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o projecto de áreas protegidas de cabo Verde (pAp) pretende contribuir para a conservação e preservação do 

património natural, único e frágil de cabo Verde, através da criação de uma rede Nacional de áreas protegidas  

(rNAps). esta rede conterá uma amostra representativa dos ecossistemas críticos de cabo Verde que exprimem 

a beleza única e cativante deste arquipélago.

Um dos principais objectivos deste projecto é garantir uma gestão integrada e participativa das Aps de cabo 

Verde com o envolvimento activo das comunidades locais e cabo-verdiana. para tal acontecer são necessários 

criar novos canais, ferramentas e suportes de comunicação e melhorar os já existentes. Assim a preservação 

e conservação dos ecossistemas frágeis de cabo Verde dependem de uma boa informação, interpretação, 

promoção e sensibilização ambiental.

proJecTo áreAS proTeGiDAS De cABo VerDe (pAp)





DOCUMENTO INTRODUTÓRIO 111
INTRODUÇÃO 

A elaboração do Plano de Gestão do Parque Natural de Serra Malagueta insere-se no âmbito das exigências 
constantes do artigo 16º do Decreto-lei nº 3/2003, de 24 de Fevereiro, que diz expressamente “ 1. Os objectivos 
de conservação previstos no presente diploma podem ser materializados através de um plano de gestão das 
áreas protegidas onde se percebe tal necessidade e, em qualquer caso, nos Parques Naturais”.

O Plano, enquanto instrumento de gestão fundamental de áreas protegidas, constitui uma valiosa ferramenta 
capaz de compatibilizar diferentes interesses em presença, como a conservação da biodiversidade, aspectos 
geológicos e geomorfológicos, a protecção de valores culturais, estéticos e científicos e a satisfação das 
necessidades básicas do Homem cabo-verdiano.

Em termos de estrutura, o presente Plano de Gestão consta de: Documento Introdutório, Documento 
Informativo, Documento Normativo, Documento Económico-Financeiro, Anexos e  Anexo Cartográfico.

Do Documento Introdutório, consta a finalidade do Parque, um breve resumo sobre a metodologia utilizada 
na elaboração do Plano, objectivos do plano e as condicionantes do planeamento;

Do Documento Informativo, consta uma síntese sobre informação ambiental e territorial do Parque, 
acompanhada por cartas temáticas correspondentes; uma avaliação das Unidades de Diagnóstico, seguida 
de cartas de qualidade e fragilidade dessas unidades; uma análise da situação actual, evolução previsível 
do sistema, potencialidades e condicionantes de gestão, estratégias de gestão e zoneamento.

O Documento Normativo constitui o quadro jurídico-administrativo através do qual se regulam as actividades 
e acções previstas. Esse documento, para além de tratar numa primeira parte de questões gerais como a 
localização do Parque e antecedentes de protecção, aborda o zoneamento, regimes gerais e específicos de 
usos, normas, directrizes e critérios para a administração e organização da gestão do Parque, directrizes para a 
formulação de programas, vigência e revisão do Plano.

Por último, o Documento Económico-Financeiro apresenta as acções de Conservação, Uso Público e 
Informação, Sócio-económica e de Investigação Monitorização, bem como os respectivos orçamentos, com 
vista a consecução dos objectivos do Plano.

DOCUMENTO INTRODUTÓRIO
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1.1. FINALIDADE DE PROTECÇÃO DO PARQUE NATURAL

	 •	Conservar,	proteger	e/ou	restaurar	os	elementos	e	processos	naturais	e	culturais	com	toda	a	sua	
diversidade biológica, singularidade e beleza;

	 •	 Promover	 o	 desenvolvimento	 sócio-económico	 do	 Parque,	 através	 de	 formas	 que	 conciliem	 a	
melhoria de qualidade de vida das comunidades locais com a conservação dos valores naturais e culturais;

	 •	Ordenar	os	usos	e	actividades	do	Parque,		compatibilizando-se	o	uso	público	com	a	conservação	
dos valores naturais e culturais;

	 •	Potenciar	as	actividades	educativas,	recreativas	e	científicas.

1.2. METODOLOGIA DA ELABORAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO

Na elaboração do Plano de Gestão seguiu-se uma série de fases que são comuns em tarefas de 
planeamento do género, em que se procuram informações de base que permitam intervenções de 
uma forma integrada no processo de ordenamento dos recursos de um espaço natural protegido. 

A primeira etapa foi a recolha de todas as informações existentes e disponíveis sobre o Parque e sua 
zona de influência sócio-económica, nos domínios de geologia, geomorfologia, clima, solos, flora 
e vegetação, fauna, habitats, paisagem, população, actividades económicas e culturais, hidrologia, 
estudos fundiário, infra-estruturas e equipamentos, urbanismo, uso público, etc.

Para tanto, além de entrevistas e visitas de terreno, foram consultados vários documentos produzidos, 
quer por consultores nacionais e internacionais, quer pelas instituições nacionais e pela equipa 
técnica do Parque Natural de Serra Malagueta ou bibliografias especializadas.
 
Para o diagnóstico da situação actual do Parque, começou-se por fazer a análise das diferentes parcelas 
do território do Parque, com base nas Unidades Ambientais Homogéneas previamente estabelecidas. 
Essa análise incidiu-se sobre o meio físico, biótico, usos e actividades humanas.  

Após a análise das Unidades Ambientais Homogéneas, as mesmas foram reagrupadas em Unidades 
de Diagnóstico, em função das suas similitudes, com vista ao aprofundamento da análise. Para tanto, 
analisou-se a reacção dos ecossistemas face às diferentes formas de uso a que têm sido sujeitos, 
nomeadamente o estado de conservação, problemáticas dos recursos naturais (principais problemas, 
causas, tendências e indicadores), impactes das actividades humanas e capacidade de acolher usos.
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A seguir ao diagnóstico, procedeu-se à construção de uma matriz de compatibilidade dos usos actuais 
com as várias Unidades de Diagnóstico. Após essa fase, foram produzidas cartas de qualidade e de 
fragilidade das Unidades de Diagnóstico, com vista a se ter uma ideia da qualidade do território do Parque.

