
 

 

 

 

 

 

 

 

50 anos da Reserva Natural das Ilhas Selvagens 

Governo Regional da Madeira cria a maior 

Área Marinha de Proteção Total do Atlântico Norte 
 

Funchal, 29 de novembro de 2021 – O Governo Regional da Madeira anuncia hoje a criação da Maior 
Área Marinha Protegida com Proteção Total da Europa e de todo o Atlântico Norte, através da 
aprovação de um novo regime jurídico sobre a Reserva Natural das Ilhas Selvagens, ampliando 
significativamente a proteção das águas deste Arquipélago, no ano em que se assinalam os 50 anos da 
constituição desta Reserva. 

Esta decisão é suportada por estudos científicos, jurídicos e por dados recolhidos em expedições 
realizadas nos últimos anos. 

O alargamento desta Reserva, pelo Governo Regional, vem fortalecer o compromisso da Madeira no 
reforço da proteção daquele que é o ecossistema mais intacto do Atlântico Nordeste.  

A declaração desta área marinha de proteção total abrange um território de 2.677 km2, numa área de 
12 milhas náuticas ao redor das Ilhas Selvagens. É nesta extensão que todas as espécies aí existentes 
passam a estar totalmente protegidas de atividades extrativas, como a pesca ou a exploração de 
inertes.  

 

Miguel Albuquerque, Presidente do Governo Regional da Madeira, salienta que, «a Madeira tem sido 
uma referência mundial em matéria de políticas de Conservação da Natureza, ficando este aspeto ainda 
mais reforçado com esta medida. Acrescenta ainda, que dando este exemplo de capacidade e 
determinação ao mundo, espera servir de inspiração para que outros decisores tomem medidas 
semelhantes, no sentido da preservação dos nossos oceanos.»   

 

O reforço da proteção das Ilhas Selvagens irá contribuir para o aumento da diversidade marinha, da 
riqueza genética e da capacidade reprodutiva das espécies, incluindo muitas com interesse comercial. 
Assegurará igualmente a integridade dos ecossistemas, contribuindo para uma melhor conservação 
marinha de todo o Atlântico Nordeste. Esta decisão permitirá ainda a promoção do desenvolvimento 
económico da Região Autónoma da Madeira, através da valorização do seu capital natural.  

 



 

 

Esta medida exemplar conta com o apoio direto da Fundação Oceano Azul, da National Geographic e 
do Waitt Institute, entidades que contribuíram para a obtenção de dados que, entre outros, sustentam 
cientificamente a decisão agora anunciada. 

 

Para José Soares dos Santos, Presidente da Fundação Oceano Azul, «o valor natural da biodiversidade 
das ilhas Selvagens é incalculável. Tendo por base vários estudos científicos e as expedições realizadas, 
a decisão do Governo Regional reforça o posicionamento da Madeira na conservação e valorização do 
oceano».  

 

Os atuais desafios mundiais da emergência climática e da crise de extinção de espécies requerem ações 
exemplares a nível europeu e mundial, sendo esta decisão do Governo Regional da Madeira uma 
resposta a esses desafios.  

Num contexto em que o Oceano é um dos ecossistemas mais afetados pelas alterações climáticas e 
pela sua sobre-exploração, esta decisão reforça o compromisso assumido por Portugal na Conferência 
das Nações Unidas dos Oceanos de 2017, no sentido de aumentar consideravelmente as suas áreas 
marinhas protegidas, e contribui para a implementação da Estratégia da Biodiversidade da União 
Europeia para 2030. 

 

 

 

 

Contactos para Media: 

Fundação Oceano Azul  
Maria João Soares |Mjsoares@jlma.pt|+351 914237487 
Maria Roquete |Mariaroquete@jlma.pt|+351 962 068 300 
 
Governo Regional da Madeira 
Lisete Rodrigues | lisete.rodrigues@madeira.gov.pt   | +351 963388964 
Juan Andrade | juan.andrade@madeira.gov.pt | +351 962984666 
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Sobre as Comemorações dos 50 anos da Reserva Natural das Ilhas Selvagens 

Com o objetivo de assinalar o aniversário da mais antiga Reserva Natural de Portugal foi elaborado um 
extenso e transversal programa cuja visão de longo prazo é a de tornar a Reserva Natural das Ilhas 
Selvagens uma incontornável referência mundial para a conservação da natureza até 2071. O programa 
assenta em 4 valores:  

Divulgar – o valor e importância da Reserva Natural das Ilhas Selvagens; 
Envolver – a comunidade regional, nacional e internacional na sua preservação; 
Maximizar – maximizar e melhorar a capacidade de gestão através do aumento da empatia e do 
conhecimento; 
Transferir – promover a transferência do conhecimento adquirido.  
 

Sobre a Fundação Oceano Azul 

A Fundação nasceu em 2017, com o objetivo de promover um oceano mais saudável e produtivo 
através de três principais áreas de ação: literacia, conservação e capacitação, sob o mote "From the 
ocean’s point of view". Com sede em Portugal, trabalha para o desenvolvimento de uma geração azul 
e posiciona o país como líder internacional em questões relacionadas com o oceano. Tem alcance 
internacional, através de projetos desenvolvidos com outros países e regiões, fundações e organizações 
da sociedade civil, bem como organizações intergovernamentais, como as Nações Unidas e a União 
Europeia. 

Saiba mais em https://www.oceanoazulfoundation.org/ 

 

Sobre a National Geographic 

National Geographic Pristine Seas é um projeto de exploração, investigação e media, fundado e 
liderado pelo Explorer in Residence da National Geographic, Enric Sala. A equipa do Pristine Seas é 
composta por cientistas, especialistas em política, e cineastas, que trabalham para inspirar a criação e 
gestão de áreas marinhas protegidas, onde a vida marinha tenha a possibilidade de prosperar. O projeto 
Pristine Seas já ajudou a inspirar a criação de 25 reservas marinhas, contribuindo para uma área de 
mais de 6,5 milhões de quilómetros quadrados. 

Saiba mais em nationalgeographic.org/projects/pristine-seas/ 

 

Sobre o Waitt Institute  

Com sede em San Diego, Califórnia, o Waitt Institute é uma organização sem fins lucrativos que trabalha 
em parceria com governos para desenvolver e implementar planos com vista a um oceano sustentável 
que beneficie as comunidades, a economia e o meio ambiente.  

O Waitt Institute tem uma equipa de especialistas técnicos de classe mundial com foco em quatro 
pilares principais de trabalho: Planeamento espacial marinho, Economia azul, Proteção marinha e Pesca 
sustentável para apoiar governos em todo o mundo a proteger seu oceano e gerir os seus recursos de 
forma sustentável para as gerações futuras. A organização irmã do Instituto, a Waitt Foundation, é 
especializada em parcerias público-privadas e apoia iniciativas globais de alto impacto no oceano com 
o objetivo final de um Oceano sustentável, resiliente e próspero que beneficiem a todos. Ambas as 
organizações foram fundadas e são presididas por Ted Waitt, cofundador da Gateway, Inc. 

Saiba mais em https://www.waittinstitute.org/ 
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