesca e outras 

com baixa incidência de impactes ambientais (109). 

A Área Protegida de Gestão de Recursos da Costa Este integra, no seu âmbito, as Zonas 

de Reserva Integral de Captura de Lapas (107). Esta área protegida insere-se na Categoria VI da 

IUCN (66). 

 
54 https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/9/areasprotegidas/125. 

https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/9/areasprotegidas/125
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iv. Área Protegida de Gestão de Recursos da Ponta do Cintrão – Ponta da Maia 

A Área Protegida de Gestão de Recursos da Ponta do Cintrão – Ponta da Maia (Fig. 48) 

ocupa 23,10 km2 e corresponde a uma área marítima que se estende entre a Ponta do Calhau e 

a fajã lávica da Maia (110). 

 

Figura 48 - Mapa ilustrativo da Área Protegida de Gestão de Recursos da Ponto do Cintrão - Ponta da Maia 

(área retangular a azul-escuro) e fotografia do respetivo local55.  

 

Esta área protegida constituída por fundos marinhos rochosos ou de sedimentos e 

mistos acolhe uma variedade de organismos bastante ampla, desde algas de variadas cores, 

crustáceos, moluscos, peixes e aves marinhas, que procuram neste local proteção e alimento 

(106). 

Nesta área protegida estão interditos os atos e atividades seguintes (107): 

• A introdução de espécies zoológicas e botânicas invasoras ou não características das 

formações e associações naturais existentes, nomeadamente plantas e animais exóticos;  

• O depósito de resíduos;  

• A prática de atividade cinegética; 

• A exploração e extração de massas minerais e a instalação de novas explorações de 

recursos geológicos; 

• A realização de quaisquer atividades que perturbem o equilíbrio da envolvente; 

• A colheita, captura, abate ou detenção de exemplares de quaisquer espécies naturais, 

vegetais ou animais, sujeitos a medidas de proteção, em qualquer fase do seu ciclo biológico, 

incluindo a destruição de ninhos e a apanha de ovos, a perturbação ou a destruição dos seus 

habitats; 

• As ações que provoquem alterações dos níveis de ruído e poluição sonora, 

nomeadamente as decorrentes da permanência de embarcações, da navegação a motor e 

realização de competições náuticas desportivas nas zonas marinhas em torno das colónias de 

aves, exceto quando regulamentadas; 

• As ações antrópicas com impacte ao nível da estabilidade e taxas de erosão das 

falésias;  

• A navegação com embarcações, salvo quando destinadas a operações de socorro, 

salvamento ou no âmbito de atividades de investigação científica ou monitorização do estado 

de qualidade da água. 

 
55 https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/9/areasprotegidas/126. 

https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/9/areasprotegidas/126
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Nesta área protegida estão condicionados e sujeitos a parecer prévio os atos e 

atividades seguintes (107):  

• A alteração à morfologia do solo por escavações ou aterros, pela modificação do 

coberto vegetal, do corte de vegetação arbórea e arbustiva, com exceção das decorrentes da 

execução de ações de manutenção e limpeza da área protegida; 

• A captação e o desvio de águas ou a execução de quaisquer obras hidráulicas; 

• A abertura de novos trilhos e caminhos com interesse para a gestão, fruição ou 

usufruto da área protegida, bem como a requalificação dos existentes; 

• A realização de trabalhos de investigação e divulgação científica, ações de 

monitorização, recuperação e sensibilização ambiental, bem como ações de salvaguarda dos 

valores naturais e de conservação da natureza; 

• A exploração e extração de massas minerais e a instalação de novas explorações de 

recursos geológico; 

• A circulação fora dos trilhos e caminhos estabelecidos, exceto quando necessário 

para ações científicas e de educação ambiental ou outras atividades de carácter excecional, 

nomeadamente de manutenção e limpeza da área protegida; 

• A valorização de linhas de água, incluindo medidas de recuperação, revitalização e 

estabilização biofísica; 

• A instalação de parques eólicos, de campos de golfe, de oleodutos, de teleféricos, de 

elevadores panorâmicos ou estruturas similares; 

• A instalação de viveiros, bem como recolha de sementes e de estacas para a 

reprodução de plantas espontâneas ou naturais. 

A Área Protegida de Gestão de Recursos da Ponta do Cintrão – Ponta da Maia insere-se 

na Categoria VI da IUCN (66) e integra ainda a zona de Reserva Integral de Captura de Lapas de 

Porto Formoso até à baía da Maia (110). 

 

v. Área Protegida de Gestão de Recursos do Porto das Capelas – Ponta das Calhetas 

A Área Protegida de Gestão de Recursos do Porto das Capelas – Ponta das Calhetas (Fig. 

49) ocupa 14,99 km2 e corresponde a uma zona marítima compreendida entre o Morro das 

Capelas e a freguesia das Calhetas (Fig. 42) (111).  

  

Engloba na sua totalidade áreas com elevada biodiversidade florística e faunística 

marinha, importantes de preservar de modo a garantir a sua sustentabilidade (111). 

Figura 49 - Mapa ilustrativo da Área Protegida de Gestão de Recursos do Porto das Capelas 

– Ponta das Calhetas (área retangular a azul-escuro) e fotografia do respetivo local1. 
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A Área Protegida de Gestão de Recursos do Porto das Capelas – Ponta das Calhetas 

protegida insere-se na Categoria VI da IUCN (66). 

 

vi. Área Protegida de Gestão de Recursos da Ponta da Ferraria – Ponta da Bretanha 

A Área Protegida de Gestão de Recursos da Ponta da Ferraria – Ponta da Bretanha (Fig. 

50), com 19,55 km2, confronta com o Monumento Natural do Pico das Camarinhas - Ponta da 

Ferraria e as Áreas Protegidas para a Gestão de Habitats ou Espécies da Ponta do Escalvado e 

da Ferraria (112). 

 

Figura 50 - Mapa ilustrativo da Área Protegida de Gestão de Recursos da Ponta da Ferraria – Ponta da 

Bretanha (área retangular a azul-escuro) e fotografia do respetivo local56.  

 

Esta área protegida é composta por fajãs lávicas que representam uma área importante 

para a nidificação de diversas aves, como as espécies: pombo-das-rochas (Columba livia 

atlantis), garajau-comum (Sterna hirundo) e gaivota-de-patas-amarelas (Larus michahellis 

atlantis). Além disto, esta acolhe, ainda, nos seus fundos marinhos, uma variedade de 

organismos, desde algas, crustáceos, moluscos, peixes, invertebrados marinhos e situa-se, 

também, na rota migratória de muitos cetáceos, baleias e golfinhos, e aves marinhas como: o 

cagarro (Calonectris borealis), o frulho (Puffinus lherminieri baroli) e o garajau-comum (Sterna 

hirundo), que procuram neste local proteção e alimento (112). 

Nesta área protegida estão interditos os atos e atividades seguintes (107): 

• A colheita, corte, abate, captura, apanha ou detenção de exemplares de quaisquer 

espécies naturais vegetais ou animais em qualquer fase do seu ciclo biológico, bem como a 

perturbação ou a destruição dos seus habitats, com exceção das ações de natureza científica; 

• O depósito de resíduos; 

• A prática de campismo; 

• A recolha e posse de qualquer elemento ou amostra geológica, com exceção dos 

destinados à investigação científica ou no âmbito de ações de monitorização ambiental; 

• A exploração de recursos geológicos e a alteração da morfologia do terreno, 

nomeadamente através de escavações, aterros e depósitos de resíduos; 

• A realização de quaisquer atividades que perturbem o equilíbrio da envolvente. 

• A abertura de novas vias de comunicação ou de acesso; 

• A instalação de linhas aéreas, nomeadamente elétricas ou telefónicas; 

 
56 https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/9/areasprotegidas/128. 

https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/9/areasprotegidas/128
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• A prática de atividades desportivas, nomeadamente o desporto motorizado motocross 

e os raids de veículos de todo-o-terreno; 

• O acesso ao cone litoral/pseudocratera existente na fajã lávica. 

Nesta área protegida estão condicionados e sujeitos a parecer prévio os atos e 

atividades seguintes (107): 

• A realização de ações de reabilitação paisagística, geomorfológica e ecológica, 

incluindo aquelas que visem a redução de passivos e a minimização de impactes ambientais 

associados a zonas de extração de inertes abandonadas e não recuperadas;  

• A realização de trabalhos de investigação e divulgação científica, ações de 

monitorização, recuperação e sensibilização ambiental, bem como ações de salvaguarda dos 

valores naturais e de conservação da natureza; 

• A instalação, afixação, inscrição ou pintura mural de mensagens de publicidade ou 

propaganda, temporárias ou permanentes, de cariz comercial ou não, incluindo a colocação de 

meios amovíveis, com exceção da sinalização específica da área protegida; 

• A abertura de novos trilhos e caminhos com interesse para a gestão, fruição ou 

usufruto da área protegida, bem como a requalificação dos existentes; 

• A alteração do coberto vegetal através da realização de cortes rasos de povoamentos 

florestais, pelo corte de vegetação arbórea ou arbustiva destinada a ações de limpeza ou pela 

destruição das compartimentações existentes de sebes vivas; 

• A abertura de novos locais de estacionamento; 

• Os atos e atividades necessários à preservação, valorização e ordenamento da área 

protegida; 

• A realização de eventos culturais;  

• O combate, por qualquer modo, a espécies infestantes e pragas. 

A Área Protegida de Gestão de Recursos da Ponta da Ferraria – Ponta da Bretanha 

insere-se na Categoria VI da IUCN (66). 

 

i) Ilha de Santa Maria 

Criado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 11/2011/A, de 20 de abril, Decreto 

Legislativo Regional n.º 47/2008/A, de 7 de novembro, e alterado pelo Decreto Legislativo 

Regional n.º 39/2012/A, de 19 de setembro, o Parque Natural da Ilha de Santa Maria apresenta 

13 categorias de áreas protegidas em que a Reserva Natural dos Ilhéus das Formigas, a Área 

Protegida de Gestão de Recursos da Baía de São Lourenço, a Área Protegida de Gestão de 

Recursos da Costa Norte e a Área Protegida de Gestão de Recursos da Costa Sul correspondem 

ao território marinho (113). 

 

i. Reserva Natural dos Ilhéus das Formigas 

A Reserva Natural dos Ilhéus das Formigas (Fig. 51) constitui um recurso natural de 

notável relevância e um verdadeiro berçário para muitas espécies marinhas, com uma extensão 

total de 523,93 km2 (114). 
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Figura 51 - Mapa ilustrativo da Reserva Natural dos Ilhéus das Formigas (área retangular avermelhada) e 

fotografia do respetivo local57.  

 

Neste banco encontram-se esponjas e bancos de corais e diversas espécies como o 

peixe-cão (Bodianus scrofa), o mero (Epinephelus marginatus) e o peixe-rei (Coris julis). Avistam-

se também espécies que passam pelos ilhéus nas suas migrações, como a tartaruga-boba 

(Caretta caretta), o tubarão-martelo (Sphyrna zygaena) e o tubarão-baleia (Rhincodon typus) 

(114).  

Nesta área protegida estão interditos os atos e atividades seguintes (115):  

• A caça submarina, apanha ou colheita de organismos marinhos com ou sem auxílio de 

embarcação; 

• A perturbação, por qualquer meio, das aves que se acolhem nos ilhéus; 

• O depósito de resíduos; 

• A pesca, com exceção da pesca comercial, com linha de mão ou salto e vara, dirigida a 

tunídeos, exercida por atuneiros ou embarcações que integrem o sistema de monitorização 

contínua das atividades da pesca (MONICAP), a qual fica sujeita a parecer prévio vinculativo da 

Inspeção Regional das Pescas. 

Nesta área protegida estão condicionadas e sujeitas a parecer prévio os atos e atividades 

seguintes (115): 

• A realização de trabalhos de investigação e divulgação científica, ações de 

monitorização, recuperação e sensibilização ambiental, bem como ações de salvaguarda dos 

valores naturais e de conservação da natureza; 

• A recolha e posse de qualquer elemento ou amostra geológica ou paleontológica, 

com exceção das ações de monitorização ambiental; 

• O mergulho com escafandro; 

• As ações decorrentes da execução de atividades de manutenção e limpeza da área 

protegida;  

• A alteração da configuração dos fundos marinhos;  

• A realização de eventos culturais e desportivos. 

 
57 https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/2/areasprotegidas/5. 

https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/2/areasprotegidas/5
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A importância da Reserva Natural dos Ilhéus das Formigas levou à classificação destes 

ilhéus como Sítio RAMSAR ao abrigo da Convenção RAMSAR (114). Esta área protegida insere-

se na Categoria I da IUCN (66). 

 

ii. Área Protegida de Gestão de Recursos da Baía de São Lourenço 

A Área Protegida de Gestão de Recursos da Baía de São Lourenço (Fig. 52), com 1,78 

km2, estende-se desde a Ponta dos Matos até à Ponta das Salinas (116). 

 

 
Figura 52 - Mapa ilustrativo da Área Protegida de Gestão de Recursos da Baía de São Lourenço (área 

retangular a azul-escuro) e fotografia do respetivo local58.  

 

Alberga importantes habitats e ecossistemas para espécies marinhas, sendo necessária 

a sua proteção visando o seu uso sustentável. Desde peixes, moluscos e aves marinhas, as águas 

desta baía representam verdadeiros nichos de biodiversidade e constituem um berçário para 

espécies como o sargo (Diplodus sargus), a tainha (Chelon labrosus), a veja (Sparisoma cretense) 

e o badejo (Mycteroperca fusca), sendo possível observar com alguma regularidade a tartauga-

boba (Caretta caretta), a raia (Raja clavata) e o rato-do-mar (Dasyatis pastinaca) (116). 

Esta área protegida estão interditos os atos e atividades seguintes (115): 

• A recolha e a posse de qualquer elemento ou amostra geológica ou paleontológica; 

• A colheita, captura, apanha ou detenção de exemplares de quaisquer organismos 

sujeitos a medidas de proteção, em qualquer fase do seu ciclo biológico, bem como a 

perturbação ou a destruição dos seus habitats; 

• A extração ou dragagem de areia não regulamentada; 

• A pesca de arrasto, palangre e com redes de emalhar;  

• A introdução de espécies infestantes ou não características das formações e 

associações naturais existentes;  

• O depósito de resíduos; 

• O lançamento de águas residuais industriais, agrícolas ou de uso doméstico em 

infração à legislação vigente que se relacione com a sua recolha, tratamento e descarga, bem 

como o lançamento de efluentes provenientes de lamas, derrames de transportes e outros 

veículos motorizados; 

 
58 https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/2/areasprotegidas/14. 

https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/2/areasprotegidas/14


 

60/124 
 

• A realização de quaisquer atividades que perturbem o equilíbrio da envolvente. 

Nesta área protegida estão condicionados e sujeitos a parecer prévio os atos e 

atividades seguintes (115): 

• A apanha de caranguejos e cracas;  

• As escavações, aterros ou alterações de fundos;  

• A apanha de algas para fins industriais; 

• A realização de trabalhos de investigação e divulgação científica e de ações de 

monitorização, recuperação e sensibilização ambiental ou de salvaguarda dos valores naturais e 

de conservação da natureza; 

• A instalação de infraestruturas subterrâneas e subaquáticas, bem como as 

relacionadas com o aproveitamento de energias renováveis; 

• A prática de atividades desportivas motorizadas que sejam suscetíveis de provocar 

poluição ou ruído e de deteriorarem os fatores naturais da área. 

A Área Protegida de Gestão de Recursos da Baía de São Lourenço insere-se na Categoria 

VI da IUCN (66) e integra, no seu âmbito, a Zona de Reserva Integral de Captura de Lapas (115).  

 

iii. Área Protegida de Gestão de Recursos da Costa Norte 

 

A Área Protegida de Gestão de Recursos da Costa Norte (Fig. 53) de 24,58 km2, alberga 

o domínio marinho da Praia dos Lobos e das Baías dos Anjos, da Cré, do Raposo e do Tagarete 

até à Ponta do Massapês, no extremo oriental da costa norte da ilha (117). 
 

Figura 53 - Mapa ilustrativo da Área Protegida de Gestão de Recursos da Costa Norte (área retangular a 

azul-escuro) e fotografia do respetivo local59.  

 

O mar que integra a área protegida carateriza-se por uma elevada biodiversidade, 

reunindo condições favoráveis para servir de berçário a inúmeras espécies marinhas. Nas poças 

de maré da Baía do Tagarete, distinguem-se diversas espécies de algas, como a Laurencia viridis 

e o o Sargassum vulgare, São frequentes as observações de várias espécies de estrelas-do-mar 

e de pepinos-do-mar, sargos (Diplodus sargus) e cabozes (Parablennius parvicornis) (117).  

O Ilhéu das Lagoinhas e as baías da Costa Norte albergam cavidades ideais à nidificação 

de aves marinhas protegidas como é o caso do garajau-rosado (Sterna dougallii), o garajau-

comum (Sterna hirundo), do cagarro (Calonectris borealis) e do frulho (Puffinus lherminieri) 

(117).  