Na fase seguinte foi feita a análise da situação actual do Parque, a evolução previsível, as 
potencialidades e condicionantes de planeamento, para depois se definir a estratégia de gestão. A 
estratégia foi delineada a partir dos problemas identificados, suas causas e efeitos, os objectivos e 
resultados esperados.
 
De salientar que para o aprofundamento da análise dos problemas, aplicou-se a Metodologia de 
Planeamento de Projectos por Objectivos (MPPO) ao processo de planeamento, a fim de facilitar a 
participação efectiva de todos os envolvidos (directa ou indirectamente) na gestão do Parque Natural 
de Serra Malagueta.

A elaboração da normativa do Parque foi uma das etapas por que passou o processo de elaboração do 
presente plano. Ela têm por objectivo ordenar e regular o espaço natural, de acordo com os problemas e 
usos identificados, para se poder atingir os objectivos preconizados.

 A diversidade espacial do Parque, onde se misturam zonas com diferentes potencialidades de uso, com 
zonas de alto valor natural, e que reclamam uma protecção restrita, exige a definição de directrizes gerais 
de actuação, de modo a conciliar os usos actuais e potenciais com a aptidão de cada zona. Assim, foi 
identificado o regime de usos geral e específico, normas dos diferentes serviços do Parque, critérios 
para políticas sectoriais, directrizes de gestão, vigência e revisão do plano. Por último, procedeu-se à 
orçamentação das actividades proposta, assim como a elaboração de um plano de desenvolvimento 
comunitário e plano de negócio (Business Plan).
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1.3. OS OBJECTIVOS DO PLANO DE GESTÃO

O  Plano de gestão tem por objectivo dar respostas aos constrangimentos identificados a nível do 
Parque,  com vista a uma gestão sustentável dos recursos naturais, com a participação efectiva das 
comunidades locais. Para tanto terá que:

a). Garantir a protecção adequada dos ecossistemas, sobretudo os mais representativos do Parque e/ou 
que constituem amostras de formações vegetais e animais que se encontram em perigo, ameaçadas ou 
em vias de extinção, a nível do Parque, da ilha ou do país. 

b). Conservar os elementos de carácter etnográfico de grande interesse, nomeadamente as infra-
estruturas relacionadas com actividades tradicionais, a perpetuação de manifestações festivas, em vias 
de desaparecimento, entre outros. A recuperação destes valores culturais passará pela organização de 
cursos, investigação, criação de centros de artesanato, estratégias essas que terão que ser coordenadas 
pelos órgãos de gestão do Parque;

c). Identificar zonas destinadas a satisfazer as necessidades dos visitantes, concernente ao desfruto das 
funções ambientais, estabelecendo-se ao mesmo tempo restrições necessárias para se poder, de facto, 
atingir os objectivos de protecção dos elementos naturais e culturais, não só no interior do Parque, mas 
também na zona de amortecimento. Daí a necessidade já identificada de formação de guias turísticos e 
reabilitação de caminhos vicinais de acesso aos diferentes pontos importantes de atracção turística;

d). Promover actividades que beneficiem as populações residentes no Parque e na zona de 
amortecimento.

1.4. CONDICIONANTES DE PLANEAMENTO

A gestão do Parque está condicionada por vários aspectos que deverão ser considerados para se 
poder criar condições que garantam a consecução dos objectivos previstos no Plano. 

O Parque possui um conjunto de valores ecológicos importantes, que se manifestam numa grande 
variedade de ecossistemas, alguns representativos de formações vegetais ameaçadas a nível do Parque, 
em particular, e do arquipélago, em geral. Dentre eles cabe o destaque aos ecossistemas das vertentes 
NE das Ribeiras de Xaxa e Gon Gon, Este (Ribeira Cantada), Sul, NE (Ribeira  Principal), Norte (Ribeira 
Lagoa) e Oeste (Curral d’Asno).

O Parque contém alguns elementos arqueológicos de interesse e que é de toda conveniência a sua 
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conservação. De facto, nalguns sítios do Parque, associados às zonas tradicionalmente utilizadas pelas 
populações de Serra Malagueta, Xaxa e Gongon, é notória a presença de elementos etnográficos, 
muitos deles hoje em estado de abandono, nomeadamente as casas de tipologia tradicional cobertas 
de palha ou de telha, cuja conservação o Plano preconiza.

Uma condicionante preocupante para a gestão do Parque tem a ver com a tendência para a 
diminuição gradual do número da população residente dentro e na zona de amortecimento.  É com 
esta preocupação que o Plano prevê incentivos económicos de apoio às actividades geradoras de 
rendimento, introdução de tecnologias modernas na agricultura de sequeiro e regadio, entre outras 
medidas, como forma de motivar as pessoas a não abandonarem as suas localidades, preservando, 
também, as manifestações culturais, como os bailes, actividades religiosas, bem como o artesanato, 
festas e romarias.

Devido à sua extensão e à proximidade dos núcleos populacionais, muitas actividades são 
desenvolvidas no Parque. Entretanto, existem algumas com repercussões negativas, como sejam 
os casos de abate clandestino de árvores, da extracção de rochas basálticas e jorras nalguns sítios, 
destruição de espécies endémicas para lenha,  destruição de culturas agrícolas pelos macacos e 
galinha-de-mato.

O Plano propõe diferentes tipos de usos no Parque, tais como o uso moderado e o uso tradicional, 
procurando sempre encontrar alternativas para os produtos oferecidos pelo Parque, numa perspectiva 
de restringir certas práticas prejudiciais à conservação dos recursos naturais e ao processo ecológico, 
principalmente as que poderão comprometer a gestão sustentável dos recursos naturais.

