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Berlengas serão finalmente um 

santuário natural 
 

Novo projeto Life+ Berlenga vai pressupor um investimento de 1 

milhão 380 mil euros e ajudará a repor os valores naturais do 

arquipélago 
 
Durante os próximos quatros anos, a Reserva Natural das Berlengas será alvo de um 
projeto de restauração ambiental que tem como principal objetivo garantir a preservação 
dos seus valores naturais. A parceria completa, que junta uma ONG, o Estado, uma 
autarquia e uma universidade [1 a 3], prevê assim aliar desenvolvimento sustentável, 
turismo responsável e conservação dos valores naturais da Reserva Natural das 
Berlengas num exemplo de gestão de uma Área Protegida.  
 
O projeto LIFE+ Berlengas “Conservação das espécies e habitats ameaçados da Zona de 
Proteção Especial (ZPE) das Berlengas através da sua gestão sustentável” foi um dos cinco 
projetos recém aprovados para Portugal, no âmbito do Programa LIFE+ da União Europeia.  
 
Com início oficial no próximo dia 1 de junho, o projeto terá como principal objetivo tornar o 
arquipélago das Berlengas num exemplo de turismo sustentável e desenvolvimento económico 
responsável, através da integração de todas as atividades económicas com os incríveis valores 
naturais existentes. A Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves – SPEA1 irá coordenar a 
implementação do projeto, contando com 3 parceiros essenciais, o Instituto da Conservação da 
Natureza e das Florestas2, a Câmara Municipal de Peniche3 e a Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Nova de Lisboa.  
 
O investimento do projeto é de 1 milhão 380 mil euros e vai ajudar a repor valores naturais do 
arquipélago, dos quais 50% são co-financiados pela Comissão Europeia. Tal como noutros 
projetos semelhantes levados a cabo pela SPEA e seus parceiros, além dos fundos que entram 
no país vindos de Bruxelas, é feito um investimento substancial que visa o benefício das 
comunidades locais e a sustentabilidade das acções de Conservação da Natureza, como é 
exemplificado pelos resultados do impacto económico dos projetos LIFE levados a cabo nos 
Açores (Ilhas Santuário para Aves Marinha e Priolo), com saldos muito positivos que deram e 
continuam a sustentar o desenvolvimento local. 
 
Ao longo do projeto será realizada a avaliação da capacidade de carga das Berlengas e serão 
dadas recomendações para a exploração sustentável dos seus recursos naturais. Serão 
colocadas em prática ações de mitigação de capturas acidentais de aves marinhas em artes de 
pesca, bem como de controlo das espécies de mamíferos introduzidos pelo Homem e plantas 
invasoras, fatores que ameaçam as espécies de aves marinhas mais emblemáticas, como o airo, 
a cagarra e o roque-de-castro. Espera-se ainda uma forte campanha de divulgação, utilizando 
as mais recentes tecnologias para promover as Berlengas como um destino europeu de topo. 
  
O arquipélago das Berlengas e as suas águas circundantes estão atualmente a sofrer os efeitos 
da crise económica e as autoridades nacionais têm tido dificuldades em garantir a boa 
preservação deste frágil ecossistema, sendo crucial canalizar fundos comunitários para ações 
urgentes de conservação e preservação. Luís Costa, Diretor Executivo da SPEA salienta que “se 
pretende utilizar o incrível potencial turístico do arquipélago das Berlengas e de Peniche para 
promover e reverter este santuário natural à sua forma original, mantendo todos os valores 
naturais que representam o capital turístico desta área”. 
 

Foto: Berlengas © Nuno Barros 
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A cidade de Peniche e as Berlengas são um importante destino turístico do país, recebendo 
mais de 200 mil visitantes por ano. Por outro lado, a pesca é uma atividade de longa data que 
está nas raízes culturais dos habitantes de Peniche. “Os turistas e os pescadores locais serão 
os primeiros embaixadores das Berlengas e através de uma combinação de atividades de 
recuperação e comunicação, vamos dar a visibilidade ao arquipélago que ele merece, 
destacando sempre a sua importância do ponto de vista da biodiversidade ”, acrescenta ainda 
Joana Andrade, coordenadora do Programa Marinho da SPEA. 
 
O novo projeto será anunciado no evento oficial de comemorações do Dia Internacional da 
Biodiversidade, no dia 5 de junho. Organizado pelo Instituto da Conservação da Natureza e das 
Florestas, o evento decorrerá na Ilha da Berlenga e visa celebrar a biodiversidade insular [4]. 
 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
Notas para os editores: 
 
1 - Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) – como parceiro português da BirdLife 
International, tem liderado alguns dos projetos mais inovadores em meio marinho e insulares a nível 
europeu, como o projeto LIFE IBAs Marinhas (primeiro inventário europeu das Áreas Importantes para as 
Aves Marinhas no mar) ou o LIFE Safe Islands for Seabirds na ilha do Corvo (Açores), onde a primeira 
vedação anti-predadores da Europa foi construída em 2012, e que recentemente foi congratulado com o 
prémio “Best LIFE projects 2013”. 
 
2 - O Governo Português, através do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) 
juntamente com a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa terão a 
responsabilidade de implementar as ações relacionadas com os impactos das atividades humanas, em 
estreita colaboração com a SPEA. O envolvimento do INCF irá garantir a sustentabilidade da reserva a longo 
prazo. 
 
3 - A Câmara Municipal de Peniche terá como principal papel garantir uma ampla promoção dos valores 
naturais das Berlengas, com base na sua vasta experiência como destino turístico. Também será essencial 
para a aplicação do estudo de capacidade de carga que irá controlar o acesso dos visitantes à reserva. 
 
4 – Convite para o dia 5 de junho | Comemoração do Dia Internacional da Biodiversidade 
http://www.icnf.pt/portal/icnf/noticias/destaques/dib 
 

 
Visite-nos: 
  
www.facebook.com/spea.Birdlife 
 
https://twitter.com/spea_birdlife 

 