Nesta área protegida estão interditos os atos e atividades seguintes (115): 

 
59 https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/2/areasprotegidas/16. 

https://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt/parques/2/areasprotegidas/16
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• A recolha e a posse de qualquer elemento ou amostra geológica ou paleontológica, 

com exceção das ações de monitorização ambiental; 

• A colheita, captura, apanha ou detenção de exemplares de quaisquer organismos 

sujeitos a medidas de proteção, em qualquer fase do seu ciclo biológico, bem como a 

perturbação ou a destruição dos seus habitats; 

• A introdução de espécies infestantes ou não características das formações e 

associações naturais existentes;  

• O depósito de resíduos; 

• O lançamento de águas residuais industriais, agrícolas ou de uso doméstico em 

infração à legislação vigente que se relacione com a sua recolha, tratamento e descarga, bem 

como o lançamento de efluentes provenientes de lamas, derrames de transportes e outros 

veículos motorizados; 

• A realização de quaisquer atividades que perturbem o equilíbrio da envolvente. 

Nesta área estão condicionados e sujeitos a parecer prévio os atos e atividades seguintes 

(115): 

• A extração ou a dragagem de areia não regulamentada;  

• A apanha de algas para fins industriais;  

• As escavações, os aterros ou as alterações de fundos; 

• A realização de trabalhos de investigação e divulgação científica e de ações de 

monitorização, recuperação e sensibilização ambiental ou de salvaguarda dos valores naturais e 

de conservação da natureza; 

• A instalação de infraestruturas subterrâneas e subaquáticas, bem como as 

relacionadas com o aproveitamento de energias renováveis; 

• A prática de atividades desportivas motorizadas que sejam suscetíveis de provocar 

poluição ou ruído e de deteriorarem os fatores naturais da área. 

A Área Protegida de Gestão de Recursos da Costa Norte insere-se na Categoria VI da 

IUCN (66), inclui geossítios do Geoparque Açores – Geoparque Mundial da UNESCO e jazidas 

fósseis de classe 2 e 3 do Paleoparque de Santa Maria e está classificada como Área Importante 

para as Aves e Biodiversidade (IBA – Important Bird and Biodiversity Area) (117) 

 

iv. Área Protegida de Gestão de Recursos da Costa Sul 

A Área Protegida de Gestão de Recursos da Costa Sul (Fig. 54), com 21,60 km2, estende-

se desde a Ponta do Castelete até ao Figueiral (118). 

 

Figura 54 - Mapa ilustrativo da Área Protegida de Gestão de Recursos da Costa Sul (área retangular a azul-

escuro) e fotografia do respetivo local1. 
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É uma importante zona de passagem de espécies marinha migratórias, como o tubarão-

baleia (Rhincodon typus) e a tartaruga-boba (Caretta caretta), e com registos pontuais de 

avistamentos de cachalotes (Physeter macrocephalus) e de baleias-de-bossa (Megaptera 

novaeangliae) (118). 

Nos fundos marinhos, cobertos por algas que são alimento para peixes como o badejo 

(Mycteroperca fusca) e o peixe-rei (Coris julis), ocorrem gastrópodes, como por exemplo, 

nudibrânquios. Os biótopos, adaptados a exposição moderada pela ação do mar, apresentam 

maioritariamente algas calcárias a uma profundidade inferior sendo estas substituídas por algas-

castanhas a profundidades superiores. Os fundos arenosos da Praia Formosa albergam espécies 

marinhas como a solha (Bothus podas), o salmonete (Mullus surmuletus) e o bodião-da-areia 

(Xyrichtys novacula).  Nesta área protegida é possível observar aves marinhas como o cagarro 

(Calonectris borealis), o garajau-comum (Sterna hirundo) e o garajau-rosado (Sterna dougallii) 

(118). 

Nesta área protegida estão interditos os atos e atividades seguintes (115):  

• A recolha e a posse de qualquer elemento ou amostra geológica ou paleontológica, 

com exceção das ações de monitorização ambiental; 

• A extração ou a dragagem de areia não regulamentada; 

• O depósito de resíduos; 

• A introdução de espécies infestantes ou não características das formações e 

associações naturais existentes; 

• As ações que provoquem distúrbios à nidificação;  

• A realização de quaisquer atividades que perturbem o equilíbrio da envolvente.  

Nesta área protegida estão condicionados e sujeitos a parecer prévio os atos e 

atividades seguintes (115): 

• Apanha de algas para fins industriais; 

• As escavações, os aterros ou as alterações de fundos;  

• A realização de trabalhos de investigação e divulgação científica e de ações de 

monitorização, recuperação e sensibilização ambiental ou de salvaguarda dos valores naturais e 

de conservação da natureza;  

• A exploração e a extração de massas minerais e a instalação de novas explorações de 

recursos geológicos;  

• A prática de atividades desportivas motorizadas que sejam suscetíveis de provocar 

poluição ou ruído e de deteriorarem os fatores naturais da área. 

A Área Protegida de Gestão de Recursos da Costa Sul insere-se na Categoria VI da IUCN 

(66). 

 

Parque Marinho dos Açores 

No Parque Marinho dos Açores (Fig. 55) constituem atos e atividades interditos todos 

os que sejam tipificados como tal na legislação regional, nacional e comunitária, bem como em 

convenções ou acordos internacionais que vinculem a Região ou o Estado Português, além da 

introdução de espécies exóticas ou geneticamente modificadas em qualquer área do Parque. 

Encontram-se, ainda, interditas a realização de atividades de investigação científica e de 

bioprospecção que não respeitem o estabelecido no Código de Conduta para a Investigação 

Científica no Mar Profundo e no Alto Mar na Área Marítima da OSPAR e sujeitas a parecer prévio  
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a extração de quaisquer recursos biológicos e minerais marinhos não sujeitos a 

regulamentação específica (119). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55 - Mapa ilustrativo do Parque Marinho dos Açores. 

Fonte: https://servicos-sraa.azores.gov.pt/grastore/DRAM/PMA/DLR_13-2016-A-Alt_PMA.pdf.  

  

a) Reservas Naturais Marinhas 

i. Reserva Natural Marinha do Banco D. João de Castro (PMA01) 

Esta área protegida, com uma superfície total de 16,20 km2, insere-se na Categoria I da 

IUCN (119).  

Na Reserva Natural Marinha do Banco D. João de Castro ficam interditos os atos e 

atividades seguintes (119): 

• Todas as atividades de pesca, com exceção da pesca dirigida a espécies epipelágicas 

migratórias; 

• A exploração de recursos que envolva técnicas invasivas que afetam os fundos 

marinhos e os ecossistemas associados, incluindo a exploração mineral, geotérmica e 

biotecnológica; 

• A instalação de estruturas para aquicultura e produção de energia, tanto associadas 

ao fundo marinho como à superfície; 

• A deposição de quaisquer materiais com impacte na paisagem submarina e no 

funcionamento do ecossistema; 

• A utilização de quaisquer substâncias tóxicas ou poluentes, ou de explosivos que 

possam causar dano ou perturbação das espécies em presença; 

• A realização de quaisquer atividades que perturbem o equilíbrio natural, 

nomeadamente a introdução de ruído no meio aéreo ou subaquático que possa causar 

perturbação nas populações de aves marinhas ou cetáceos, incluindo o uso de sonares navais 

https://servicos-sraa.azores.gov.pt/grastore/DRAM/PMA/DLR_13-2016-A-Alt_PMA.pdf
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ativos de alta intensidade, de qualquer frequência, e a utilização de canhões de ar e tecnologias 

similares para investigação sísmica ou hidrográfica. 

Na Reserva Natural Marinha do Banco D. João de Castro ficam condicionados e sujeitos 

a parecer prévio os atos e atividades seguintes (119):  

• A investigação científica e monitorização ambiental, incluindo a captura de espécimes; 

• A investigação e a exploração arqueológica;  

• As ações de conservação da natureza e da biodiversidade e de salvaguarda dos valores 

naturais;  

• A recolha de amostras biológicas ou geológicas;  

• O mergulho com escafandro autónomo ou não autónomo;  

• A visitação e as atividades de turismo de natureza;  

• Filmagens para fins comerciais ou publicitários;  

• A realização de provas desportivas e de atividades recreativas organizadas;  

• A prática de atividades desportivas motorizadas;  

• A instalação de cabos submarinos de comunicações ou de transmissão de energia, 

condutas de gás, hidrocarbonetos ou outros;  

• Qualquer atividade à qual esteja associada a introdução de níveis elevados de ruído no 

ambiente submarino, durante longos períodos de tempo; 

• Lançar âncoras. 

 

 

ii. Reserva Natural Marinha do Campo Hidrotermal Menez Gwen (PMA02) 

Esta área protegida, com uma superfície total de 95 km2, insere-se na Categoria I da 

IUCN (119).  

Na Reserva Natural Marinha do Campo Hidrotermal Menez Gwen ficam interditos os 

atos e as atividades seguintes (119):  

• Todas as atividades de pesca, com exceção da pesca dirigida a espécies epipelágicas 

migratórias;  

• A exploração de recursos que envolva técnicas invasivas do fundo marinho e dos 

ecossistemas associados, incluindo a exploração mineral, de hidratos e de outros compostos 

ricos em energia, energia geotérmica e atividades com fins biotecnológicos; 

• A instalação de estruturas para a produção de energia;  

• A deposição de quaisquer materiais com impacte na paisagem submarina e no 

funcionamento dos ecossistemas bentónicos;  

• A utilização de quaisquer armas, substâncias tóxicas ou poluentes, ou de explosivos 

que possam causar dano ou perturbação das espécies em presença; 

• A introdução de ruído no meio aéreo ou subaquático que possa causar perturbação 

nas populações de aves marinhas ou cetáceos; 

• A realização de quaisquer atividades que perturbem o equilíbrio natural.  

Na Reserva Natural Marinha do Campo Hidrotermal Menez Gwen ficam condicionados 

e sujeitos a parecer prévio os atos e atividades seguintes (119): 

• A investigação científica e monitorização ambiental, incluindo a captura de espécimes;  

• A recolha de amostras biológicas e geológicas;  

• A visitação e as atividades de turismo de natureza; 
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• Filmagens para fins comerciais ou publicitários;  

• Instalação de cabos submarinos de comunicações e de transmissão de energia, 

condutas de gás, hidrocarbonetos ou outros; 

• A prospeção de recursos minerais, biológicos ou energéticos que envolvam técnicas 

invasivas que possam colocar em risco os fundos marinhos e ecossistemas associados; 

• Lançar âncoras. 

 

iii.Reserva Natural Marinha do Campo Hidrotermal Lucky Strike (PMA03) 

Esta área protegida, com uma superfície total de 192,18 km2, insere-se na Categoria I da 

IUCN (119).  

Na Reserva Natural Marinha do Campo Hidrotermal Lucky Strike ficam interditos os atos 

e atividades seguintes (119):  

• Todas as atividades de pesca, com exceção da pesca dirigida a espécies epipelágicas 

migratórias;  

• A exploração de recursos que envolva técnicas invasivas do fundo marinho e dos 

ecossistemas associados, incluindo a exploração mineral, de hidratos e de outros compostos 

ricos em energia, energia geotérmica e atividades com fins biotecnológicos;  

• A instalação de estruturas para a produção de energia;  

• A deposição de quaisquer materiais com impacte na paisagem submarina e no 

funcionamento dos ecossistemas bentónicos;  

• A utilização de quaisquer armas, substâncias tóxicas ou poluentes, ou de explosivos 

que possam causar dano ou perturbação das espécies em presença; 

• A introdução de ruído no meio aéreo ou subaquático que possa causar perturbação 

nas populações de aves marinhas ou cetáceos;  

• A realização de quaisquer atividades que perturbem o equilíbrio natural.  

Na Reserva Natural Marinha do Campo Hidrotermal Lucky Strike ficam condicionados e 

sujeitos a parecer prévio os atos e atividades seguintes (119): 

• A investigação científica e monitorização ambiental, incluindo a captura de 

espécimes;  

• A recolha de amostras biológicas e geológicas;  

• A visitação e as atividades de turismo de natureza;  

• Filmagens para fins comerciais ou publicitários;  

• A instalação de cabos submarinos de comunicações e de transmissão de energia, 

condutas de gás, hidrocarbonetos ou outros;  

• A prospeção de recursos minerais, biológicos ou energéticos que envolvam técnicas 

invasivas que possam colocar em risco os fundos marinhos e ecossistemas associados; 

• Lançar âncoras. 
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iv. Reserva Natural Marinha do Campo Hidrotermal Rainbow (PMA04) 

 

Esta área protegida, com uma superfície total de 22,15 km2, insere-se na Categoria I da 

IUCN (119).  

 

v. Reserva Natural Marinha do Monte Submarino Sedlo (PMA05) 

Esta área protegida, com uma superfície total de 4 013 km2, insere-se na Categoria I da 

IUCN (119).  

Na Reserva Natural do Monte Submarino Sedlo, a partir dos 200 m de profundidade e 

fundos subjacentes, ficam interditos os atos e atividades seguintes (119):  

• Todas as atividades de pesca, com exceção da pesca dirigida a espécies epipelágicas 

migratórias; 

• As dragagens e a extração de substratos dos fundos marinhos; 

• A utilização de quaisquer substâncias tóxicas ou poluentes, ou de explosivos que 

possam causar dano ou perturbação das espécies em presença;  

• A instalação de cabos submarinos de comunicações e de transmissão de energia e 

condutas de gás, hidrocarbonetos ou outros; 

• A deposição de quaisquer materiais com impacte na paisagem submarina e 

funcionamento do ecossistema;  

• A exploração de recursos que envolva técnicas invasivas do fundo marinho e 

ecossistemas associados, incluindo a exploração mineral, de recursos energéticos, geotérmica e 

biotecnológica; 

• A realização de quaisquer atividades que perturbem o equilíbrio natural, 

nomeadamente a introdução de ruído no meio aéreo ou subaquático que possa causar 

perturbação nas populações de aves marinhas ou cetáceos, incluindo o uso de sonares navais 

ativos de alta intensidade, de qualquer frequência, e a utilização de canhões de ar e tecnologias 

similares para investigação sísmica ou hidrográfica.  

Na Reserva Natural Marinha do Monte Submarino Sedlo ficam condicionados e sujeitos 

a parecer prévio os atos e atividades seguintes (119): 

• A investigação científica e monitorização ambiental, incluindo a captura de 

espécimes; 

• A recolha de amostras biológicas e geológicas; 

• A visitação e as atividades de turismo de natureza; 

• Filmagens para fins comerciais ou publicitários; 

• A prospeção de recursos que envolvam técnicas invasivas que possam colocar em 

risco os fundos marinhos e os ecossistemas associados;  

• A ancoragem e a instalação de quaisquer equipamentos que tenham contacto direto 

com os fundos marinhos. 

 

b) Áreas Marinhas Protegidas 

i. Área Marinha Protegida Oceânica do Corvo (PMA06) 

Esta área protegida apresenta uma superfície de 2 669 km2. Apesar de conhecida, 

normalmente por Área Marinha Protegida Oceânica do Corvo, esta trata-se, na verdade, de uma  
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área marinha protegida para a gestão de habitats ou espécies, integrando, por isso, a 

Categoria IV da IUCN (119).  

Na Área Marinha Protegida Oceânica do Corvo ficam condicionados e sujeitos a parecer 

prévio os atos e atividades seguintes (119):  

• A utilização de quaisquer substâncias tóxicas ou poluentes, ou de explosivos que 

possam causar danos ou perturbar as espécies em presença, nomeadamente a avifauna;  

• A introdução de ruído no meio aéreo ou subaquático que possa causar perturbação 

nas populações de aves marinhas;  

• A realização de quaisquer atividades suscetíveis de perturbar o equilíbrio ecológico das 

espécies em presença. 

 

ii. Área Marinha Protegida Oceânica do Faial (PMA07) 

Esta área protegida apresenta uma superfície de 2 594 km2. Apesar de conhecida, 

normalmente por Área Marinha Protegida Oceânica do Faial, esta trata-se, na verdade, de uma 

área marinha protegida para a gestão de habitats ou espécies, integrando, por isso, a Categoria 

IV da IUCN (119). 

Na Área Marinha Protegida Oceânica do Faial ficam condicionados e sujeitos a parecer 

prévio os atos e atividades seguintes (119):  

• A utilização de quaisquer substâncias tóxicas ou poluentes, ou de explosivos que 

possam causar danos ou perturbar as espécies em presença, nomeadamente a avifauna;  

• A introdução de ruído no meio aéreo ou subaquático que possa causar perturbação 

nas populações de aves marinhas;  

• A realização de quaisquer atividades suscetíveis de perturbar o equilíbrio ecológico das 

espécies em presença. 