O regime de propriedade do Parque é, sem dúvida, um aspecto importante a ter em conta, no momento do 
planeamento. A maior parte, senão a totalidade do Parque, é propriedade do Estado, o que, em princípio, 
facilita a sua gestão. Várias parcelas têm sido objectos da agricultura de sequeiro, nomeadamente milho 
e feijões e batata-doce. Em termos de estrutura, a propriedade é bastante dividida, o que dificulta uma 
gestão racional e sustentável da agricultura. Uma outra condicionante tem a ver com a prática inadequada 
de recolha de pasto para alimentar uma pecuária intensiva em crescimento, com repercussões negativas 
junto de espécies endémicas e/ou em vias de extinção, bem como dos respectivos habitats.
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1.4.1. Os importantes valores naturais e culturais

Em determinadas parcelas do Parque, particularmente nos locais onde existem uma vegetação mais 
exuberante e habitat por excelência para o desenvolvimento de algumas fases do ciclo biológico 
de espécies animais, existem estruturas e formações geomorfológicas representativas da ilha que, 
para além de serem aparentemente propícias para a prática de agricultura de sequeiro, contêm 
elementos naturais destacáveis pela sua raridade e singularidade, muitos deles com interesse científico 
importante, constituindo por si só condicionantes fortes ao planeamento, pois os objectivos de 
conservação reclamam normas de gestão que nem sempre se coadunam com as práticas verificadas 
até o momento.

1.4.2. Os desafios de gestão do Parque Natural

As condicionantes identificadas durante o processo de planeamento e que, sem dúvida, constituirão 
desafios para a futura gestão do Parque, têm a ver, por um lado, com o valor e o estado de conservação 
dos recursos existentes, e, por outro lado, os aspectos relacionados com a estrutura e a dinâmica 
sócio-económica que estão na base das mudanças que vêm acontecendo, no que concerne às 
formas de ocupação do território e o desenvolvimento de actividades turísticas, embora estas ainda 
se encontrem numa fase incipiente.

Pela sua localização e configuração, o Parque abarca 6 (seis) sectores1  bem diferenciados e que 
experimentam processos diferenciados de transformação, face às adversidades climáticas e à pressão 
antrópica, não só das populações que vivem no seu interior, mas também das que vivem na zona 
de amortecimento. As alterações do processo ecológico já com sinais evidentes de degradação são 
visíveis nos sectores de maior acessibilidade ou mais próximos dos núcleos populacionais, e que 
por isso têm conhecido maiores perturbações, com repercussões negativas em termos ecológicos, 
patrimoniais e paisagísticos. Pelo contrário nas zonas de acesso mais difícil, ou mais afastadas dos 
assentamentos humanos, e isso acontece sobretudo nas zonas de escarpas, onde predominam 
características mais naturais, deixando perceber que a dinâmica económica verificada nos núcleos 
populacionais mais próximos influencia negativamente o equilíbrio natural dos ecossistemas. Os 
sectores de maior perturbação e degradação, e onde se registam maiores problemas, constituem à 
partida, entraves à consecução dos objectivos preconizados no plano de gestão.

Um outro aspecto, não menos importante, tem a ver com o zoneamento e as normas de uso do 
Parque que, ao procurar garantir o uso sustentável do espaço e dos recursos, poderão, aparentemente, 
brigar com os interesses sócio-económicos imediatos dos actuais ou potenciais usuários do espaço. 
O zoneamento e o regime de usos foram concebidos de uma forma participativa e de acordo com os 
problemas de gestão identificados, os usos actuais e a capacidade de suportar usos, procurando-se 
sempre conciliar os interesses de conservação com os económicos e culturais.
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Assim, a conservação do Parque pressupõe um duplo desafio: (I) travar os processos de degradação 
dos ecossistemas, resultantes do êxodo rural (abandono do espaço), introdução de novos valores 
patrimoniais ou sobre-exploração dos recursos; (II) preservar os valores, compatibilizando e 
promovendo os usos e actividades que proporcionem o desenvolvimento e melhoria das condições 
de vida das populações, tendo sempre presente os princípios de desenvolvimento sustentável. Tendo 
em conta os potenciais constrangimentos que resultarão de resistências à aplicação de certas medidas 
de políticas que impliquem mudanças de atitude, estrategicamente, é importante implicar e motivar 
tanto as instituições com responsabilidades na área, como a população e os agentes locais na futura 
gestão do Parque.
1Sector A: Vertente NE das Ribªs Xaxa e Gongon; Sector B: Vertente Este (Ribª Cantada);  Sector C: Vertente Sul;  Sector D: Vertente NE 
(Ribª Principal);  Sector E: Vertente Norte (ribª Lagoa);  Sector F: Vertente Oeste (Curral d’Asno).
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2.1. LOCALIZAÇÃO, LIMITES E ESTATUTO LEGAL DO PARQUE 

O Parque Natural de Serra Malagueta (Parque) localisa-se na parte norte da Ilha de Santiago da República 
de Cabo Verde (Figura 1 e 2). Este pequeno arquipélago de origem vulcânica tem uma superfície de 4.033 
Km2 e está situado aproximadamente a 500 quilómetros da costa ocidental africana. É composto por 
dez ilhas e diversos ilhéus que são divididos em dois grupos de acordo com a sua posição em relação 
aos ventos dominantes do nordeste. O grupo de Barlavento (ou do norte), formado pelas ilhas de Santo 
Antão, S. Vicente, Santa Luzia, S. Nicolau, Sal e Boa Vista; o grupo de Sotavento (ou do sul), pelas ilhas do 
Maio, Santiago, Fogo e Brava. 

O clima do país é tropical seco com temperaturas médias que variam entre 20 e 26°C, dependendo das 
condições oceânicas. Existem duas estações, a “seca” e a das “chuvas”. As chuvas são escassas e irregulares 
e ocorrem normalmente durante os meses de Julho a Outubro. Os ecossistemas do país podem ser 
considerados frágeis, devido à sua condição insular e por causa de vários factores naturais e antrópicos.

