DESERTAS
ÁREA PROTEGIDA RECONHECIDA PELO CONSELHO DA EUROPA

O Conselho da Europa reconheceu a importância do trabalho desenvolvido na Reserva Natural
das Ilhas Desertas há quase 26 anos. Na reunião de peritos do Diploma Europeu para as Áreas
Protegidas, que decorreu em Estrasburgo a 24 de março de 2014, foi anunciada a atribuição
daquele galardão às Ilhas Desertas.
Paulo Oliveira, Diretor do Serviço do Parque Natural da Madeira, presente na reunião,
manifestou a sua «enorme satisfação pela aceitação da nossa candidatura. É um justo prémio
para o património natural excepcional que são as Ilhas Desertas, mas também para todos
quantos têm contribuído para que aquela reserva seja vista pela Europa como uma área gerida
de forma exemplar. Nesse leque, é de todo justo destacar a população madeirense que sempre
nos apoiou neste desafio, reconhecendo a importância do trabalho que desenvolvemos em prol
da conservação da biodiversidade, tendo sempre como aspecto fundamental o factor humano.
A nossa missão só faz sentido porque é desenvolvida com pessoas, para as pessoas».
Paulo Oliveira sublinhou, a propósito, que «este galardão consolida a importância que estas ilhas
possuem enquanto polo de atração para atividade turística. O turismo de natureza está a
alicerçar-se cada vez mais neste tipo de produto, que no caso da Madeira é altamente
diferenciador».
Atualmente a Reserva Natural das Ilhas Desertas está na rota dos principais operadores
marítimo-turísticos da Madeira, sendo certo que esta afirmação de qualidade e singularidade
irá criar novas oportunidades, pelo aumento da procura.
Estamos também perante o sucesso de uma estratégia de mudança de paradigma, que
transferiu para as Áreas Protegidas uma dimensão e uma importância socioeconómica, que
«não era reconhecida num passado recente. Neste enquadramento será possível fazer melhor
trabalho de conservação da biodiversidade, na medida em que existirá uma cada vez maior
consciência pública da sua importância transversal».
Portugal passa a ter duas Áreas Protegidas reconhecidas pelo Conselho da Europa, ambas na
Região Autónoma da Madeira. À Reserva Natural das Ilhas Selvagens, junta-se agora a Reserva
Natural das Ilhas Desertas.
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