 

iii. Área Marinha Protegida do Banco Princesa Alice (PMA15) 

O Banco Princesa Alice localiza -se a 90 km a sudoeste da ilha do Pico, cuja superfície 

total é de 369,71 km2 (120).  

Trata-se de uma zona intensamente utilizada para a pesca, nomeadamente através da 

utilização de palangre de fundo, palangre de superfície e pesca de atuns (com recurso ao método 

de pesca de salto-e-vara com isco vivo). Possui ainda um elevado interesse para as atividades 

marítimo-turísticas de mergulho pelágico de oceano aberto (120). 

Apesar de conhecida, normalmente por Área Marinha Protegida Oceânica do Banco 

Princesa Alice, esta trata-se, na verdade, de uma área marinha protegida para a gestão de 

habitats ou espécies, integrando, por isso, a Categoria IV da IUCN (120). 

Na Área Marinha Protegida do Banco Princesa Alice ficam condicionados e sujeitos a 

parecer prévio os atos e atividades seguintes (120):  

• A utilização de quaisquer substâncias tóxicas ou poluentes, ou de explosivos que 

possam causar danos ou perturbar as espécies em presença, nomeadamente a avifauna; 

• A introdução de ruído no meio aéreo ou subaquático que possa causar perturbação 

nas populações de aves marinhas ou cetáceos;  

• A realização de quaisquer atividades suscetíveis de perturbar o equilíbrio ecológico das 

espécies em presença. 
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iv. Área Marinha Protegida do Monte Submarino Altair (PMA08) 

Esta área protegida apresenta uma superfície de 4 408,71 km2. Apesar de conhecida, 

normalmente por Área Marinha Protegida do Monte Submarino Altair, esta trata-se, na verdade, 

de uma área marinha protegida para a gestão de habitats ou espécies, integrando, por isso, a 

Categoria IV da IUCN (119).  

 

v.Área Marinha Protegida do Monte Submarino Antialtair (PMA09) 

Esta área protegida apresenta uma superfície de 2 207,68 km2. Apesar de conhecida, 

normalmente por Área Marinha Protegida do Monte Submarino Antialtair, esta trata-se, na 

verdade, de uma área marinha protegida para a gestão de habitats ou espécies, integrando, por 

isso, a Categoria IV da IUCN (119). 

 

vi. Área Marinha Protegida do MARNA (PMA10) 

Esta área protegida apresenta uma superfície de 93 568 km2. Apesar de conhecida, 

normalmente por Área Marinha Protegida do MARNA, esta trata-se, na verdade, de uma área 

marinha protegida para a gestão de habitats ou espécies, integrando, por isso, a Categoria IV da 

IUCN (119). 

 

vii. Área Marinha Protegida do Banco D. João de Castro (PMA11) 

Esta área protegida apresenta uma superfície total de 353,70 km2. Apesar de conhecida, 

normalmente por Área Marinha Protegida Oceânica do Banco D. João de Castro, esta trata-se, 

na verdade, de uma área marinha protegida para a gestão recursos, integrando, por isso, a 

Categoria VI da IUCN (119). 

Na Área Marinha Protegida do Banco D. João de Castro ficam condicionadas e sujeitas a 

parecer prévio os atos e atividades seguintes (119):  

• As ações de conservação da natureza e da biodiversidade e de salvaguarda dos 

valores naturais; 

• A recolha de amostras geológicas;  

• A investigação científica e monitorização ambiental;  

• A instalação de cabos submarinos de comunicações e de transmissão de energia, 

condutas de gás, hidrocarbonetos ou outros; 

• A introdução de ruído no meio aéreo ou subaquático que possa causar perturbação 

nas populações de aves marinhas ou cetáceos, nomeadamente a utilização de sonares navais 

ativos de alta intensidade, de qualquer frequência, e a utilização de canhões de ar para 

investigação sísmica ou hidrográfica;  

• A utilização de quaisquer substâncias tóxicas ou poluentes, ou de explosivos que 

possam causar dano ou perturbação às espécies em presença 

 

viii. Área Marinha Protegida do Banco Condor (PMA14) 

 

O Banco Condor é um monte submarino que foi descoberto nos anos 60 do século XX, 

localizado a 17 km a oeste-sudoeste da ilha do Faial, cuja superfície total ronda os 241,97 km2 

(120).  
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Destaca-se, nesse banco, a presença de jardins de corais, agregações de esponjas e áreas 

de sedimento albergando gorgónias, esponjas e outros organismos. A área é utilizada como zona 

de pesca, dada a elevada densidade de várias espécies de interesse comercial (peixes demersais 

e pelágicos), existindo evidências de que a densidade atual de peixes comerciais tenha 

decrescido devido a uma elevada pressão por pesca (120).  

Apesar de conhecida, normalmente por Área Marinha Protegida Oceânica do Banco 

Condor esta trata-se, na verdade, de uma área marinha protegida para a gestão recursos, 

integrando, por isso, a Categoria VI da IUCN (120). 

Na Área Marinha Protegida do Banco Condor ficam condicionadas e sujeitas a parecer 

prévio os atos e atividades seguintes (120): 

• As ações de conservação da natureza e da biodiversidade e de salvaguarda dos valores 

naturais;  

• A recolha de amostras geológicas; 

• A investigação científica e monitorização ambiental;  

• A instalação de cabos submarinos de comunicações e de transmissão de energia, 

condutas de gás, hidrocarbonetos ou outros; 

• A introdução de ruído no meio aéreo ou subaquático que possa causar perturbação 

nas populações de aves marinhas ou cetáceos, nomeadamente a utilização de sonares navais 

ativos de alta intensidade, de qualquer frequência, e a utilização de canhões de ar para 

investigação sísmica ou hidrográfica; 

• A utilização de quaisquer substâncias tóxicas ou poluentes, ou de explosivos que 

possam causar dano ou perturbação às espécies em presença; 

• Atividades de prospeção de recursos. 

 

ix. Área Marinha Protegida do Arquipélago Submarino do Meteor (PMA12) 

Esta área constitui um grupo de montes submarinos localizado a cerca de 300 km a sul 

do arquipélago dos Açores e a 1500 km a NW do continente africano, apresentando 123 237,7 

km2 de fundos oceânicos e 14 414,83 km2 de coluna de água (120).  

Em termos biogeográficos, a fauna associada aos fundos desta zona, composta 

nomeadamente de invertebrados e peixes, tem uma distribuição transoceânica na maioria das 

espécies. Considerando os recursos pesqueiros, neste complexo de montes submarinos 

encontram-se descritas, pelo menos, 53 espécies de peixes com interesse comercial. A área é 

utilizada para a pesca de grandes pelágicos, como os atuns e o espadarte e pesca demersal, 

tendo -se já registado também a exploração de crustáceos (camarões e caranguejos) nessa zona 

(120). 

Apesar de conhecida, normalmente por Área Marinha Protegida do Arquipélago 

Submarino do Meteor, esta trata-se, na verdade, de uma área marinha protegida para a gestão 

recursos, integrando, por isso, a Categoria VI da IUCN (120). 

Na Área Marinha Protegida do Arquipélago Submarino do Meteor ficam condicionadas 

e sujeitas a parecer prévio os atos e atividades seguintes (120): 

• As ações de conservação da natureza e da biodiversidade e de salvaguarda dos 

valores naturais;  

• A recolha de amostras geológicas; 

• A investigação científica e monitorização ambiental;  
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• A instalação de cabos submarinos de comunicações e de transmissão de energia, 

condutas de gás, hidrocarbonetos ou outros; 

• A introdução de ruído no meio aéreo ou subaquático que possa causar perturbação 

nas populações de aves marinhas ou cetáceos, nomeadamente a utilização de sonares navais 

ativos de alta intensidade, de qualquer frequência, e a utilização de canhões de ar para 

investigação sísmica ou hidrográfica; 

• A utilização de quaisquer substâncias tóxicas ou poluentes, ou de explosivos que 

possam causar dano ou perturbação às espécies em presença; 

• Atividades de prospeção de recursos. 

 

x. Área Marinha Protegida de perímetro de proteção e gestão de recursos 

localizada a sudoeste dos Açores (PMA13) 

A Área Marinha Protegida de perímetro de proteção e gestão de recursos localizada a 

sudoeste dos Açores constitui um alinhamento de campos hidrotermais localizados a sudoeste 

da ilha das Flores cuja profundidade média é de 2 600 metros, apresentando 11 029,89 km2 de 

fundos oceânicos e 8 878,78 km2 de coluna de água (120). 

As zonas com atividade hidrotermal albergam biomassas abundantes e uma 

biodiversidade caracterizada por uma elevada taxa de endemismos. Uma vez que as 

comunidades que habitam as fontes hidrotermais se encontram adaptadas a condições 

extremas químicas, físicas e de pressão, considera-se que as espécies aí existentes são 

particularmente promissoras do ponto de vista biotecnológico (120). 

A Área Marinha Protegida de perímetro de proteção e gestão de recursos localizada a 

sudoeste dos Açores trata-se de uma área marinha protegida para a gestão recursos, 

integrando, por isso, a Categoria VI da IUCN (120). 

Na Área Marinha Protegida do perímetro de proteção e gestão de recursos localizada a 

sudoeste dos Açores ficam condicionadas e sujeitas a parecer prévio os atos e atividades 

seguintes (120): 

• As ações de conservação da natureza e da biodiversidade e de salvaguarda dos valores 

naturais;  

• A recolha de amostras geológicas; 

• A investigação científica e monitorização ambiental;  

• A instalação de cabos submarinos de comunicações e de transmissão de energia, 

condutas de gás, hidrocarbonetos ou outros; 

• A introdução de ruído no meio aéreo ou subaquático que possa causar perturbação 

nas populações de aves marinhas ou cetáceos, nomeadamente a utilização de sonares navais 

ativos de alta intensidade, de qualquer frequência, e a utilização de canhões de ar para 

investigação sísmica ou hidrográfica; 

• A utilização de quaisquer substâncias tóxicas ou poluentes, ou de explosivos que 

possam causar dano ou perturbação às espécies em presença; 

• Atividades de prospeção de recursos. 

 

Áreas de Restrição à Pesca  

Na Região Autónoma dos Açores existem, atualmente, 6 diplomas relativos às Áreas de 

Restrição à Pesca: 
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a) Na ilha de Santa Maria, regulamentada pela Portaria n.º 87/2014, 29 de dezembro 

de 2014, que estabelece as regras de acesso para o exercício da pesca, assim como para as 

atividades marítimo-turísticas e embarcações de lazer, na Baixa do Ambrósio, na Baixa da Maia, 

na Baixa da Pedrinha e no Ilhéu da Vila (121); 

b) Nas ilhas do Faial e Pico, regulamentadas pela Portaria n.º 53/2016, 21 de junho de 

2016, que estabelece as regras de acesso para o exercício da pesca no Monte da Guia (Faial), 

nos Ilhéus da Madalena (Pico) e na Baixa da Barca (Pico) (122); 

c) Na ilha de São Miguel, regulamentada pela Portaria n.º 54/2016 de 21 de junho de 

2016, que estabelece as regras de acesso para o exercício da pesca na área marinha da Ribeira 

Quente (123); 

d) Na ilha Graciosa, regulamentada pela Portaria n.º 70/2016, 1 de julho de 2016, que 

estabelece as regras de acesso para o exercício da pesca na Baixa do Ferreiro, no Ilhéu da Praia 

e no Ilhéu de Baixo (124); 

e) Na ilha Terceira, regulamentada pela Portaria n.º 97/2018, de 6 de agosto de 2018, 

que estabelece as de acesso para o exercício da pesca na zona marítima das Quatro Ribeiras 

(125); 

f) No Campo Hidrotermal Luso, regulamentada pela Portaria n.º 68/2019 de 26 de 

setembro de 2019, que estabelece as regras de acesso para o exercício da pesca comercial, 

lúdica, turística e pesca-turismo, assim como a quaisquer embarcações que pretendam aceder 

ou permanecer nesta área (126). 

 

Parques Arqueológicos Subaquáticos 

Em 2004 foi estabelecido o quadro normativo relativo à gestão do património 

arqueológico, no sentido da prevenção, salvamento e investigação do património arqueológico 

imóvel e móvel na Região Autónoma dos Açores, através da publicação do Decreto Legislativo 

Regional n.º 27/2004/A - Regime jurídico da gestão do património arqueológico - (127) com as 

alterações introduzidas pelo Decreto Legislativo Regional n.º 6/2018/A, de 24 de agosto (128).  

Este diploma indica que fazem parte do património arqueológico subaquático todos os 

bens móveis ou imóveis e zonas envolventes, testemunhos da presença humana e possuidores 

de valor histórico, artístico ou científico, situados, inteiramente ou em parte, em meio 

subaquático, encharcado ou húmido (128).  

Neste âmbito foram criados 5 Parques Arqueológicos Subaquáticos (PASs) na Região 

Autónoma dos Açores: 

• Baía de Angra (Ilha da Terceira) – Decreto Regulamentar Regional n.º 20/2005/A, de 

12 de outubro, alterado pelo Decreto Regulamentar Regional n.º 19/2015/A, 27 de outubro 

(129); 

• Dori (Ilha de São Miguel) – Decreto Regulamentar Regional n.º 12/2012/A, de 8 de 

maio (130); 

• Caroline (Ilha do Pico) – Decreto Regulamentar Regional n.º 15/2014/A, de 19 de 

agosto (131);  

• Slavonia (Ilha das Flores) – Decreto Regulamentar Regional n.º 17/2015/A, 29 de 

setembro (132);  

•  
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• Canarias (Ilha de Santa Maria) – Decreto Regulamentar Regional n.º 24/2015/A, 29 

de outubro (133). 

 

Reserva Voluntária – Caneiro dos Meros  

Em 1999, uma pequena área costeira em frente ao Porto do Boqueirão da Vila do Corvo, 

a cerca de 150 m da costa, foi classificada como reserva marinha voluntária por ação dos 

pescadores comerciais e lúdicos e operadores marítimo-turísticos da ilha do Corvo. Este local é 

a primeira e única Reserva Voluntária dos Açores, criada para proteger a biodiversidade marinha 

e os meros (Epinephelus marginatus) que residem naqueles recifes, de forma a apoiar a 

atividade marítimo-turística da Vila, nomeadamente o mergulho, uma vez que é conhecida 

como o local de mergulho dos Açores com maior abundância desta espécie. Esta reserva 

oferece, também, uma grande abundância de espécies tanto de fundo como pelágicas, comuns 

dos mares dos Açores (134). 

 

Rede de Áreas Marinhas Protegidas da OSPAR  

No âmbito da Convenção OSPAR, Portugal submeteu 3 AMP no mar territorial do 

Arquipélago dos Açores (Corvo, Banco das Formigas e Canal Faial-Pico), 4 na ZEE portuguesa 

contígua aos Açores (Banco D. João de Castro, Campo Hidrotermal Lucky Strike, Campo 

Hidrotermal Menez Gwen e Monte Submarino Sedlo) e 1 no leito marinho da plataforma 

continental estendida (Campo Hidrotermal Rainbow) (134). 

Pela OSPAR, encontram-se protegidas ainda a coluna de água de 3 AMP fora da 

jurisdição nacional na plataforma continental estendida dos Açores: MARNA, Monte Submarino 

Altair, Monte Submarino Antialtair, nas quais Portugal se comprometeu em proteger os recursos 

vivos e biodiversidade dos fundos, nomeadamente habitats OSPAR como montes submarinos, 

corais de águas frias e agregações de esponjas (134). 

Em 2005, Portugal, foi pioneiro nas nomeações de uma AMP na rede OSPAR, o Banco 

das Formigas, e assim como na nomeação de uma AMP situada na plataforma continental para 

além das 200 milhas, em 2006, o Campo Hidrotermal Rainbow, e de áreas não incluídas na Rede 

Natura 2000, como o caso do Sedlo, em 2007. Todas estas áreas integradas na Rede de Áreas 

Marinhas Protegidas do Açores estão incluídas na Zona V da OSPAR – Wide Atlantic (134). 

 

Rede Natura 2000 

O arquipélago açoriano dispõe das seguintes zonas marinhas protegidas integrantes da 

Rede Natura 2000, distribuídas pelas diferentes ilhas, como listado abaixo: 

a) ZEC dos Açores (135) (136)  

a. Costa e Caldeirão (integra o Parque Natural da ilha do Corvo); 

b. Costa do Nordeste (integra o Parque Natural da ilha do Flores); 

c. Caldeira e Capelinhos (integra o Parque Natural da ilha do Faial);  

d. Monte da Guia (integra o Parque Natural da ilha do Faial); 

e. Morro do Castelo Branco (integra o Parque Natural da ilha do Faial); 

f. Ponta dos Rosais (integra o Parque Natural da ilha de S. Jorge); 

g. Costa NE e Ponta do Topo (integra o Parque Natural da ilha de S. Jorge); 

h. Baixa do Sul – Canal do Faial (integra o Parque Natural da ilha do Pico); 

i. Lajes do Pico (integra o Parque Natural da ilha do Pico); 
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j. Ilhéus da Madalena (integra o Parque Natural da ilha do Pico); 

k. Ponta da Ilha (integra o Parque Natural da ilha do Pico); 

l. Ilhéu de Baixo - Restinga (integra o Parque Natural da ilha Graciosa); 

m. Costa das Quatro Ribeiras (integra o Parque Natural da Terceira); 

n. Caloura – Ponta da Galera (integra o Parque Natural da ilha de S. Miguel); 

o. Ponta do Castelo (integra o Parque Natural da ilha de Santa Maria); 

p. Banco D. João de Castro – Canal Terceira-São Miguel (integra o Parque Marinho dos 

Açores e a Rede de Áreas Marinhas da OSPAR); 

q. Ilhéu das Formigas e Recife Dollabarat (integra o Parque Natural de Santa Maria). 