Descobertas em 1460 por portugueses, estas ilhas crioulas têm, desde cedo, desempenhado um papel 
importante no comércio internacional, devido à sua posição geo-estratégica (ao longo da rota marítima 
dos três continentes da África, da América e da Europa).

As etapas importantes da história contemporânea de Cabo Verde são o 5 de Julho de 1975, quando ganhou 
sua independência de Portugal e o 13 de Janeiro de 1991, quando foi instituída a democracia parlamentar.

Santiago é a maior ilha do arquipélago com uma área de 991 km2 e características topográficas únicas: 
picos proeminentes, encostas íngremes, vales profundos e suaves, zonas costeiras. Vista de longe, a ilha 
parece dividida pelas duas principais montanhas (Pico d’Antónia - 1394 m, e Serra Malagueta - 1064m). 
Aproximadamente metade da população de Cabo Verde vive nesta ilha e a capital, Praia (situada no sul da 
ilha), que abriga aproximadamente 25% da população do país, serve como o principal centro para o comércio, 
a política, a administração e a diplomacia do país. Um aspecto que pode ser considerado preliminar na 
paisagem da ilha é o ambiente, que caracteriza uma interacção entre diversos factores, incluindo mudanças 
de elevação, do solo, da vegetação, do sistema hidráulico e a presença humana.

DOCUMENTO INFORMATIVO
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Criado pelo Decreto-Lei n.º3/2003, de 24 de Fevereiro, o Parque Natural de Serra Malagueta situa-se 
na Ilha de Santiago, entre os paralelos 15º 10’ 12’’ e 15º 12’ 12’’ Norte e os meridianos 23º 39’ 26’’ e  
23º 42’ 17’’ Oeste, é alongado na direcção Este-Oeste, com a maioria no Norte-Nordeste, na parte norte 
da ilha, mantendo uma parcela pequena no Noroeste. A delimitação do Parque foi aprovada em Conselho 
de Ministros pelo Decreto-Regulamentar nº 19/2007, de 31 de Dezembro.

O Parque possui uma área de 774 ha e situa-se na confluência de três Municípios: Santa Catarina (302 
ha), São Miguel (436 ha) e Tarrafal (36 ha). O Parque abrange toda a área do Perímetro Florestal do Estado, 
incluindo as escarpas que o limitam naturalmente, mas também as zonas montanhosas como as escarpas 
de Pedra Comprida, na borda de Mafafa, situado em Locotano, Curral de d’Asno, incluindo Ribeira Cuba, 
situada na zona de Pia, Monte Sanguela, Monte Gemeo, das escarpas de Quebrada a Mato Fundura, das 
escarpas do sul de Maria Curva e de Tabuleiro, incluindo uma pequena parte de Ribeira Cantada, subindo 
até Chão de Espinho (o limite do perímetro florestal) onde Chão Grande começa, continuando a seguir as 
escarpas de Ponta Preta, Mato Curral, Mato Galego, Timtim, Costa Limon e Lacha Branca.

O Parque é interceptado pela Estrada Nacional ST 01, que une a Cidade da Praia e a vila do Tarrafal. 
A distância do Parque a capital do país (Cidade da Praia) é de aproximadamente 50 quilómetros, 12 
quilómetros da cidade de Assomada, e 13 quilómetros da vila do Tarrafal. 

A maior parte da região do Parque, devido à sua altitude, é sub-húmida e húmida, criando condições para 
a proliferação de várias espécies endémicas, encontradas ali em concentrações mais elevadas do que em 
qualquer outra parte da ilha de Santiago. 

Com a segunda maior elevação em Santiago, Serra Malagueta, do ponto de vista geomorfológico, 
possui diversas características, geologicamente novas: os picos e as encostas inclinadas de cumes 
recortados são separados por vales profundos, por grandes ravinas e por desfiladeiros, criando 
mudanças bruscas na elevação. As dificuldades de comunicação são apenas alguns dos numerosos 
obstáculos apresentados pela topografia irregular.
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2.2. AVALIAÇÃO PRELIMINAR DO PARQUE NATURAL DE SERRA MALAGUETA1 

2.2.1. Tamanho

O Parque não possui uma grande superfície mas tem o tamanho suficiente para suportar uma 
população considerável de espécies de animais e plantas características da ilha de Santiago e das suas 
zonas montanhosas. O Parque alberga na parte central um Perímetro Florestal importante, embora 
não seja de grande extensão. Por outro lado, o Parque para além de abrigar pequenas populações 
de Ardea purpura bournei, a única colónia registada na ilha de Santiago, contém uma grande 
quantidade de populações de espécies que normalmente são raras, tais como aves de rapina (Buteo 
Buteo barnnermani) assim como mamíferos grandes como Cercopithecus aethiops. 

Embora de acessibilidade limitada e topografia irregular, esta área protegida possui características 
edafoecológicas singulares o que faz com que seja um local com potencialidades para uma gestão 
sustentável dos recursos naturais.

2.2.2. Diversidade

No Parque, encontram-se diferentes tipos de habitats devido à diversidade de altitude e de microclima. 
Ele abriga uma grande variedade de plantas (123 espécies), aves (19 espécies), mamífero (3 espécies), 
anfíbio (1 espécie) e invertebrados (46) que foram investigados até o momento. Com um total de 29 
espécies de plantas endémicas o Parque é um dos locais mais importantes para a conservação de 
plantas em Cabo Verde. Também com as suas 6 espécies/subespécies de aves endémicas de interesse 
para conservação global, Serra Malagueta pode ser classificada como uma área importante de aves (AIA).

2.2.3. Naturalidade

As actividades humanas têm sido registadas no Parque desde o período histórico. Ciclos históricos e 
socio-económicos de expansão e regressão e mudanças associadas ao padrão de uso das terras têm 
modelado continuamente a paisagem. Embora a paisagem possa parecer casual para o observador 
comum, evidências da forte influência humana sobre os habitats no passado são visíveis em toda 
a área protegida sob forma de antigos e recentes socalcos tradicionais, sinais da erosão do solo e 
práticas de gestão da água, instalações antigas de pedreiras a céu aberto. Podemos assim considerar 
esta área protegida como um exemplo de paisagem histórica modelada pela convivência entre o 
Homem e a natureza por milhares de anos.

1  De acordo com os Critérios padrão do Conselho da Conservação da Natureza (NCC)
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O processo de arborização de Serra Malagueta iniciado em 1929 e continuado pelos serviços do 
Ministério de Agricultura até a criação instalação do Parque, através programas anuais de reflorestação, 
deu origem ao actual perímetro florestal, que cobre uma grande porção da parte central do Parque. 
Isto resultou na introdução de espécies florestais exóticas tais como Pinus sp., Cupressus sp. and 
Acacia sp., constituindo hoje uma parte visível da paisagem onde o programa teve sucesso. Algumas 
destas espécies necessitam de uma gestão mais racional ou mesmo uma eventual erradicação, em 
prol da conservação da biodiversidade e por razões ecológicas, estéticas e económicas.

2.2.4. Fragilidade

A erosão natural do solo, a agricultura e as plantas invasoras introduzidas parecem ter afectado 
negativamente a regeneração de espécies endémicas. A vegetação do Parque é muito sensível e está 
a ser objecto de ameaças constantes pela prática de agricultura de sequeiro, o que poderá mesmo 
provocar a extinção de espécies endémicas. Algumas espécies estão também em risco devido à caça 
ilegal, tais como Cercopithecus aethiops, Ardea purpúrea bournei e Numida meleagris.

A intensificação da agricultura e o aumento do uso de pesticidas no combate a doenças e pragas 
das culturas à volta dos limites do Parque constituem fortes ameaças para várias espécies de aves 
e particularmente aves de rapina. A poluição do curso de água nas ribeiras por pesticidas residuais 
colocaria todo o ecossistema das ribeiras em risco.

2.2.5. Tipicidade

A área protegida inclui diferentes habitats adjacentes que representam a série típica encontrada nos 
diferentes estratos agro-ecológicos da ilha de Santiago.

2.2.6. Historia Registada  

Há pouca informação disponível sobre o uso das terras do Parque no passado, embora evidências 
indiquem a presença humana há centenas de anos atrás. O habitat, hoje, aparentemente natural, 
reflecte uma série de padrões diferentes de uso das terras, que incluem ciclos de desflorestação, 
exploração agrícola intensiva e não planeada, abandono de terras agrícolas e reflorestação. O 
Parque foi estabelecido em 2003 e, antes desta data, pouca ou nenhuma informação sobre a 
vida selvagem do local ou sobre os recursos socio-económicos e culturais específicos para a área 
do Parque, tinha sido recolhida.
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2.2.7. Posição Ecológica

Como parte integrante do complexo das montanhas de Santiago, o Parque é uma das mais ricas em 
humidade, com um número significativo de dias nublados durante o ano, permitindo a recolha de água 
para as comunidades dentro e à volta do Parque, através de sistemas de captação de água de nevoeiro.

2.2.8. Apelo Intrínseco

A notória beleza pitoresca e o fácil acesso às montanhas, fazem com que o Parque seja um dos pontos 
mais bonitos de Cabo Verde, sobretudo durante a estação das chuvas.

2.2.9. Potencial

O Parque possui um elevado potencial recreativo, científico e educacional, especialmente nas áreas 
das Ribeiras e nos povoados que são mais acessíveis e têm uma paisagem mais espectacular.

2.3. MEIO FÍSICO

2.3.1. Clima

O microclima da região de Serra Malagueta apresenta-se com algumas especificidades dentro do quadro 
geral do clima do arquipélago de Cabo Verde. O clima tipicamente tropical seco, juntamente com outros 
factores como a altitude, a exposição das encostas, a irregularidade do terreno, e combinado com zonas 
montanhosas expostas a Nordeste, têm criado um microclima, com temperaturas médias ligeiramente 
mais baixas e com níveis de precipitação ligeiramente mais elevados do que ocorre no resto da ilha.

Infelizmente, os dados climáticos relativos à zona do Parque foram recolhidos de forma fraccionária, e para 
algumas variáveis nunca foram recolhidos (vento e insolação). As precipitações são o fenómeno climático 
que tem, de forma relativamente contínua, a série de dados mais extensa no tempo (desde 1938). 

Convém destacar que, desde os finais do 2006, o Parque gere uma estação meteorológica automatizada, 
que será um instrumento fundamental de monitorização dos fenómenos climáticos no território para as 
próximas décadas.
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a) Temperatura

Na estação meteorológica de Serra Malagueta, no período 1994-2001, os valores médios das temperaturas 
médias, máximas e mínimas anuais foram respectivamente de 19,9°C, 23,9°C e 16,4 °C. O ano com a média 
das temperaturas mínimas mais baixa foi 1994 com 14,4°C, enquanto que o ano com a média das temperaturas 
máximas mais alta foi 1999 com 25,6°C (Dados do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica).

b)Precipitações 

O clima de Cabo Verde é caracterizado por uma longa estação seca que varia entre 8 e 10 meses e por 
uma estação pluviosa, geralmente entre Julho e Outubro, com precipitações bastante irregulares e mal 
distribuídas no tempo e no espaço. Nas zonas de altitude superior a 500m, devido em parte, ao relevo, 
aos ventos alísios e às fortes chuvas torrenciais causadas pela passagem de ondas do leste ou depressões 
tropicais, as precipitações anuais totais atingem os 700mm.