 

b) ZPE dos Açores (135) (136)   

a. Lajes do Pico (integra o Parque Natural da ilha do Pico). 

 

c) SIC dos Açores (135) 

a. Menez Gwen (integra o Parque Marinho dos Açores e a Rede de Áreas Marinhas 

OSMAR); 

b. Lucky Strike (integra o Parque Marinho dos Açores e a Rede de Áreas Marinhas 

OSMAR). 

 

 

 

 

3.5. Madeira  
 

3.3.5. Caracterização Socioeconómica  

 

Estado-Membro | Portugal 

Localização | Arquipélago composto por 2 ilhas situadas no norte do Oceano Atlântico, 

Madeira e Porto Santo. Este engloba, ainda, dois grupos de ilhas desabitadas: as ilhas Desertas 

e as Selvagens 

Superfície (16) | 801,52 km²  

População (16) | 256 424 habitantes 

Cidade Mais Populosa | Funchal 

Densidade (16) | 319,9 habitantes/km²  

Zona Económica Exclusiva (ZEE) | 452 795 km2 (2019) (17) 

Principais Atividades Ligadas Ao Mar (137) | Pesca profissional, pesca recreativa, 

aquicultura, transporte de passageiros e mercadoria, cruzeiros, passeios de barco junto à costa, 

observação de cetáceos, mergulho, surf, vela, canoagem 

Pesca | Como referido pela Sra. Lisandra Sousa da Coopescamadeira, na Reunião do 

Comité Executivo de 2 de novembro de 2020, a frota pesqueira madeirense é composta por 100 

embarcações, cerca de 92 armadores e aproximadamente 700 pescadores. Em termos de artes 

de pesca, utilizam-se o palangre de fundo e de superfície, redes de cerco, linha de mão, salto e 

vara 
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Figura 56 - Embarcações na Madeira (06/08/2021). (Fonte: MarineTraffic) 

 

3.3.6. Zonas Marinhas Protegidas do Arquipélago da Madeira 

 

Regulamentação e Medidas de Conservação  

A pesca é uma atividade sujeita às regras da Política Comum das Pescas, que regulam a 

sustentabilidade da exploração dos recursos marinhos e a gestão integrada das frotas de pesca 

de cada Estado-Membro. Esta inclui, para além da implementação de um sistema de controlo 

eficaz, medidas destinadas a restringir a capacidade da frota de pesca e a gerir as pescas através 

da fixação de limites às capturas e às respetivas atividades (138). 

As regras aplicáveis ao exercício da pesca comercial marítima, a definição das medidas 

nacionais de conservação dos recursos biológicos e o regime jurídico da autorização, registo e 

licenciamento dos navios ou embarcações utilizadas nessa atividade encontram-se 

estabelecidos no Decreto-Lei n.º 278/87, de 7 de julho, e no Decreto Regulamentar n.º 43/87, 

de 17 de julho (138). O Decreto Legislativo Regional n.º 11/95/M, de 21 de junho, regula o 

exercício da caça submarina na Região Autónoma da Madeira, estabelecendo normas 

adequadas às particularidades regionais (139). Sabendo-se que as águas em torno da Madeira 

contêm vários habitats de profundidade, protegidos até recentemente das atividades de 

arrasto, o Regulamento da Comissão Europeia N.º 1568/2005 do Conselho de 20 de setembro, 

estende as restrições à utilização de artes demersais com o intuito de assegurar a proteção das 

zonas mencionadas anteriormente (61). 

Além destes Decretos, e emitidos mais recentemente, o Decreto Legislativo Regional n.º 

19/2016/M, de 20 de abril, regula a pesca dirigida a espécies vegetais e animais, com fins lúdicos, 

nas águas marinhas da Região Autónoma da Madeira (140), e a Portaria n.º 392/2017, de 9 de 

outubro, aprova o Regulamento do Regime de Apoio à Cessação Definitiva das Atividades da 

Pesca com recurso a Artes de Cerco, para pequenos pelágicos (141). Por fim, o Decreto-Lei n.º 

73/2020, de 23 de setembro, aprova o regime jurídico do exercício da atividade profissional da 

pesca comercial marítima e da autorização, registo e licenciamento dos navios ou embarcações 

utilizadas na referida atividade nas águas portuguesas (138). 

Com o intuito de proteger a biodiversidade do arquipélago da Madeira, o mesmo 

apresenta uma diversidade de áreas protegidas, quer com classificações locais, quer com 

classificações internacionais (142).  



 

75/124 
 

 

 Áreas Exclusivamente Marinhas 

a) Reserva Natural Parcial do Garajau 

Instituída a sul da ilha da Madeira, a Reserva Natural Parcial do Garajau (Fig. 57), criada 

em 1986, tem apresenta uma superfície total de 3,76 km2, compreendendo, assim, a área entre 

a Ponta do Lazareto e a Pontada Oliveira (143).  

Tendo sido a primeira reserva exclusivamente marinha, criada em Portugal, e proposta 

por um grupo de mergulhadores, esta zona protegida procura contribuir para o impedimento 

da progressiva desertificação dos fundos marinhos do litoral madeirense, bem como para o 

repovoamento faunístico das áreas adjacentes (144). 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 57 - Mapa ilustrativo da Reserva Natural Parcial do Garajau60. 

 

A Reserva Natural Parcial do Garajau apresenta uma elevada biodiversidade com uma 

riqueza ictiológica muito significativa, apresentando como espécie emblemática o mero 

(Epinephelus marginatus) (Fig. 58) (145). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58 – Fotografia de um mero observado, em mergulho, na Reserva Natural Parcial do Garajau61. 

 

Nesta zona é permitida a realização de natação e mergulho amador com fins recreativos, 

turísticos e científicos, e a prática de desportos náuticos não-motorizados (144).  

Por outro lado, encontram-se proibidas (146):  

• a colheita, captura, abate ou detenção de exemplares vivos e destruição dos seus 

habitats naturais;  

 
60 https://ifcn.madeira.gov.pt/images/FotosArtigos/AreasClassifRAM/areas_protegidas_ram2.jpg. 
61 https://ifcn.madeira.gov.pt/areas-protegidas/garajau/historial.html.  

https://ifcn.madeira.gov.pt/images/FotosArtigos/AreasClassifRAM/areas_protegidas_ram2.jpg
https://ifcn.madeira.gov.pt/areas-protegidas/garajau/historial.html
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• o abandono de detritos ou lixo;  

• o lançamento de águas provenientes de lavagens de embarcações, águas residuais 

de uso doméstico e com uso de detergentes, no mar ou no solo;  

• a prática de atividades ruidosas;  

• a atividades de pesca, comercial ou desportiva;  

• a pesca submarina;  

• a utilização de qualquer tipo de rede;  

• a navegação com embarcações motorizadas. 

O estatuto de proteção desta reserva é “Reserva Natural Parcial” (147). 

 

b) Reserva Natural da Rocha do Navio 

A Reserva Natural da Rocha do Navio (Fig. 59), criada em 1997, situa-se no concelho de 

Santa, sendo delimitada entre a Ponta do Clérigo (a este) e a Ponta de São Jorge (a oeste), 

incluindo o Ilhéu da Rochas das Vinhas e o Ilhéu da Viúva, perfazendo uma superfície total de 

18,22 km2 (148). 
 

 

 

Figura 59 - Mapa ilustrativo da Reserva Natural do Sítio da Rocha do Navio62 e fotografia do respetivo local63.  

 

A implementação desta reserva surgiu da vontade da população local, uma vez que a 

mesma se encontrava ciente da degradação progressiva dos recursos pesqueiros do litoral 

concelhio, em consequência das ações de pesca indiscriminadas e devastadoras dos recursos 

haliêuticos. A pesca nesta zona era essencialmente realizada com recurso a redes de emalhar e 

explosivos. Assim, esta reserva apresenta como objetivos travar a desertificação dos fundos 

marinhos, contribuir para o repovoamento dos mesmos e aliar ações de conservação com 

atividades lúdico-turísticas (149) (150). 

A Reserva Natural da Rocha do Navio é conhecida pelas plantas das próprias falésias 

litorais macaronésicas, algumas das quais raras no espaço insular (149). 

 
62 https://ifcn.madeira.gov.pt/images/FotosArtigos/RochaNavio/MapaRochadoNavio.jpg 
63 https://ifcn.madeira.gov.pt/areas-protegidas/rocha-do-navio/sobre.html.  

https://ifcn.madeira.gov.pt/images/FotosArtigos/RochaNavio/MapaRochadoNavio.jpg
https://ifcn.madeira.gov.pt/areas-protegidas/rocha-do-navio/sobre.html
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Em toda a reserva é permitida a pesca, comercial e sem fins comerciais, designadamente 

a desportiva e à linha, a apanha de lapa e caramujo no calhau, o mergulho amador e atividades 

náuticas desportivas não-motorizadas (151). 

Está interdito em toda a área (151):  

• o uso de redes de emalhar e outras, exceto as utilizadas na captura de isco vivo e o 

peneiro para a captura da castanheta;  

• a colheita, captura, detenção e/ou abate de espécies de aves e plantas;  

• o despejo de detritos sólidos ou líquidos;  

• a extração de inertes, quer de origem marinha, quer terrestre;  

• a apanha da lapa e caramujo de mergulho;  

• a pesca submarina. 

Atualmente, esta reserva, além do estatuto de “Reserva Natural”, integra a Rede Natura 

2000 como Zona Especial de Conservação (ZEC), cuja área coincide com a área da reserva (149). 

Em 2011, o concelho de Santana viu reconhecida a riqueza do seu património a nível mundial, 

passando a ser reconhecida como Reserva da Biosfera e corresponde à totalidade da área 

emersa do concelho de Santana e inclui a área marinha adjacente até à batimétrica dos 200 m. 

A população total residente na área da Reserva da Biosfera é de 7 719 habitantes (150). 

 

Áreas Mistas (Terrestres e Marinhas) 

a) Reserva Natural das Ilhas Desertas 

Legalmente protegidas como Área de Proteção Especial desde 1990, a Reserva Natural 

das Ilhas Desertas (Fig. 60) localiza-se a sudeste da ilha da Madeira e integra três ilhas (Ilhéu 

Chão, Deserta Grande e Bugio) e ilhéus adjacentes, perfazendo uma área total de 125,86 km2 

(152). 

 

 

Figura 60 - Mapa ilustrativo da Reserva Natural das ilhas Desertas64 e fotografia do respetivo local65.  

 

O intuito principal desta reserva é a proteção da colónia de foca-monge do 

Mediterrâneo (vulgo, lobo marinho), cujo projeto para conservação se iniciou em 1988. Em 

1992, estas ilhas foram classificadas como Reserva Biogenética pelo Conselho da Europa e, em 

1995, como Reserva Natural (153).  

 

 
64 https://ifcn.madeira.gov.pt/images/FotosArtigos/AreasClassifRAM/areas_protegidas_ram2.jpg. 
65 https://www.seabookings.com/pt/experiencia/boat-tour-desertas-islands-madeira.  

https://ifcn.madeira.gov.pt/images/FotosArtigos/AreasClassifRAM/areas_protegidas_ram2.jpg
https://www.seabookings.com/pt/experiencia/boat-tour-desertas-islands-madeira
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Nesta área é permitido (154): 

• o acesso de pessoas à área terrestre, a visita interpretativa, a observação de aves e a 

pernoita no âmbito de atividades de sensibilização, pedagógicas ou náuticas de caráter 

desportivo não-motorizado, mediante autorização;  

• o acesso de pessoas e embarcações, a pesca à linha, o mergulho e atividades de pesca 

comercial e sem fins comerciais, designadamente a desportiva na Área de Proteção Parcial Tipo 

I. 

Está interdito em toda a área (154):  

• a colheita, captura, abate ou detenção de exemplares vivos e destruição dos seus 

habitats naturais;  

• a entrada de animais de companhia; 

• o abandono de detritos ou lixo;  

• o lançamento de águas provenientes de lavagens de embarcações;  

• a prática de atividades ruidosas;  

• o uso de redes de cerco e de arraste;  

• a pesca submarina;  

• o acesso de pessoas e embarcações, na Área de Proteção Total, com exceção do acesso 

à baía da Doca, mediante autorização. 

Em 1997, foi construída a Doca-Deserta Grande, uma unidade de reabilitação para os 

lobos-marinhos. Entre 2006 e 2010, decorreu no Bugio o projeto “SOS Freira-do-Bugio” para que 

se atingisse o estatuto de conservação favorável, estável e autossustentável da população desta 

espécie (153). 

As ilhas Desertas integram Áreas de Proteção Total66 – estatuto que permite o resguardo 

dos ecossistemas de toda a área terrestre (Ilhéu Chão, Deserta Grande e Bugio e ilhéus 

adjacentes) e marinha adjacente – e Áreas de Proteção Parcial Tipo I67 (154). Além disto, 

integram a Rede Natura 2000 como Zona de Conservação (ZEC) e Zona de Proteção Especial 

(ZEP), tendo sido alargada a área, em 2014, para um total de ZPE de 0,765 km2. Estas são 

igualmente uma Área Importante para as Aves (IBA) (153). 

 

b) Reserva Natural das Ilhas Selvagens 

A Reserva Natural das Ilhas Selvagens (Fig. 61), criada em 1971, é a primeira Reserva 

Natural de Portugal, e inclui toda a área terrestre das ilhas Selvagem Grande e Selvagem 

Pequena, e uma série de ilhéus adjacentes, sendo o principal o Ilhéu de Fora, e toda a área 

marinha adjacente, perfazendo uma área total de 94,71 km2 (155) .  
  

 

 

 
66 Todas as áreas de elevado valor ecológico e biofísico extremamente sensíveis às atividades humanas e/ou com 
fraca capacidade de regeneração (cf.: https://ifcn.madeira.gov.pt/areas-protegidas/ilhas-desertas/gestao-e-
protecao.html).  
67 Todas as áreas onde a proteção incide sobre alguns dos seus elementos naturais e onde as atividades humanas são 
condicionadas, de forma a não comprometerem os valores naturais existentes (cf.: https://ifcn.madeira.gov.pt/areas-
protegidas/ilhas-desertas/gestao-e-protecao.html).  

https://ifcn.madeira.gov.pt/areas-protegidas/ilhas-desertas/gestao-e-protecao.html
https://ifcn.madeira.gov.pt/areas-protegidas/ilhas-desertas/gestao-e-protecao.html
https://ifcn.madeira.gov.pt/areas-protegidas/ilhas-desertas/gestao-e-protecao.html
https://ifcn.madeira.gov.pt/areas-protegidas/ilhas-desertas/gestao-e-protecao.html
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Figura 61 - Mapa ilustrativo da Reserva Natural das Ilhas Selvagens68. 

 

Nesta área é permitido (156):  

• o acesso de pessoas à área terrestre, o mergulho, a visita interpretativa, observação 

e escuta de aves e a pernoita no âmbito de atividades de sensibilização e pedagógicas mediante 

autorização; 

• a navegação. 

Encontra-se interdito (156): 

• a colheita, corte, captura, abate ou detenção de exemplares de seres vivos e a 

destruição dos seus habitats naturais; 

• a extração de material geológico ou arqueológico ou a sua exploração, quer de 

origem marinha, quer terrestre; 

• o abandono de detritos ou lixo; 

• o lançamento de águas provenientes de lavagens de embarcações, no mar ou no 

solo; 

• a prática de atividades ruidosas; 

• a utilização de fundeadouros fora das zonas especialmente destinadas a esse fim; 

• a pesca; 

• a utilização para fins comerciais de aparelhos de fotografia, filmagem e radiodifusão 

sonora ou visual sem autorização. 

Em 2001, as ilhas Selvagens integraram a Rede Natura 2000 como Sítio de Importância 

Comunitária (SIC), passando, em 2009, para Zona Especial de Conservação (ZEC). Em 2014, 

foram designadas de Zona de Proteção Especial (ZEP). Além destas classificações, estas ilhas 

encontram-se classificadas como Património Mundial da UNESCO e, em 2018, foram 

distinguidas pelo prémio GLORES (Global Ocean Refuge System) (157). Toda a área 

correspondente à Reserva Natural das Ilhas Selvagens tem estatuto de Área de Proteção Total 

(156). 

 

 

 
68 https://ifcn.madeira.gov.pt/images/Doc_Artigos/IlhasSelvagens/Mapa2.jpg. 

https://ifcn.madeira.gov.pt/images/Doc_Artigos/IlhasSelvagens/Mapa2.jpg
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c) Rede de Áreas Marinhas Protegidas do Porto Santo 

A Rede de Áreas Marinhas Protegidas do Porto Santo (Fig. 62), criada em 2008, engloba 

a parte terrestre de todos os ilhéus circundantes à Ilha do Porto Santo e a parte marinha 

circundante ao Ilhéu da Cal ou de Baixo e ao Ilhéu de Cima, incluindo a zona onde se encontra 

afundado o navio O Madeirense, perfazendo uma área total de 26,74 km2 (158).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62 - Mapa ilustrativo da Rede de Áreas Marinhas Protegidas do Porto Santo69. 

 

Em toda a área de reserva é permitida (159): 

• a pesca à linha sem fins comerciais ou lúdica desde que efetuada a partir das suas 

áreas terrestres; 

• a pesca marítima sem fins comerciais, com exceção do Ilhéu de Cima onde é proibida 

toda e qualquer atividade de pesca; 

• a apanha de lapa e caramujo no calhau; 

• o mergulho de escafandro; 

• a caça submarina, com exceção do Ilhéu de Cima; 

• atividades marítimo-turísticas, mediante autorização. 

Está interdito em toda esta área (159): 

• a pesca para fins comerciais, com exceção da captura de isco vivo destinado à pesca 

de tunídeos; 

• a apanha de lapa e caramujo de mergulho; 

• o despejo de quaisquer detritos sólidos ou líquidos; 

• a extração de areias ou de outros recursos geológicos; 

• a colheita, captura, abate ou detenção de exemplares de quaisquer espécies vegetais 

ou animais. 

 

Em 2010, iniciou-se o projeto “LIFE Ilhéus do Porto Santo” que terminou em 2015 e teve 

como mote principal a recuperação dos habitats e espécies do sítio da Rede Natura 2000 “Ilhéus 

 
69 https://ifcn.madeira.gov.pt/areas-protegidas/ilheus-do-porto-santo/localizacao.html. 

https://ifcn.madeira.gov.pt/areas-protegidas/ilheus-do-porto-santo/localizacao.html
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do Porto Santo”. Em 2020, a ilha do Porto Santo passou a ser classificada como Reserva da 

Biosfera (160; 161; 161). 

A Rede de Áreas Marinhas Protegidas do Porto Santo integra Áreas de Proteção Total 

(Ilhéus de Ferro, da Fonte da Areia, de Fora e o das Cenouras), Áreas de Proteção Parcial Tipo I 

(Ilhéu de Cima e o Ilhéu de Baixo ou da Cal) e Áreas de Proteção Parcial Tipo II70 (parte marinha 

da R.A.M.P.P.S.) (159). 

 

Área Protegida do Cabo Girão 

A Área Protegida do Cabo Girão (Fig. 19), criada em 2016 e pertencente ao concelho de 

Câmara de Lobos, engloba, na sua parte marinha, o Parque Natural Marinho do Cabo Girão, o 

Monumento Natural do Cabo Girão e a Paisagem Protegida do Cabo Girão (161). O Parque 

Natural Marinho do Cabo Girão apresenta uma dimensão de 2,59 km2 71. 
 

 

Figura 63 - Mapa ilustrativo da Área Protegida do Cabo Girão72. 

 

Neste parque é permitida a prática dos seguintes atos e atividades (162): 

• Pesca profissional, mediante aplicação do respetivo regime legal específico 

• Pesca lúdica, definida pelo Decreto Legislativo Regional n.º 19/2016/M, de 20 de abril; 

• Apanha e captura de espécies bentónicas e de fundo, tais como lapas, caramujos, 

cavacos e polvos, tal como definida no Decreto Legislativo Regional nº 11/2006/M, de 18 de 

abril, na Portaria nº 80/2006, de 4 de julho, alterada pela Portaria nº 40/2015, de 17 de fevereiro 

e de acordo com a legislação prevista nas alíneas anteriores. 

Nesta área encontram-se condicionados e sujeitos a autorização prévia (162): 

• Extração de quaisquer recursos biológicos e minerais marinhos não sujeitos a 

regulamentação específica; 

 
70 Todas as áreas de habitats naturais marinhos importantes no seu conjunto para a conservação da natureza e da 
biodiversidade, que devem ser mantidos ou valorizados, a par da promoção do desenvolvimento sustentável (cf.: 
https://ifcn.madeira.gov.pt/areas-protegidas/ilheus-do-porto-santo/gestao-e-protecao.html).  
71 Informação fornecida pela Sra. Ana Neves, pertencente à Coordenação do Projeto GIRO 
72 https://ifcn.madeira.gov.pt/images/Doc_Artigos/CaboGirao/Localizacao/cabogiraomapaRed.jpg. 

https://ifcn.madeira.gov.pt/areas-protegidas/ilheus-do-porto-santo/gestao-e-protecao.html
https://ifcn.madeira.gov.pt/images/Doc_Artigos/CaboGirao/Localizacao/cabogiraomapaRed.jpg
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• Atividades marinhas contrárias aos objetivos de conservação, conforme descritos no 

artigo 5º do presente diploma; 

• Utilização de qualquer tipo de iluminação no exterior das embarcações fundeadas 

durante o período noturno, para além daquela estipulada pela legislação aplicável a estas 

situações; 

• Emissão de ruído ou música com níveis de intensidade que prejudiquem o bem-estar 

dos outros utilizadores da área ou da vida selvagem existente na envolvente próxima da área 

delimitada como Parque Natural Marinho, assim como nas arribas confrontantes; 

• Colocação de iluminação, na área referida na alínea anterior, que de alguma forma 

possa prejudicar a avifauna marinha aí presente. 

Neste parque, e/ou na sua envolvente terrestre, encontram-se interditadas (162): 

• Introdução de espécies animais ou vegetais exóticas; 

• Colheita ou detenção de exemplares de quaisquer espécies vegetais ou animais 

protegidos, exceto para fins comprovadamente científicos; 

• Colheita de elementos de interesse paleontológico ou geológico ou que constituam 

património cultural subaquático, exceto para fins comprovadamente científicos, mediante 

parecer prévio do órgão local da Autoridade Marítima; 

• O incumprimento das condições estabelecidas na licença ou autorização emitida por 

uma entidade pública; 

• Rejeição de peixe não descarregado nos locais estipulados para o efeito; 

• Lançamento de detritos sólidos ou líquidos suscetíveis de produzir efeitos negativos 

ou potencialmente negativos no meio marinho; 

• Na envolvente terrestre do Parque Natural Marinho do Cabo Girão, em concreto nas 

bacias hidrográficas que desaguam no referido parque, e sem limite de distância à linha de costa 

e/ou cota, é proibido o lançamento ou abandono de detritos sólidos ou líquidos suscetíveis de 

serem arrastados para o meio marinho, onde seja expectável a produção de efeitos negativos 

ou potencialmente negativos no mesmo; 

• Qualquer intervenção que condicione o spot de surf aí existente. 

Segundo a classificação de áreas protegidas da IUCN, o Parque Natural Marinho do Cabo 

Girão, conforme o definido no seu diploma de criação, encontra-se inserido na Categoria VI 

(130). Além da classificação da IUCN, o Cabo Girão integra a rede comunitária das áreas 

protegidas Rede Natura 2000 como Sítio de Interesse Comunitário Cabo Girão pelas suas 

formações vegetais e zonas de nidificação e repouso da avifauna marina, ocupando uma área 

de 0,84 km2. A inacessibilidade de grande parte da arriba do Cabo Girão garantiu a preservação 

de diversos valores ecológicos, de uma elevada importância em matéria de conservação da 

natureza e biodiversidade (153). Esta zona tem, ainda, os seus habitats protegidos pela Diretiva 

Habitats e diversas espécies de avifauna como integrantes da Convenção de Berna – Convenção 

sobre a Vida Selvagem e os Habitats na Europa (154). 

 

Área Protegida da Ponta do Pargo 

A Área Protegida da Ponta do Pargo (Fig. 64), criada em 2018, inclui uma área terrestre 

e marinha que se estende para leste da Ribeira do Tristão, concelho do Porto Moniz, até ao 

Ribeiro Velho, concelho da Calheta. Esta área protegida é composta na sua parte marinha pelo 

Parque Natural Marinho da Ponta do Pargo e na sua parte terrestre pelo Monumento Natural 

da Ponta do Pargo e pela Paisagem Protegida da Ponta do Pargo (163). A superfície  
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correspondente ao Parque Natural Marinho da Ponta do Pargo compreende uma área 

de 15,5 km2 73. 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 64 - Mapa ilustrativo Área Protegida da Ponta do Pargo74. 

 

Nesta área salienta-se a existência de formações vegetais naturais, zonas de nidificação 

e repouso da avifauna terrestre e marinha e ainda o património cultural presente nas várias fajãs 

(163). 

Neste parque é permitida a prática dos seguintes atos e atividades (164): 

• Pesca profissional, mediante a aplicação do respetivo regime legal específico, de 

modo a salvaguardar a integração harmoniosa desta atividade com a proteção, valorização e 

uso sustentado dos recursos marinhos; 

• Pesca lúdica, tal como definida no Decreto Legislativo Regional n.º 19/2016/M, de 20 

de abril; 

• Apanha e captura de espécies bentónicas e de fundo, tais como lapas, caramujos, 

cavacos e polvos, tal como definida no Decreto Legislativo Regional n.º 11/2006/M, de 18 de 

abril, na Portaria Regional n.º 80/2006, de 4 de julho, alterada pela Portaria Regional n.º 

40/2016, de 17 de fevereiro e de acordo com a legislação prevista nas alíneas anteriores. 

Constituem atos e atividades condicionados e sujeitos a autorização prévia (164): 

• Extração de quaisquer recursos biológicos e minerais marinhos não sujeitos a 

regulamentação específica; 

• Atividades marinhas contrárias aos objetivos de conservação, conforme descritos no 

artigo 5.º do presente diploma; 

• Utilização de qualquer tipo de iluminação no exterior das embarcações fundeadas 

durante o período noturno, para além daquela estipulada pela legislação aplicável a estas 

situações; 

• Emissão de ruído ou música com níveis de intensidade que prejudiquem o bem-estar 

dos outros utilizadores da área ou da vida selvagem existente na envolvente próxima da área 

delimitada como Parque Natural Marinho, assim como nas arribas confrontantes; 

• Colocação de iluminação, na área referida na alínea anterior, que de alguma forma 

possa prejudicar a avifauna marinha aí presente. 

Os seguintes atos e atividades verificados no parque ou na sua envolvente terrestre são 

objeto de regulamentação específica (164): 

• Exercício de atividades comerciais de qualquer tipologia, exceto a pesca; 

 
73 Informação fornecida pela Sra. Cláudia Ribeiro - Divisão de Gestão e Valorização de Áreas Classificadas (DGVAC) 
74 https://ifcn.madeira.gov.pt/images/FotosArtigos/AreasClassifRAM/areas_protegidas_ram2.jpg.  

https://ifcn.madeira.gov.pt/images/FotosArtigos/AreasClassifRAM/areas_protegidas_ram2.jpg
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• Definição dos limites da velocidade da navegação; 

• Definição das áreas e procedimentos a adotar nos fundeadouros; 

• Exercício de atividades desportivas e/ou de lazer organizada de forma formal por 

clubes, empresas ou associações suscetíveis de provocarem poluição ou ruído ou de 

deteriorarem os fatores naturais da área; 

• Definição de áreas de salvaguarda para o exercício de atividades desportivas e/ou de 

lazer, com ou sem fins comerciais; 

• Definição das medidas a adotar para minimizar o impacto para as aves nidificantes 

da iluminação pública existente e daquela que vier a ser colocada na área. 

É proibida a prática dos seguintes atos e atividades (164): 

• Introdução de espécies animais ou vegetais exóticas; 

• Colheita ou detenção de exemplares de quaisquer espécies vegetais ou animais 

protegidos, exceto para fins comprovadamente científicos; 

• Colheita de elementos de interesse paleontológico ou geológico ou que constituam 

património cultural subaquático, exceto para fins comprovadamente científicos, mediante 

parecer prévio do Órgão Local da Autoridade Marítima; 

• Rejeição de peixe não descarregado nos locais estipulados para o efeito; 

• Lançamento de detritos sólidos ou líquidos suscetíveis de produzir efeitos negativos 

ou potencialmente negativos no meio marinho; 

• Na envolvente terrestre do Parque Natural Marinho da Ponta do Pargo, em concreto 

nas bacias hidrográficas que desaguam no referido Parque, e sem limite de distância à linha de 

costa e/ou cota, é proibido o lançamento ou abandono de detritos sólidos ou líquidos suscetíveis 

de serem arrastados para o meio marinho, onde seja expectável a produção de efeitos negativos 

ou potencialmente negativos no mesmo; 

• Qualquer intervenção que condicione os spots de surf e mergulho aí existentes e 

identificados no regulamento da Área Protegida. 

Segundo a classificação de áreas protegidas da IUCN, o Parque Natural Marinho da 

Ponta do Pargo, conforme o definido no seu diploma de criação, encontra-se inserido na 

Categoria VI (155). 

 

Rede Natura 2000 

O arquipélago madeirense dispõe das seguintes Zonas Marinhas Protegidas integrantes 

da Rede Natura 2000, como listado abaixo: 

a) ZEC da Madeira (165) 

a. Ponta de São Lourenço (parcialmente incluída no Parque Natural da Madeira); 

b. Ilhéu da Viúva (sobrepõe à Reserva Natural da Rocha do Navio); 

c. Ilhéus do Porto Santo (incluídos na Rede de Áreas Marinhas Protegidas do Porto 

Santo); 

d. Ilhas Desertas (sobrepõe à Reserva Natural das Ilhas Desertas); 

e. Ilhas Selvagens (sobrepõe à Reserva Natural das Ilhas Selvagens). 

 

b) ZPE da Madeira (165) 

a. Ponta de São Lourenço; 

b. Ilhas Desertas; 

c. Ilhas Selvagens. 
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c) SIC da Madeira (165) 

a. Cabo Girão; 

b. Cetáceos da Madeira. 

 

3.6. Canárias  
 

3.3.7. Caracterização Socioeconómica 

 

Estado-Membro | Espanha 

Localização | Arquipélago atlântico composto por sete ilhas, situado a noroeste do 

deserto do Sara. 

Superfície (16) | 7 447 km2 

População (16) | 2 135 722 habitantes 

Capital Administrativa | Las Palmas de Gran Canária e Santa Cruz de Tenerife 

Densidade (16) | 282,25 hab./km2  

Zona Económica Exclusiva (ZEE) (17) | 445 910 km2 (2019) 

Principais Atividades Ligadas Ao Mar (166) | Pesca artesanal, pesca desportiva e 

recreativa, transformação e comercialização de produtos do mar, aquicultura, exploração de 

recursos não-vivos (energias renováveis marinhas, extração de sal, extração de recursos 

minerais), serviços portuários, transporte de passageiros e mercadorias, construção e reparação 

naval, turismo náutico, cruzeiros, mergulho 

Pesca (51) | A frota pesqueira é composta por 756 embarcações e cerca de 1000 

pescadores. Em termos de artes de pesca, utilizam-se redes de cerco, rede de emalhar 

(tresmalho e cazonal, sendo as restantes proibidas), armadilhas, linhas-de-mão, palangre e 

corrico75. Nesta região é proibida a pesca de arrasto76. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 65 - Embarcações nas Canárias (06/08/2021). (Fonte: MarineTraffic) 

 

 
75 David Pávon (Federación Regional de Cofradías de Pescadores de Canarias) na Reunião do Comité Executivo do dia 
2 de novembro de 2020. 
76 Proibição contida no artigo 17, alínea a) do Decreto 182/2004, de 21 de dezembro, que aprova o Regulamento da 
Lei das Pescas das Canárias, para as águas interiores do arquipélago (167) e no artigo 4 do Decreto AAA/2536/2015, 
de 30 de novembro, que regulamenta a pesca 
artes e modalidades de pesca marítima e estabelecer um plano de gestão para os navios do Censo Nacional das 
Canárias, para as águas externas (regulamentação estatal) (217). 
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3.3.8. Zonas Marinhas Protegidas das Canárias 

 

Regulamentação e Medidas de Conservação  

Considerando-se que as águas em torno das ilhas Canárias contêm vários habitats de 

profundidade, protegidos até recentemente das atividades de arrasto, o Regulamento da 

Comissão Europeia N.º 1568/2005 do Conselho de 20 de setembro, estende as restrições à 

utilização de artes demersais com o intuito de assegurar a proteção das zonas mencionadas 

anteriormente (61). 