A pluviosidade no Parque é considerada relativamente elevada em comparação com a restante parte 
da Ilha de Santiago e com a maioria das outras ilhas do arquipélago. Contudo, a diminuição acentuada 
da precipitação nas últimas décadas tem afectado também Serra Malagueta. De facto, a média das 
precipitações anuais calculadas entre 1938 e 1976 foi de 910.9 mm, enquanto que para o período 
compreendido entre 1977 e 2006 é de 587,1 mm. Ver Quadro nº 1.
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Anos Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
Prec. 
max Dia/Mês

1977 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 83,3 20,5 2,5 0,0 0,0 106,3 22,0 19-Ago
1978 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ** 529,3 501,0 0,0 7,0 1037,3 212,5 12-Out
1979 7,9 0,0 9,9 0,0 0,0 0,0 68,1 185,4 123,7 702,0 3,5 0,0 1100,5 220,0 22-Out
1981 23,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72,0 114,5 213,9 34,5 0,0 5,0 463,2 62,5 12-Set
1982 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 205,2 110,0 171,0 2,4 0,0 513,6 150,0 15-Out
1983 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 86,4 312,6 0,0 0,0 0,0 399,0 302,4 12-Set
1984 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 57,0 94,4 425,0 15,0 85,6 30,8 710,8 300,0 17-Set
1985 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 62,7 227,3 357,4 0,0 0,0 26,0 673,4 190,0 16-Set
1986 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39,0 280,0 236,4 167,6 0,0 0,0 732,0 116,5 12-Out
1987 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 439,0 145,0 160,0 0,0 0,0 744,0 120,0 17-Ago
1988 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 395,6 159,4 23,0 65,0 0,0 673,0 114,4 20-Ago
1989 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 407,5 87,5 37,0 0,0 0,0 532,0 109,0 29-Ago
1990 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79,4 75,2 290,0 230,0 0,0 0,0 714,6 183,0 06-Out
1991 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 182,3 118,0 25,0 0,0 0,0 325,3 105,0 31-Ago
1992 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 123,0 72,5 149,5 83,5 25,9 0,0 458,4 115,0 26-Jul
1993 59,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,7 259,5 168,8 0,0 0,0 0,0 516,3 177,0 28-Ago
1994 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 91,6 119,9 0,0 0,0 0,0 211,5 55,4 28-Set
1995 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,5 166,8 262,2 41,0 0,0 66,7 604,2 122,5 29-Set
1996 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 166,1 40,1 0,0 21,5 0,0 238,7 51,0 20-Ago
1997 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,5 390,6 152,5 0,0 0,0 0,0 565,6 94,2 25-Ago
1998 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,8 51,5 212,3 0,0 0,0 0,0 308,6 67,5 19-Set
1999 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,2 213,8 306,6 281,9 6,7 0,0 969,6 85,4 11-Out
2000 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,1 215,2 261,6 292,5 0,0 0,0 818,1 166,4 03-Out
2001 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,5 208,6 163,6 75,5 166,6 0,0 658,8 166,6 02-Nov
2002 34,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 123,0 256,1 115,2 0,0 0,0 529,1 57 14-Set
2003 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,9 341,1 295,1 308,5 0,0 0,0 989,6 208 07-Out
2004 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 111,5 178,7 160,5 10,0 0,0 460,7 160,5 08-Out
2005 29,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 89,0 119,6 293,2 21,0 0,0 0,0 551,8 153,2 11-Set
2006 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,3 214,0 67,1 0,0 0,0 420,4 70,4 14-Set

Precipitações anuais em Serra Malagueta
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Quadro nº 1 – Precipitações de Serra Malagueta (1977-2006)

Fonte: INMG

Gráfico 1 – Precipitações anuais em Serra Malagueta (1977-2005)
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c) Humidade e vento

De acordo com BROCHMANN & RUSTAN (1987), as ilhas de Cabo Verde são subdivididas em cinco 
zonas climáticas: extremamente árido (H1), árido (H2), semi-árido (H3), sub-húmido (H4) e húmido (H5). 
As tipologias climáticas H4 e H5 encontram-se nas encostas expostas no sector compreendido entre N 
e E a partir dos 500 metros de altitude onde os nevoeiros transportados pelos alísios determinam uma 
importante contribuição em precipitações ocultas.

No período 1994-2001, a humidade relativa média anual em Serra Malagueta variou entre 93,5% de 
máxima em 2001 e 55.9% de mínima 1998, sendo a média anual calculada para esse período de 76.8%. 
Ver Gráfico 2.

Uma corrente quente e seca com origem no deserto de Sahara, provém do Este e tem uma forte acção 
dessecante e erosiva. O vento responsável pelas precipitações sazonais é quente e húmido e sopra 
episodicamente no Verão (Julho a Outubro) entre os quadrantes SE e SW.

Gráfico 2 - Humidade relativa média em Serra Malagueta (1994-2001)

Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica

Humidades Relativas médias anuais em Serra Malagueta
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1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001



Plano de Gestão 
do Parque Natural de Serra Malagueta

29

d) Insolação e nebulosidade

Uma das características distintivas de Serra Malagueta relativamente às outras partes da ilha é a constante 
presença de nevoeiros. Apesar de não existirem dados concretos que comprovem as observações feitas na 
área do Parque, constata-se que aproximadamente entre 30% e 50% dos dias do Ano se encontram encobertos 
com nevoeiro. Até agora não existem dados sobre a insolação, em Serra Malagueta.

2.3.2. Hidrologia

De acordo com o balanço hidrológico da ilha de Santiago feito pelo método de Penman (REIS CUNHA, 
1960 CIT. NEVES E MORAIS, 1997), referente aos valores médios, a zona de Serra Malagueta apresenta a 
classificação climática correspondente a um clima semi-húmido, megatérmico, com excesso de água no 
verão e pequena concentração térmica estival.