De acordo com o Capítulo III do Decreto 182/2004 de 21 de dezembro de 2004, que 

aprova o Regulamento da Lei das Pescas das Ilhas Canárias (Lei 17/2003), esta região apresenta 

três classificações para as zonas de proteção de pesca (167): 

a) Reservas marinhas de interesse pesqueiro, nas quais se incluem todas as áreas 

que, pelas suas condições particulares, requeiram uma maior proteção para a regeneração da 

fauna e flora constituinte dos recursos pesqueiros. Aqui podem ser aplicados diferentes níveis 

de proteção; 

b) Zonas de acondicionamento marino, declaradas com o intuito de favorecer a 

proteção, regeneração e desenvolvimento de recursos haliêuticos, sem o prejuízo de serem 

impedidas a realização de obras ou implementação de instalações que favoreçam este objetivo; 

c) Áreas de repovoamento marinho, destinadas à libertação controlada de 

espécies com interesse pesqueiro, existindo regras especiais para o exercício da pesca, bem 

como para todas as atividades que possam prejudicar a eficácia da regeneração de espécies. 

Além destas, encontram-se protegidos todos os fundos em que existam prados de ervas 

marinhas, em particular, os sebadales, e todas as áreas de instalação de recifes artificiais durante 

o período de consolidação dos seus efeitos regenerativos (168). 

As Reservas Marinhas, pela sua necessidade de proteção e de garantir a conservação e 

recuperação dos recursos pesqueiros e habitats, apresentam duas figuras de proteção (169):  

a) Espaços marinhos protegidos por competência do Estado em águas exteriores, 

nos quais se inserem as reservas marinhas, as zonas de acondicionamento marino e as zonas de 

repovoamento marinho; 

b) Espaços marinhos protegidos por competência autónoma em águas interiores, 

nos quais se inserem as reservas marinhas de interesse pesqueiro, as zonas de 

acondicionamento marino e as zonas de repovoamento marinho. 

Considerando a sua diversidade ecológica, e com o intuito de proteger a biodiversidade 

e o ambiente natural, além das classificações das áreas protegidas de interesse pesqueiro, 

reguladas pela normativa pesqueira, as Canárias apresentam uma elevada percentagem do seu 

território inserida em diferentes categorias de proteção, dependendo dos enquadramentos 

jurídicos de classificação: “Áreas Naturais Protegidas”, “Rede Natura 2000 de áreas protegidas” 

e “Áreas protegidas por instrumentos internacionais” (170). 

 Como forma de atenuar os impactos na costa das Canárias, decorrentes da 

elevada pressão urbana e humana, têm vindo a implementar uma série de medidas a nível do 

Estado para assegurar a gestão sustentável e a viabilidade do meio marinho77.Em 1988, o 

 
77 cf. https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-costa/actuaciones-proteccion-costa/las-
palmas/actuaciones-laspalmas.aspx 

https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-costa/actuaciones-proteccion-costa/las-palmas/actuaciones-laspalmas.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-costa/actuaciones-proteccion-costa/las-palmas/actuaciones-laspalmas.aspx
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Governo das Canárias aprovou a Lei 22/88, de 28 de julho, denominada “Ley de Costas”, que 

protege a área litoral do domínio público marítimo-terrestre, estabelecendo uma faixa 

marítimo-terrestre, na qual se encontra proibida a construção e/ou aquisição de terrenos nela 

localizados (169). 

Nesta região existem projetos de restauração de habitats marinhos regionais, que 

procuram sensibilizar a sociedade para a necessidade de recuperar e conservar a biodiversidade 

marinha, de modo a poderem ser valorizadas as atividades como a pesca sustentável e o turismo 

(169). 

 

Reservas Marinhas 

As Canárias apresentam, atualmente, três reservas marinhas de interesse pesqueiro que 

visam proteger a reprodução e a criação de espécies de interesse para a pesca, facilitando a 

recuperação dos recursos e contribuindo para uma exploração sustentável dos mesmos (171). 

 

a) Reserva Marinha da ilha Graciosa e ilhéus do norte de Lanzarote 

Criada em 1995 pelo Decreto 21/1995, de 24 de março, institui uma reserva marinha de 

interesse piscatório nos arredores da ilha de Graciosa e nos ilhéus do norte de Lanzarote e pelo 

Despacho de 19 de maio de 1995, que cria uma reserva marinha nesta mesma região (172).  

A Reserva Marinha da ilha de Graciosa e ilhéus do norte de Lanzarote (Fig. 66), apresenta 

uma forma retangular e uma superfície de 707 km2, dos quais 40% correspondem a águas 

exteriores e 60% a interiores (173). 

 
Figura 66 - Mapa ilustrativo da Reserva Marinha da ilha Graciosa e ilhéus do norte de Lanzarote78.  

 

 

 

O Decreto 21/1995, de 24 de março, estabelece como zona de máxima proteção (ou 

zona de reserva integral) a região correspondente à área circular, de centro em Roque del Este, 

 
78 http://www.datosdelanzarote.com/Uploads/doc/Reserva-Marina-Isla-de-La-Graciosa-e-Islotes-del-Norte-de-
Lanzarote-20150218111349811informacion_generica_graciosa-(1).pdf.    

http://www.datosdelanzarote.com/Uploads/doc/Reserva-Marina-Isla-de-La-Graciosa-e-Islotes-del-Norte-de-Lanzarote-20150218111349811informacion_generica_graciosa-(1).pdf
http://www.datosdelanzarote.com/Uploads/doc/Reserva-Marina-Isla-de-La-Graciosa-e-Islotes-del-Norte-de-Lanzarote-20150218111349811informacion_generica_graciosa-(1).pdf


 

88/124 
 

com raio de uma milha, na qual se encontra proibida a realização de qualquer tipo de pesca ou 

extração de espécies vivas, podendo apenas aceder-se a estas águas mediante autorização 

(174). 

Dentro da Reserva Marinha, e fora da zona de reserva integral, encontram-se proibidos 

todos os tipos de pesca marítima, e extração de flora e fauna marinhas, com as seguintes 

exceções (175): 

• A pesca marítima profissional com linha e anzol; 

• A pesca marítima profissional com artes tradicionais exclusivamente para a 

captura de salemas (Sarpa salpa) ou de espécies pelágicas migratórias; 

• O exercício dos dois pontos anteriores só pode ser realizado por embarcação 

com porto base na ilha de La Graciosa ou por pescadores habituais da reserva; 

• A pesca recreativa marítima, com corrico, de espécies pelágicas migratórias, a 

pelo menos duas milhas da reserva integral; 

• Amostras de fauna e flora, mediante autorização, para a realização de 

monitorização científica. 

Dentro da Reserva Marinha, e fora da zona de reserva integral pode ainda ser praticado 

o mergulho de lazer, mediante autorização. No entanto, mergulhadores não podem transportar 

equipamento de pesca ou extração (175). 

Em redor da ilha Graciosa, o ambiente marinho, ao longo da costa africana, é 

influenciado pelo afloramento de águas frias e ricas, responsáveis pela riqueza pesqueira da 

zona, juntamente com a extensa plataforma continental (fundos pouco profundos e bastante 

iluminados). Aqui, predominam espécies vegetais, como a Cymodocea nodosa, que formam 

prados, localmente designados por sebadales (176). 

 

b) Reserva Marinha da região de La Punta e La Restinga-Mar de Las Calmas 

Situada na ilha de El Hierro, a Reserva Marinha da região de La Punta e La Restinga-Mar 

de Las Calmas (Fig. 67) foi criada, em 1996 (177):  

a) Pela Ordem de 24 de janeiro79, que estabelece uma reserva marinha na região 

de La Punta e La Restinga-Mar de Las Calmas; 

b) Pelo Decreto 30/1996, de 16 de fevereiro80, que estabelece, na mesma região, 

uma reserva marinha de interesse pesqueiros.  

 
79 Cf.: https://www.boe.es/boe/dias/1996/02/03/pdfs/A03765-03766.pdf  
80 Cf.: https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/24402.pdf  

Figura 67 - Mapa ilustrativo da Reserva 

Marinha da região de La Punta e La 

Restinga-Mar de Las Calmas1.  

 

https://www.boe.es/boe/dias/1996/02/03/pdfs/A03765-03766.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/24402.pdf
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Esta reserva ocupa uma superfície de 11,8 km2 (177). 

A Ordem de 24 de janeiro de 1996 delimita duas áreas principais dentro da reserva: a 

zona de reserva integral e a zona de usos restritos (178).  

Na zona de reserva integral, que compreende a zona entre Roque de Naos e a Praia de 

la Herradura, estão proibidos quaisquer tipos de pesca, extração de fauna e flora e atividades 

subaquáticas, à exceção da pesca profissional de tunídeos (178) (179).  

A zona de usos restritos, situada de ambos os lados da zona de reserva integral, 

encontra-se subdividida em duas zonas: Zona R-1, que corresponde à área compreendida entre 

Punta de los Santos e Praia de la Herradura e a Zona R-2, que compreende a área entre Roque 

de Naos e Punta de las Canãs. Nesta zona, estão proibidos quaisquer tipos de pesca e extração 

de flora e fauna, à exceção da pesca profissional com linha e a pesca de atuns (179). 

Dentro desta reserva, e fora das zonas de reserva integral e usos restritos, encontram-

se proibidos todos os tipos de pesca e extração de fauna e flora, com as seguintes exceções 

(178): 

• A pesca profissional, com artes e aparelhos tradicionalmente usados na zona: 

pesca com linha e anzol, com isco pelágico, com salemera, com tambores de moreia e com 

armadilhas para camarão; 

• A pesca com salemera deverá direcionar-se exclusivamente para cardumes 

localizados de salemas (Sarpa salpa), e outras espécies pelágicas ou semi-pelágicas que não se 

capturem com linha e anzol; 

• Recolha de amostras de fauna e flora, devidamente autorizadas, para fins 

científicos; 

• A pesca apeada recreativa com cana. 

A prática de mergulho é permita fora da zona de reserva integral. No entanto, os 

mergulhadores não podem transportar consigo qualquer instrumento que possa ser usado para 

a pesca ou extração de espécies marinhas (178). 

Por se encontrar abrigada dos ventos e correntes predominantes, a Reserva Marinha da 

região de La Punta e La Restinga-Mar de Las Calmas apresenta as condições necessárias para o 

exercício continuado da pesca, encontrando-se, no entanto protegida para evitar sobrepesca. 

Nesta reserva predominam algas calcárias e castanhas, e possui uma elevada diversidade de 

fauna. Estas águas são visitadas por espécies de alto mar, como o tubarão-baleia (Rhincodon 

typus) e a jamanta (Mobula birostrisis), podendo observar-se ainda tartarugas e golfinhos (180). 

 

c) Reserva Marinha da ilha de La Palma 

Criada em 2001, pela Ordem de 18 de julho de 2001, a Reserva Marinha da ilha de La 

Palma (Fig. 68) tem uma extensão de 34,45 km2 (171).  

Esta reserva marinha apresenta uma zona de reserva integral, compreendida entre o 

ponto intermédio de La Punta de Caleta del Remo e Punta de El Guincho e a Punta del Hombre. 

Na reserva integral, estão proibidas a pesca, a extração de: fauna, flora, rochas e/ou qualquer 

outro tipo de material que constitua o substrato, bem como a prática de mergulho. O acesso a 

esta zona poderá ser permitido apenas para fins científicos, assim como a extração de fauna e 

flora, necessitando de autorização prévia (181). 
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Figura 68 - Mapa ilustrativo da Reserva Marinha de La Palma81. 

 

Dentro da reserva, e fora da zona de reserva integral, só pode ser praticada a pesca 

recreativa apeada com cana, sendo necessária a respetiva licença de pesca. O número máximo 

de canas por pescador encontra-se limitado a 1 e o número de anzóis por cana a 3. As capturas 

e o seu destino estarão de acordo com o disposto no Decreto 2133/1986, de 19 de setembro, e 

os tamanhos mínimos de exemplares a capturar deverão obedecer ao disposto no Decreto 

560/1995, de 7 de abril e no Decreto 2134 / 1986, de 19 de setembro. O controlo desta atividade 

inclui a pesagem e a medição dos indivíduos capturados (182).  

Nesta reserva, encontra-se autorizada a realização de mergulho autónomo recreativo, 

mediante autorização. Porém, nenhum mergulhador deverá transportar qualquer equipamento 

que possa ser utilizado para pesca ou extração de espécies marinhas (181). 

A Reserva Marinhas de La Palma é caracterizada por apresentar uma plataforma 

marinha escassa e fundos íngremes que apresentam fendas, grutas e túneis de elevado valor 

paisagístico e biológico (183). A diversidade da flora e da fauna marinha é muito elevada, 

existindo espécies de peixes que são difíceis de observar nas restantes ilhas ocidentais do 

arquipélago. Existem também fundos ricos em anémonas tropicais, que constituem um refúgio, 

pela sua presença escassa em outras zonas (181). 

 

Rede Natura 2000 

O arquipélago das canárias dispõe das seguintes Zonas Marinhas Protegidas integrantes 

da Rede Natura 2000, distribuídas pelas diferentes ilhas, como listado abaixo: 

a) ZEC das Canárias (184) 

a. Tenerife 

 
81 http://www.reservasmarinas.net/reservas/reservas_estado/palma/caracteristicas.asp 

http://www.reservasmarinas.net/reservas/reservas_estado/palma/caracteristicas.asp
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• Faixa marinha de Teno-Rasca; 

• Sebadales de Antequera; 

• Costa de San Juan de la Rambla; 

• Sebadales de San Andrés; 

• Caverna de San Juan; 

• Sebadales do sul de Tenerife. 

b. El Hierro 

• Mar de las Calmas. 

c. La Gomera 

• Faixa marinha de Santiago – Valle Gran Rey; 

• Costa de los Órganos. 

d. Lanzarote 

• Cagafrecho; 

• Sebadales de Guasimeta; 

• Los Jameos. 

e. Gran Canaria 

• Baía de Gando; 

• Sebadales da Praia del Ingés; 

• Faixa marinha de Mógan; 

• Praia del Cabrón; 

• Área marinha de La Isleta; 

• Baía del Confital; 

• Sebadales de Güigüí; 

• Costa de Sardina del Norte. 

f. La Palma 

• Costa de Garafía; 

• Faixa marinha de Fuencaliente.  

 

g. Fuerteventura 

• Praias de sotavento de Jandía; 

• Sebadales de Corralejo; 

• Cueva de Lobos. 

h. Archipiélago Chinijo 

• Sebadales da Graciosa. 

 

b) ZEPA das Canárias (184) 

No arquipélago canário localizam-se também outras Zonas Marinhas Protegidas 

correspondentes às seguintes Zonas de Especial Proteção de Aves: 

a. Tenerife 

• Espaço marinho de Los Acantilados de Santo Domingo e Roque de Garachico; 

• Espaço marinho de Roque de La Playa; 

• Espaço marinho de Anaga. 

b. El Hierro 

• Espaço marinho da zona ocidental de El Hierro; 
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• Espaço marinho de Los Roques de Salmor. 

c. La Gomera 

• Espaço marinho de La Gomera – Teno. 

 

d. Lanzarote 

• Espaço marinho dos ilhéus de Lanzarote; 

• Ilhéus de Lanzarote e Famara. 

e. Gran Canaria 

• Espaço marinho de Mógan – La Aldea. 

f. La Palma 

• Espaço marinho do norte de La Palma. 

g. Fuerteventura 

• Espaço marinho de La Bocayna. 

h. Mar aberto 

• ZEPA Banco de la Concepción. 

 

Reservas da Biosfera 

A Rede Canárias de Reservas da Biosfera é composta por 7 áreas, abaixo designadas, 

com uma dimensão total de 8 201,2 km2 (15). 

Assim, nas Canárias encontram-se declaradas como Reservas da Biosfera (185): 

1. Ilha de La Palma (1983), com uma superfície total de 807,02 km2, dos quais 98,7 

km2 correspondem à superfície marinha; 

2. Ilha de Lanzarote (1993), com uma superfície total de 1 226,1 km2, dos quais 

380 km2 correspondem à superfície marinha; 

3. Ilha de El Hierro (2000), com uma superfície total de 260 km2, dos quais 9 km2 

correspondem à superfície marinha; 

4. Ilha de Gran Canaria (46% da ilha, 2005), com uma superfície total de 1 004,59 

km2, dos quais 348,64 km2 correspondem à superfície marinha; 

5. Ilha de Fuerteventura (2009), com uma superfície total de 3 535 km2, dos quais 

1 878,36 km2 correspondem à superfície marinha; 

6. La Gomera (2012), com uma superfície total de 845,22 km2, dos quais 473,44 

km2 correspondem à superfície marinha; 

7. Maciço de Anaga, na ilha de Tenerife (2015), com uma superfície total de 

487,27 km2, dos quais 332,38 km2 correspondem à superfície marinha. 

 

 

 

3.7. Maiote 
 

3.3.9. Caracterização Socioeconómica 

 

Estado-Membro | França 

Localização | Arquipélago situado a sudoeste do Oceano Índico, entre o continente 

africano e Madagáscar, na entrada norte do Canal de Moçambique. 
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Superfície (16) | 374 km2  

População (16) | 235 132 habitantes (2016)  

Capital Administrativa (16) | Mamoudzou  

Densidade (16) | 663 hab./km2  

Zona Económica Exclusiva (ZEE) (17) | 68 381 km2 (2019) 

Principais Atividades Ligadas Ao Mar (186) | Pesca de sobrevivência (exs.: pesca de 

canoa, pesca apeada), pesca profissional, aquicultura, mergulho, pesca recreativa, iatismo, 

desportos com prancha não motorizados, desportos de prancha motorizados, passeios de 

descoberta, transportes marítimos e portuários. 

Pesca | A frota pesqueira é composta por 100 a 105 embarcações ativas e cerca de 300 

pescadores profissionais (2020)82. Em termos de artes de pesca, utilizam-se o palangre, linha de 

arrasto, linha de mão, rede de emalhar, pesca submarina e pesca apeada83. 

 

 

3.3.10. Zonas Marinhas Protegidas de Maiote 

 

Regulamentação e Medidas de Conservação  

As atividades recreativas e profissionais da pesca foram sempre regulamentadas em 

Maiote por vários decretos preferenciais, como a portaria n°2018/DMSOI/601, datado de 2018. 

(187). 

Quanto a medidas de conservação, a Maiote apresenta apenas uma única espécie sob 

quota de pesca ao abrigo de uma organização regional de gerenciamento de pescas (RFMO) 

(regulamento internacional): o galha a ré (Thunnus albacares). As Ordens Municipais N.º 1742 e 

1743 apresentam medidas mais exaustivas relativamente à proibição da captura de 

determinadas espécies marinhas (21). 

 

Reserva do Biótopo da Praia de Papani 

Em 2005, foi proposta a proteção do biótopo da Praia de Papani (188). 

 
82 Cyrielle JAC do Parc Naturel Marin de Mayotte 
83 Como referido pelo Sr. Charif Abdallah da Chambre de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Aquaculture de Mayotte, na 
Reunião do Comité Executivo de 2 de novembro de 2020 

 

Figura 69 - Embarcações em Maiote (07/07/2021). (Fonte: MarineTraffic.) 
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De momento, encontra-se em falta o nível de classificação quanto à proteção (ver Tab. 

1 – Anexos). 

 

Reserva Natural do Ilhéu M’Bouzi 

Criada em 2007 pelo Decreto n.º 2007-105 de 26 de janeiro, a Reserva Natural do Ilhéu 

M’Bouzi (Fig. 70) identifica como sua parte integrante a parcela 9124 – DO, cuja área total é de 

1,42 km2, dos quais aproximadamente 0,06 km2 correspondem ao domínio marítimo adjacente 

ao ilhéu (189).   

 

 

Figura 70 - Mapa ilustrativo da Reserva Natural do Ilhéu M'Bouzi84 e fotografia do respetivo local85. 

 

De momento, encontra-se em falta o nível de classificação quanto à proteção (ver Tab. 

1 – Anexos). 

 

Parque Natural Marinho de Maiote 

Criado em 2010 pelo Decreto n.º 2010-71 de 18 de janeiro (190), o Parque Natural 

Marinho de Maiote (Fig. 71) cobre a totalidade da ZEE delimitada em torno de Maiote (68 381 

km2), contendo uma extensão de 150 km2 de recifes de corais. O Parque Natural Marinho de 

Maiote é a maior área marinha protegida francesa (191). Além da riqueza em termos de 

biodiversidade marinha, este parque apresenta igualmente uma forte componente em termos 

de património cultural marinho (192). 

 
84 https://www.reserve-mbouzi.fr/prot%C3%A9ger-1/r%C3%A9glementation-et-p%C3%A9rim%C3%A8tre-de-la-
carte-rnn/. 
85 https://www.naturalistesmayotte.fr/les-naturalistes/la-r%C3%A9serve-naturelle-nationale-de-l-%C3%AElot-m-
bouzi/.  

https://www.reserve-mbouzi.fr/prot%C3%A9ger-1/r%C3%A9glementation-et-p%C3%A9rim%C3%A8tre-de-la-carte-rnn/
https://www.reserve-mbouzi.fr/prot%C3%A9ger-1/r%C3%A9glementation-et-p%C3%A9rim%C3%A8tre-de-la-carte-rnn/
https://www.naturalistesmayotte.fr/les-naturalistes/la-r%C3%A9serve-naturelle-nationale-de-l-%C3%AElot-m-bouzi/
https://www.naturalistesmayotte.fr/les-naturalistes/la-r%C3%A9serve-naturelle-nationale-de-l-%C3%AElot-m-bouzi/
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Figura 71 - Mapa ilustrativo do Parque Natural Marinho de Maiote. Imagem fornecida pelo Office Français 

de la Biodiversité – Parc Naturel Marin de Mayotte. 

 

O objetivo geral do Parque Natural Marinho Maiote é conciliar as atividades humanas e 

a preservação do ambiente marinho. Para o conseguir, o Conselho de Gestão, composto por 

vários intervenientes, elaborou um plano de gestão, que foi validado no final de 2012. Este plano 

determina as várias medidas de proteção, conhecimento, valorização e desenvolvimento 

sustentável a serem implementadas em todo o perímetro do parque86. 

Os 7 objetivos principais de gestão do parque87: 

• Fazer de Maiote um centro de excelência; 

• Restaurar a boa qualidade da água; 

• Desenvolver a pesca profissional; 

• Desenvolver o setor da aquacultura; 

• Participar na organização de atividades de lazer e na profissionalização dos 

agentes de turismo; 

• Perpetuar e desenvolver práticas de produção de alimentos e conhecimentos 

tradicionais; 

• Proteger e valorizar o património natural. 

Em termos de proteção, as medidas colocadas em prática podem variar em função da 

área (Fig. 71) e das orientações de gestão. Por exemplo, o Passe en S, que tem o seu próprio 

plano de gestão controlado pelo Parque, o ilhéu M'Bouzi, uma reserva natural nacional gerida 

por uma associação e que tem um plano de gestão conjunta com o Parque, o perímetro Saziley, 

 
86 Caroline Ballerini - Office Français de la Biodiversité para o Parque Natural Marinho de Maiote 
87 Cyrielle JAC - Parc Naturel Marin de Mayotte 
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que tem regulamentos de pesca específicos, ou a baía de N'Gouja, que está dividida em três 

zonas com diferentes graus de proteção e, portanto, com regulamentos específicos88. 

De momento, encontra-se em falta o nível de classificação quanto à proteção (ver Tab. 

1 – Anexos). 

Reserva Natural Nacional de Glorieuses 

O Decreto n.º 2021-734 de 8 de junho de 2021 institui a Reserva Natural Nacional de 

Glorieuses (Fig. 72), cuja extensão é de cerca de 43 762 km2, sendo contígua ao Parque Natural 

Marinho de Maiote (193). 

 
Figura 72 - Mapa ilustrativo da parte marinha da Reserva Natural Nacional de Glorieuses89. 

 

Esta reserva serve de refúgio a diversas espécies ameaçadas de tartarugas, aves, 

mamíferos marinhos, tubarões e raias, além de incluir um banco de corais cuja área é de, 

aproximadamente, 165 km2 (194). 

Esta reserva (parte marinha) apresenta quatro diretrizes de gestão (194): 

1. Proteção do património natural, em especial tartarugas, recifes de corais e 

mamíferos marinhos; 

2. Tornar as águas de Glorieuses uma área de excelência em pesca sustentável; 

3. Tornar a área em questão num local privilegiado de observação de 

biodiversidade marinha; 

4. Supervisionar práticas turísticas e apoiar o desenvolvimento do ecoturismo. 

A Reserva Natural Nacional de Glorieuses apresenta 3 zonas marinhas de proteção 

reforçada, nas quais toda a atividade de pesca profissional e recreativa se encontra interdita, 

assim como a rejeição de resíduos orgânicos e de peixes. São estas (195): 

a) Todas as águas num raio de 24 milhas do arquipélago de Glorieuses; 

b) A área em redor do Geyser Bank; 

c) A área em redor do banco Cordelière. 

Neste parque natural encontram-se interditos os seguintes atos (195): 

• A introdução de animais e espécies vegetais marinhos; 

• Perturbar, remover ou transportar a fauna marinha, exceto para as atividades 

de pesca autorizadas; 

 
88 Caroline Ballerini - Office Français de la Biodiversité para o Parque Natural Marinho de Maiote 

 
89 https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-35456-rapport-pstation-glorieuses.pdf.  

https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-35456-rapport-pstation-glorieuses.pdf
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• A destruição, mutilação, captura ou remoção, e a naturalização de aves, répteis 

e mamíferos marinhos, vivos ou mortos, assim como o seu transporte, venda e compra, exceto 

para fins científicos; 

• Qualquer ato que possa danificar o património cultural; 

• Abandonar, depositar ou deitar fora qualquer produto que possa prejudicar a 

qualidade da água, ar, solo e subsolo ou a integridade da fauna e flora; 

• Todas as atividades de pesquisa ou exploração mineira; 

• A extração e coleta de minerais e/ou fósseis; 

• A pesca dirigida aos tubarões e raias; 

• O lançamento de dispositivos de agregação de pescado (DCP), a pesca sobre 

eles, e a colocação e transferência de etiquetas; 

• A utilização de redes de emalhar e artes de pesca com dispositivos de 

arrastamento suscetíveis de afetar a integridade dos fundos marinhos. 

Neste local, as atividades de exploração do ambiente marinho e atividades desportivas 

encontram-se regulamentadas pelo Estado, assim como as atividades profissionais de 

fotografia, cinematografia, registos de som, radiofonia e televisão (195).  

De momento, encontra-se em falta o nível de classificação quanto à proteção (ver Tab. 

1 – Anexos). 

 

3.8. Reunião 
 

3.3.11. Caracterização Socioeconómica 

 

Estado-Membro | França 

Localização | Situada no Oceano Índico, a cerca de 800 km a leste de Madagáscar e 200 

km a oeste da ilha Maurícia, integrando o arquipélago das Mascarenhas 

Superfície (16) | 2 512 km2  

População (16) | 850 996 habitantes (2016)   

Capital Administrativa | São Dinis 

Densidade (16) | 339 hab./km2  

Zona Económica Exclusiva (ZEE) (17) | 315 151 km2 (2019) 

Principais Atividades Ligadas Ao Mar (50) | Atividades portuárias e marítimas, pesca, 

transporte de mercadorias, exportação de produtos marinhos, as pescas profissional, recreativa 

e subaquática 

Pesca (50) (33)| A frota pesqueira é composta por cerca de 15 embarcações de 

dimensões inferiores a 12 metros e cerca de 343 pescadores. Em termos de artes de pesca, 

utilizam o palangre, o cerco 
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3.3.12. Zonas Marinhas Protegidas da Reunião 

 

Regulamentação e Medidas de Conservação  

Na Reunião, as Leis N.º 1742-2008 estabelece a regulamentação do exercício da pesca 

marítima profissional nas águas da Reunião (196). Por sua vez, a portaria n.º 3416 de 31 de 

outubro de 2019 institui a regulamentação das pescas tradicionais exercidas, a título de lazer, 

no interior da Reserva Natural Nacional Marinha da Reunião (197). 

À semelhança do que se verifica noutras RUPs francesas, a única espécie sob quota da 

omissão do Atum do Oceano Índico (IOTC) é a galha à ré (Thunnus albacares), existindo, para 

além disto, proibições de captura de diversas espécies marinhas, com principal foco na proibição 

da captura de ovos, de modo a promover a reprodução. Na Reunião, encontram-se ainda 

protegidas todas as espécies de conchas, à exceção dos mexilhões (16). 

Na Reunião não existem “cantonnements”, porém as atividades piscatórias encontram-

se proibidas nalgumas zonas (16).  

 

Reserva Natural Marinha da Reunião 

O Decreto n.º 2007-236 de 21 de fevereiro de 2007 institui a criação da Reserva Natural 

Marinha da Reunião (Fig. 74), cuja área total é de aproximadamente 35 km2 (198). 

 

Figura 73 - Embarcações na Reunião (07/07/2021). (Fonte: MarineTraffic.) 
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Figura 74 - Mapa ilustrativo da Reserva Natural Marinha da Reunião90. 

 

Nesta reserva, as pescas profissional, recreativa e subaquática são permitidas mediante 

regulamentação própria, existindo, no entanto, algumas proibições: a pesca recreativa (interdita 

durante a noite), a pesca subaquática, a pesca nas passagens e o uso de lança é proibido (198). 

Existem dois tipos de áreas protegidas nesta reserva: as áreas de proteção reforçada e 

as áreas de proteção integral (16). 

Nas áreas de proteção reforçada, a pesca recreativa é proibida. No entanto, a pesca de 

linha é permitida nas zonas afastadas dos recifes de corais, de costas rochosas vulcânicas e 

praias de areia preta. Aqui, a pesca profissional é proibida, à exceção da pesca de Ranina ranina, 

Mulloidichthys flavolineatys, de lulas e pelágicos (para a pesca profissional) (198). 

Nas áreas de proteção integral, todas as formas de pesca são proibidas (198).  

Além destas medidas, dentro do perímetro da Reserva Natural Marinha da Reunião, a 

pesca é alvo de declarações especiais de captura; o snorkeling profissional é proibido enquanto 

a pesca recreativa em snorkeling pode ser autorizada. Além disto, é ainda proibido utilizar arpão 

e a utilização de equipamento de respiração autónoma durante a prática de snorkeling (21). 

De momento, encontra-se em falta o nível de classificação quanto à proteção (ver Tab. 

1 – Anexos). 

Outras Zonas Marinhas Protegidas 

Ainda inseridas na categoria das zonas marinhas protegidas, existem algumas reservas 

de pesca estabelecidas, sendo estas, essencialmente, plataformas de recife. Além destas, existe 

ainda a reserva de pesca de Sainte-Rose, criada em 2010, na qual, dentro do perímetro 

 
90 https://habiter-la-reunion.re/wp-content/uploads/2018/09/Carte-r%C3%A9serve-naturelle-marine-reunion.jpg. 

https://habiter-la-reunion.re/wp-content/uploads/2018/09/Carte-r%C3%A9serve-naturelle-marine-reunion.jpg


 

100/124 
 

correspondente ao início do Eastern River até ao Pointe Corail, pesca incluindo mergulho 

snorkling é proibida, exceto pesca da costa (21).  

De momento, encontra-se em falta o nível de classificação quanto à proteção (ver Tab. 

1 – Anexos). 

 

  



 

101/124 
 

4. Conclusão 
 

De modo a perceber a proteção existente em território marinho das Regiões 

Ultraperiféricas, numa primeira análise, abordou-se a relação existente entre a totalidade de 

zona marinha protegida (em km2) com a Zona Económica Exclusiva (ZEE) da respetiva RUP. 

Realizaram-se, ainda, duas análises adicionais com o intuito de estudar a proporção totalidade 

de zona marinha protegida a nível RUPs – soma da ZEE das 9 RUPs e proporção totalidade de 

zona marinha protegida a nível RUPs – ZEE da União Europeia. 

Pela análise da Fig. 75, verifica-se que apenas 3% da Zona Económica Exclusiva de São 

Martinho corresponde a Zonas Marinhas Protegidas, havendo um total de 97% da ZEE sem 

qualquer tipo de proteção. 

 
Figura 75 - Relação entre a percentagem de zona marinha protegida em São Martinho e a respetiva ZEE. 

 

Pela análise da Fig. 76, verifica-se que apenas 1% da Zona Económica Exclusiva de 

Guadalupe corresponde a Zonas Marinhas Protegidas, havendo um total de 99% da ZEE sem 

qualquer tipo de proteção. 
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Figura 76 - Relação entre a percentagem de zona marinha protegida na Guadalupe e a respetiva ZEE. 

 

Pela análise da Fig. 77, verifica-se que 100% da Zona Económica Exclusiva de Martinica 

se encontra protegida. É de salientar que os valores indicadores para a ZEE desta região rondam 

os 47 000 km2 e que o Parque Natural Marinho da Martinica ocupa uma superfície total de 

48 900 km2, assumindo-se, deste modo, que toda a ZEE se encontra protegida. 

 
Figura 77 - Relação entre a percentagem de zona marinha protegida na Martinica e a respetiva ZEE. 
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Pela análise da Fig. 78, verifica-se que apenas 1% da Zona Económica Exclusiva da 

Guyana Francesa corresponde a Zonas Marinhas Protegidas, havendo um total de 99% da ZEE 

sem qualquer tipo de proteção. 

 

Figura 78 - Relação entre a percentagem de zona marinha protegida na Guyana Francesa e a respetiva ZEE. 