A pluviosidade no Parque é considerada elevada, em comparação com as outras zonas da Ilha de 
Santiago. Além disso, existe uma elevada precipitação oculta e uma baixa evapotranspiração, tudo isso 
a favor do aumento da reserva hídrica no solo, com reflexos positivos no desenvolvimento das plantas. 
Estas condições favoráveis devem-se ao facto de as encostas de maior altitude estarem voltadas para 
N-NE, portanto expostas a ventos alísios, que, percorrendo o atlântico a baixas altitudes, vêm carregadas 
de humidade e ao subirem as encostas, arrefecem, provocando precipitações em forma de nevoeiro. 
Experiências levadas a cabo de Janeiro de 1980 a Agosto de 1981 registaram uma média considerável de 
3329.7 mm de acumulação de água (NEVES E MORAIS, 1997). 

Existem na Serra Malagueta bacias hidrográficas que se ramificam em numerosas ribeiras. Também é 
possível encontrar várias nascentes e algumas linhas de água permanente (Quadro nº. 2). 
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Bacias hidrográficas e 

Tributários

Coordenadas geográficas

X                     Y
Altitude (m) Profundidade (m) Caudal (m3/h) Temperatura (ºC)

Milho Branco 2.05870 16.86120 186.00 207.00 3.50 ND

Achada Longueira 2.07250 16.78750 175.00 30.00 9.00 24.8

Achada Moirão 2.08900 16.86836 300.00 302.00 ND 24.8

Chão Bom 2.04880 16.88800 30.00 58.00 7.50 ND

Mato Mendes 2.08530 16.80580 250.00 270.00 ND 24.8

Tarrafal 2.12050 16.87130 10.00 15.00 30.00 25.7

Ribeira da Cuba ND ND ND 40.00 30.00 ND

Ribeira da Prata ND ND ND 30.00 15.00 ND

Monte Covada ND ND ND ND ND ND

Ribeira Principal 2.13650 16.83675 87.00 45.00 ND ND

Ribeira da Prata 2.05325 16.53990 231.66 68.43 ND ND

Ribeira da Prata 2.04522 16.85347 14.45 15.00 15.00 25.6

Achada Grande 2.07202 16.87406 180.97 ND ND ND

Achada Grande 2.05838 16.87095 161.61 ND ND ND

Achada Mourão 2.04945 16.91425 74.24 ND ND ND

Trás-os-Montes 2.08251 16.94605 200.01 111.00 ND ND

Ponta Pereira 2.05423 16.95767 196.12 140.88 ND ND

Achada Grande 2.07202 16.87406 180.97 ND ND ND

Achada Grande 2.05204 16.88279 74.69 93.00 ND ND

Achada Boi 2.05568 16.89525 91.39 114.00 30 ND

Achada Grande 2.06323 16.87103 169.49 200.00 ND ND

Mato Mendes 2.09148 16.84714 216.76 139.00 ND ND

Ribeira Grande 2.08807 16.85052 190.02 152.00 ND ND

Chão Bom 2.05857 16.90400 110.57 134.50 30.00 ND

Achada Gomes 2.05874 16.90376 109.73 131.00 ND ND

Tarrafal 2.04963 16.89731 71.93 116.00 ND ND

Tarrafal 2.03719 16.89977 22.52 49.38 ND ND

Achada Tomaz 2.06029 16.90798 94.66 120.00 ND ND

Achada Boi ND ND ND ND 21.00 ND

Lém Mendes ND ND ND ND 9.00 ND

Porto Formoso ND ND ND ND 1.00 ND

Ponta Furna* ND ND ND ND - ND

Fazenda ND ND ND ND 4 ND

Totais - - - -

Quadro nº 2. Características dos pontos de água e quantificação dos recursos hídricos utilizados actualmente 
nas diferentes bacias hidrográficas com origem na Serra Malagueta

ND = Não disponíveis; *Aerobomba avariado.
Adaptado do Relatório da Consultoria sobre Recursos Hídricos.

Dados obtidos de inventários elaborados pelo INGRH e pela Equipa JICA-STUDY da Cooperação Japonesa (1998)
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2.3.3. Geologia e geomorfologia

A escarpa vigorosa de Serra Malagueta eleva-se numa massa em forma de escudo assimétrico, com eixo 
de maior direcção E-O, dele irradiando formas majestosas de vales e esporões, cuja altitude máxima é de 
1064 metros, no ponto Malagueta.

Com relevo muito pronunciado, a Serra é de acesso relativamente difícil, com as linhas do cimo orientadas 
em declive suave em direcção a Tarrafal. A sul, o seu limite geográfico coincide com os afloramentos 
rochosos de Ribeira de Flamengos e da Ribeira da Barca.

A vertente N-NE é retalhada por vales profundos separados por colinas muito salientes. A vertente S-SW é 
caracterizada por montes salientes, vales abruptos e topos ondulados. Os declives variam entre 25% e 100%.

O Parque situa-se a montante das ribeiras Principal, São Miguel e Cuba, sendo delimitado naturalmente 
por duas falésias: a norte, pela falésia que desce para Ribeira Principal e a sul pela falésia que desce para 
Ribeira de São Miguel. A paisagem é dominada por um conjunto de cristas e vales com declives fortes, 
cortadas por ribeiras secundárias. Existem numerosas zonas com afloramentos rochosos e com declives 
muito fortes.

2.3.4. Solos

Em praticamente todo o Parque, a rocha mãe é constituída por basalto, basanito e basanitóides que 
pertence à principal e mais ampla formação geológica de Santiago: o complexo eruptivo de Pico da 
Antónia, gerado provavelmente na era mioceno ou plioceno (SERRALHEIRO et al., 1974). 