 

Pela análise da Fig. 79, verifica-se que 26% da Zona Económica Exclusiva dos Açores 

corresponde a Zonas Marinhas Protegidas, havendo um total de 74% da ZEE sem qualquer tipo 

de proteção. É de salientar uma nas áreas classificadas com um estatuto de proteção de 4% 

(2018) (199) para 26% (2021). 

 
Figura 79 - Relação entre a percentagem de zona marinha protegida nos Açores e a respetiva ZEE. 

 

Pela análise da Fig. 80, verifica-se que apenas 2% da Zona Económica Exclusiva da 

Madeira corresponde a Zonas Marinhas Protegidas, havendo um total de 98% da ZEE sem 
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qualquer tipo de proteção. É de salientar que esta percentagem se mantém constante desde 

2018 (199). 

 
Figura 80 - Relação entre a percentagem de zona marinha protegida na Madeira e a respetiva ZEE. 

 

Pela análise da Fig. 81, verifica-se que apenas 3% da Zona Económica Exclusiva das 

Canárias corresponde a Zonas Marinhas Protegidas, havendo um total de 97% da ZEE sem 

qualquer tipo de proteção.  

 
Figura 81 - Relação entre a percentagem de zona marinha protegida nas Canárias e a respetiva ZEE. 

 

Pela análise da Fig. 82, verifica-se que 100% da Zona Económica Exclusiva de Maiote se 

encontra protegida.  
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Figura 82 - Relação entre a percentagem de zona marinha protegida em Maiote e a respetiva ZEE. 

 

Pela análise da Fig. 83, verifica-se que a totalidade da Zona Económica Exclusiva da 

Reunião não apresenta qualquer tipo de proteção. 

 
Figura 83 - Relação entre a percentagem de zona marinha protegida na Reunião e a respetiva ZEE. 

 

Pela análise da Fig. 84, verificamos que na Europa temos uma ZEE total de 200.000.000 

km2, dos quais 2.513.804 km2 pertencem às Regiões Ultraperiféricas, o que corresponde a uma 

percentagem aproximada de 10%. 
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Figura 84 – Relação entre a ZEE das Regiões Ultraperiféricas e a ZEE da União Europeia. 

 

Pela análise da Fig. 85, verifica-se que 15% da soma das Zonas Económicas Exclusivas 9 

Regiões Ultraperiféricas em questão correspondem a Zonas Marinhas Protegidas, havendo um 

total de 85% de ZEE sem qualquer tipo de proteção. 

 

 

 
Figura 85 - Relação entre a percentagem de zona marinha protegida a nível de todas as Regiões 

Ultraperiféricas e a respetiva totalidade de ZEE. 

 

 

É de salientar que, em diferentes RUPs, foram detetadas sobreposições de 

classificações, dando-se um maior destaque às existentes nos Açores, Madeira e Canárias, uma 

vez que, além das classificações regionais, a diferentes áreas estão atribuídas proteções 

internacionais cujos limites podem ser mais ou menos extensos quando comparados com as 
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classificações regionais. Isto implica que, e para os pescadores, as diferentes sobreposições de 

classificações e proteções torna ininteligível a perceção de onde se pode ou não pescar. 

Analisando as diferentes designações existentes nas Regiões Ultraperiféricas europeias 

para as Zonas Marinhas Protegidas, foram registadas cerca de 22 nomenclaturas gerais 

diferentes. Assim sendo, registaram-se os seguintes dados: 

• 8 Reservas Naturais; 

• 1 Parque Nacional; 

• 3 “Cantonnements”; 

• 1 Zona de Proteção de Biótipo; 

• 2 Parques Naturais Marinhos; 

• 2 Reservas Naturais Nacional; 

• 9 Parques de Ilha (que incluem, na sua totalidade, 29 Áreas Protegidas de Gestão 

de Recursos, 4 Reservas Naturais e 1 Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies); 

• 1 Parque Marinho (que inclui 10 Áreas Marinhas Protegidas e 5 Reservas 

Naturais Marinhas); 

• 6 Áreas de Restrição à Pesca; 

• 5 Parques Marinhos Subaquáticos; 

• 1 Reserva Voluntária; 

• 2 Redes de Áreas Marinhas; 

• 48 Zonas de Especial Conservação; 

• 3 Zonas de Proteção Especial; 

• 12 Zonas de Especial Proteção para Aves; 

• 4 Sítios de Importância Comunitária; 

• 1 Reserva Natural Parcial; 

• 2 Áreas Protegidas; 

• 3 Reservas Marinhas de Interesse Pesqueiro; 

• 11 Reservas da Biosfera (4 pertencentes aos Açores e 7 às Canárias). 

 

O termo “Área Marinha Protegida” inclui uma série de níveis de proteção existentes, 

não existindo uma clara definição do que realmente essa designação significa e implica. Deste 

modo, torna-se necessária a uniformização das designações de maneira que possam ser 

estabelecidos e medidos, com clareza, os objetivos de conservação. Esta uniformização 

permitiria, ainda, que fossem já declarados como protegidos cerca de 15% da totalidade da Zona 

Económica Exclusiva correspondente às Regiões Ultraperiféricas. 
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Anexos 
 
Tabela 1 - Lista de zonas marinhas protegidas das Regiões Ultraperiféricas Francesas e respetivas 

classificações quanto à proteção. 

 
Tabela 2 – Relação entre a área total de zona marinha protegida e a Zona Económica Exclusiva (ZEE) de cada 

RUP, a nível global e a nível de ZEE da União Europeia. 

 
 
Tabela 3 - Lista de zonas marinhas protegidas da Madeira e respetiva área em km2 91. 

 
 

 

 
91 https://natura2000.eea.europa.eu/.  

ZEE (km
2
) Total Zona Marinha Protegida (km

2
) Total ZEE Não Protegida (km

2
)

São Martinho 1 100 30 1070

Guadalupe 90 705 1358 89347

Martinica 47 787 48900 0

Guyana Francesa 131 554 1559 129995

Açores 960 421 246861 713560

Madeira 452 795 8941 443854

Canárias 445 910 11919 433991

Maiote 68 381 68381 0

Reunião 315 151 35 315116

Total RUP 2 513 804 387983 2126934

Zona Marinha Protegida - Madeira Área (km2) Observações

Reserva Natural Parcial do Garajau 3,76

Reserva Natural da Rocha do Navio 18,22

Reserva Natural das Ilhas Desertas 125,86

Reserva Natural das Ilhas Selvagens 94,71

Rede de Áreas Marinhas Protegidas do Porto Santo 26,74

Cabo Girão 2,59

Ponta do Pargo 15,5

Ponta de São Lourenço 31,8238

Ilhéu da Viúva 17,097

Ilhéus do Porto Santo S/ info. O sítio encontra-se incluído na Rede de Áreas Marinhas Protegidas do Porto Santo.

Ilhas Desertas 114,57 O sítio é totalmente abrangido pela Zona de Protecção Especial Ilhas Desertas.

Ilhas Selvagens 94,71 O sítio é abrangido na sua totalidade pela Zona de Protecção Especial Ilhas Selvagens.

Ponta de São Lourenço 24,12 O sítio é totalmente abrangida pela Zona Especial de Conservação Ponta de S. Lourenço.

Ilhas Desertas 764,62

Ilhas Selvagens 1 245,30

Cabo Girão S/ info.

Cetáceos da Madeira 6814,987

TOTAL 8 940,64

SIC

ZEC

ZPE

Áreas Exclusivamente Marinhas

Áreas Mistas

Áreas Protegidas

RUP ZONA MARINHA PROTEGIDA CLASSIFICAÇÃO QUANTO À PROTEÇÃO (IUCN)

São Martinho Reserva Natural de São Martinho Candidato à Green List  da IUCN

Parque Nacional da Guadalupe Categoria II (IUCN) - área principal

Reserva Natural das Ilhas de Petite Terre Categoria IV (IUCN)

Setor Marítimo de Malendure Falta Nível de Conservação

Reserva Natural dos ilhéus de Saint-Anne Categoria IV (IUCN)

Zona de Proteção de biótopos do ilhéu Loup Garou Categoria IV (IUCN)

Parque Natural Marinho de Martinica Não existente

“Cantonnements ” de Case-Pilote , dos ilhéus Ramiers  e de Tresor bay Não existente

Reserva Natural de Amana Falta Nível de Conservação

Reserva Natural Nacional da ilha de Grand-Connétable Categoria IV (IUCN) 

Reserva do Biótopo da Praia de Papani Falta Nível de Conservação

Reserva Natural do ilhéu M'Bouzi Falta Nível de Conservação

Parque Natural Marinho de Maiote Não existente

Parque Natural Marinho de Glourieuses Falta Nível de Conservação

Reserva Natural Marinha da Reunião Falta Nível de Conservação

Reservas de Pesca: plataformas de recife Falta Nível de Conservação

Reserva de pesca de Sainte-Rose Falta Nível de Conservação

Guadalupe

Martinica

Guyana Francesa

Maiote

Reunião

https://natura2000.eea.europa.eu/
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Tabela 4 - Lista de zonas marinhas protegidas do Parque Marinho dos Açores e respetiva área em km2 92. 

 
 
Tabela 5 - Lista de zonas marinhas protegidas dos Parques Naturais de Ilha dos Açores e respetiva área em 

km2 93. 

 
 

 

 

 

 

 
92 Informação fornecida pelo Sr. Marco Santos da Direção Regional dos Assuntos do Mar. 
93 Informação fornecida pelo Sr. Marco Santos da Direção Regional dos Assuntos do Mar. 

Designação Km2

Parque Marinho dos Açores - PMA01 - Reserva Natural Marinha do Banco D.João de Castro 16,19

Parque Marinho dos Açores - PMA02 - Reserva Natural Marinha do Campo Hidrotermal Menez Gwen 264,48

Parque Marinho dos Açores - PMA03 - Reserva Natural Marinha do Campo Hidrotermal Lucky Strike 300,52

Parque Marinho dos Açores - PMA04 - Reserva Natural Marinha do Campo Hidrotermal Rainbow 22,15

Parque Marinho dos Açores - PMA05 - Reserva Natural Marinha do Monte Submarino Sedlo 4093,11

Parque Marinho dos Açores - PMA06 - Área Marinha Protegida Oceânica do Corvo 2679,75

Parque Marinho dos Açores - PMA07 - Área Marinha Protegida Oceânica do Faial 2606,96

Parque Marinho dos Açores - PMA08 - Área Marinha Protegida do Monte Submarino Altair 4380,90

Parque Marinho dos Açores - PMA09 - Área Marinha Protegida do Monte Submarino Antialtair 2805,88

Parque Marinho dos Açores - PMA10 - Área Marinha Protegida do MARNA 93537,99

Parque Marinho dos Açores - PMA11 - Área Marinha Protegida do Banco D. João de Castro D. João de Castro 329,83

Parque Marinho dos Açores - PMA12 - Área Marinha Protegida do Arquipélago Submarino do Meteor 123237,71

Parque Marinho dos Açores - PMA13 - Área Marinha Protegida dos Campos Hidrotermais a Sudoeste dos Açores 11101,70

Parque Marinho dos Açores - PMA14 - Área Marinha Protegida do Banco Condor 241,97

Parque Marinho dos Açores - PMA15 - Área Marinha Protegida do Banco Princesa Alice 369,71

TOTAL 245988,84

Parque Marinho dos 

Açores

Designação Km
2

PNI COR - Área protegida de gestão de recursos da Costa do Corvo - COR02 257,38

PNI FAI - Reserva Natural das Caldeirinhas 0,10

PNI FAI - Área protegida de gestão de recursos do Castelo Branco 1,33

PNI FAI - Área protegida de gestão de recursos dos Capelinhos 5,00

PNI FAI - Área protegida de gestão de recursos dos Cedros 8,91

PNI FAI - Área protegida de gestão de recursos do Canal Faial-Pico/Sector Faial 173,86

PNI FLO - Área Protegida de Gestão de Recursos da Costa Norte 39,74

PNI GRA - Reserva Natural do Ilhéu da Praia 2,09

PNI GRA - Reserva Natural do Ilhéu de Baixo 1,29

PNI GRA - Área protegida de gestão de recursos da Costa Sudeste 1,36

PNI GRA - Área protegida da gestão de recursos da Costa Noroeste 2,83

PNI PIC - Área Protegida de Gestão de Recursos da Ponta da Ilha 5,95

PNI PIC - Área Protegida de Gestão de Recursos do Porto das Lajes 1,53

PNI PIC - Área Protegida de Gestão de Recursos do Canal Faial - Pico/ sector Pico 66,89

PNI SJO - Área Protegida de Gestão de Recursos da Costa Oeste 2,09

PNI SJO - Área Protegida de Gestão de Recursos da Costa das Fajãs 8,76

PNI SJO - Área Protegida de Gestão de Recursos do Topo 6,10

PNI SJO - Área Protegida de Gestão de Recursos de Entre Morros 2,47

PNI SMA - Área Protegida de Gestão de Recursos da Baía de São Lourenço 1,78

PNI SMA - Área Protegida de Gestão de Recursos da Costa Norte 24,58

PNI SMA - Área Protegida de Gestão de Recursos da Costa Sul 21,60

PNI SMA - Reserva Natural dos Ilhéus das Formigas 523,93

PNI SMA - Reserva Natural do Ilhéu da Vila 0,22

PNI SMG - Área Protegida de Gestão de Recursos da Ponta da Ferraria - Ponta da Bretanha 19,55

PNI SMG - Área Protegida de Gestão de Recursos da Ponta do Cintrão - Ponta da Maia 23,10

PNI SMG - Área Protegida de Gestão de Recursos do Porto das Capelas - Ponta das Calhetas 14,99

PNI SMG - Área Protegida de Gestão de Recursos da Costa Este 3,63

PNI SMG - Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies do Ilhéu de Vila Franca 0,02

PNI SMG - Área Protegida de Gestão de Recursos da Caloura - Ilhéu de Vila Franca 13,31

PNI TER - Área Marinha Protegida de Gestão de Recursos das Cinco Ribeiras 0,03

PNI TER - Área Marinha Protegida de Gestão de Recursos do Monte Brasil 0,48

PNI TER - Área Marinha Protegida de Gestão de Recursos da Baixa da Vila Nova 0,42

PNI TER - Área Marinha Protegida de Gestão de Recursos dos Ilhéus das Cabras 1,12

PNI TER - Área Marinha Protegida de Gestão de Recursos da Costa das Contendas 1,81

PNI TER - Área Marinha Protegida de Gestão de Recursos das Quatro Ribeiras 3,57

TOTAL 1241,81

Parques Naturais de Ilha
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Tabela 6 - Lista de zonas marinhas protegidas das Canárias e respetiva área em km2 94. 

 
 

 
94 https://natura2000.eea.europa.eu/.  

Zona Marinha Protegida - Canárias Área (km
2
)

Reserva Marinha da Ilha Graciosa e ilhéus do norte de Lanzarote 707,00

Reserva Marinha da Região de La Punta  e La Restinga-Mar de Las Calmas 11,80

Reserva Marinha da Ilha de La Palma 34,45

Faixa marinha de Teno-Rasca 694,90

Sebadales de Antequera 2,73

Costa de San Juan de la Rambla 16,03

Sebadales de San Andrés 5,83

Caverna de San Juan 0,01

Sebadales do sul de Tenerife 26,93

Mar de las Calmas 98,98

Faixa marinha de Santiago – Valle Gran Rey 131,39

Costa de los Órganos 11,61

Cagafrecho 6,33

Sebadales de Guasimeta 12,76

Los Jameos 2,35

Baía de Gando 4,78

Sebadales da Praia del Ingés 2,72

Faixa marinha de Mógan 299,93

Praia del Cabrón 9,56

Área marinha de La Isleta 85,62

Baía del Confital 6,34

Sebadales de Güigüí 72,20

Costa de Sardina del Norte 14,27

Costa de Garafía 34,75

Faixa marinha de Fuencaliente 70,55

Praias de sotavento de Jandía 56,61

Sebadales de Corralejo 19,47

Cueva de Lobos 76,13

Sebadales da Graciosa 11,92

Espaço marinho de Los Acantilados de Santo Domingo  e Roque de Garachico 21,11

Espaço marinho de Roque de La Playa 1,89

Espaço marinho de Anaga 7,73

Espaço marinho da zona ocidental de El Hierro 22,59

Espaço marinho de Los Roques de Salmor 6,59

Espaço marinho de La Gomera – Teno 2093,18

Espaço marinho dos ilhéus de Lanzarote 1301,84

Ilhéus de Lanzarote e Famara S/ inf.

Espaço marinho de Mógan – La Aldea 187,12

Espaço marinho do norte de La Palma 391,60

Espaço marinho de La Bocayna 834,13

ZEPA Banco de la Concepción 4523,05

TOTAL 11918,76

Reservas Marinhas de Interesse Pesqueiro

ZEC

ZEPA

https://natura2000.eea.europa.eu/