A exposição e o declive condicionam o tipo de solo e a sua profundidade. Com efeito, nas encostas 
situadas a maior altitude existem condições micro-climáticas propícias, nomeadamente temperatura e 
humidade, que permitiram o aparecimento de solos Paraferralíticos Vermelhos ou solos Phaeozemes. 
De acordo com VIEIRA & VIEIRA (1983) as características gerais destes tipos de solos são as seguintes:

 • Solos evoluídos, de perfil ABC, mediana a relativamente espessos (30 a 50 cm, podendo atingir 
60 a 80 cm nas partes côncavas e nas ribeiras);
 • Textura fina, franco-argilo-limosa, argilo-limosa ou argilosa;
 • Coloração pardo-escura ou pardo-avermelhada escura no horizonte superficial
 • Boa estrutura e teores relativamente elevados em matéria orgânica e ocorrência de nódulos ou 
concentrações calcárias nos horizontes interiores
 • Reduzida percentagem de elementos grosseiros e pouco pedregosos à superfície. Ausência ou 
reduzida presença de afloramentos rochosos à superfície.
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No entanto os tipos de solos dominantes são: cambiossolos êutricos, seguido de litossolos. Os 
cambiossolos êutricos são caracterizados por serem solos de:
 • Perfil ABcC (Bc horizonte câmbico) bem expresso e um horizonte de alteração da rocha-mãe 
razoavelmente desenvolvido, delgados e medianamente espessos (20 a 40 cm);
 • Textura fina ou média (franca ou franco-argilosa);
 • Afloramentos rochosos abundantes; pouco ou medianamente pedregosos à superfície; 
percentagem baixa a mediana de elementos grosseiros no interior do perfil;
Enquanto que os litossolos, são solos com:
 • Perfis do tipo A/R, sobre substrato consolidado;
 • Muito delgados (10 a 20 cm de espessura ou menos);
 • Bastante material pedregoso ou cascalhento e normalmente associados a afloramentos rochosos.

2.3.5. Paisagem

Considerando a paisagem como o aspecto chave de um território, ela não pode ser resumida a uma 
simples soma de elementos incluindo a topografia, a hidrografia, a vegetação e os assentamentos 
humanos. Pelo contrário, a paisagem é vibrante e pode ser constatada e utilizada de forma responsável 
sendo de grande importância, não apenas para o Homem, mas também para a flora e a fauna e para a 
regeneração dos recursos naturais. Sendo uma interacção viva e dinâmica entre o Homem, o espaço e 
a natureza, a paisagem é formada por vários elementos tais como a água, as florestas, as montanhas e 
montes, assentamentos humanos e comportamentos sociais. Ela tem também várias funções: é ao mesmo 
tempo um espaço natural, vital para o Homem assim como para a flora e a fauna, é um espaço cultural e 
económico e também um espaço para actividades de lazer. 

As considerações mencionadas acima foram utilizadas como o fio orientador para a descrição da paisagem 
do Parque Natural da Serra Malagueta. Esta abordagem contribui para uma visão geral da paisagem que 
é principalmente resultado da intervenção do Homem e da sua percepção. 

A Paisagem Natural

O Parque inclui o pico mais alto dos relevos montanhosos, que é o Monte Serra Malagueta (1064 m), 
situado no braço oriental do Parque Natural. A diversidade da paisagem e as suas diferentes áreas são 
parcialmente pedregosas, algumas arborizadas e outras cultivadas, mas muito ligadas às alturas e à 
exposição do solo, aos ventos alísios altamente carregados de humidade que beneficiam toda a superfície 
do solo na direcção Norte - Nordeste. Este aspecto do clima causa fortes impactes na vegetação, na agricultura 
e desenvolvimento – isto é, nos aspectos fundamentais da paisagem, característicos do parque.  
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A geomorfologia maciça gera efeitos altamente cénicos que fazem parte das formas do relevo assim como 
uma variedade de espécies e a diversidade de cores que mudam de acordo com a estação e variam entre 
o verde escuro do milho e do feijão que dominam durante a estação das chuvas (Setembro - Dezembro), 
tornando-se doiradas à medida que a estação seca aproxima, para posteriormente desaparecerem, 
deixando espaço para um novo cenário onde predominam restos vegetais do pós colheita de milho e 
feijão, assistido por algumas culturas perenes em que o verde acinzentado teima em desaparecer. 

As áreas de Curral D’Asno e Ribeira de Cuba estendem-se para os terrenos cultivados e de pastoreio, e 
dentro do Parque Natural elas são as zonas que apresentam as componentes agrícolas mais fortes onde 
a paisagem é principalmente caracterizada pelo cultivo. Os relevos montanhosos, a Este da fronteira da 
ribeira, estão delimitados por uma estrada em terra batida, revestindo as suas encostas em direcção à 
Figueiras das Naus. 

Cercada por dois relevos principais, praticamente perpendiculares à estrada nacional, a Ribeira Principal 
é caracterizada por um sistema de fracturas verticais descendo suavemente em direcção ao mar. Os picos 
e as superfícies irregulares alinham-se como barreiras de forma a protegerem os vales ricos em bananas, 
milho, árvores de frutas, e plantações de cana-de-açúcar em direcção ao mar. 

A zona de Pedra Comprida apresenta maiores parcelas despidas, estendendo mais verticalmente com 
surpreendentes torres de pedras firmes (Pé d’Homem), e contrastes notáveis da paisagem nas encostas 
a sudeste, com formas mais suaves interrompendo o movimento vertical da massa rochosa. As áreas 
inclinadas cultivadas testemunham a intensa actividade agrícola na zona.

Ribeira Cantada, estendendo-se para além do maciço dominante da Serra Malagueta a Este, mostra o 
contorno claro da zona de declive e abre-se a uma paisagem totalmente diferente com anfiteatros naturais 
e raras elevações, inclinando-se num planalto densamente habitada.

Considerando a paisagem da Serra Malagueta uma interacção de diferentes níveis de espaços com funções 
especificas próprias, pode-se concluir relativamente ao:

Espaço vital, a coabitação no Parque Natural da Serra Malagueta impõe a implementação de algumas 
regras para a sua sustentabilidade;
   
Espaço natural, é testemunho de uma conformação geológica consistente. Os longos processos naturais 
de transformação e as condições climáticas (na Serra Malagueta o nevoeiro é uma parte da paisagem 
assim como a comunidade) são factores que marcaram as superfícies naturais horizontais e verticais da 
paisagem, assim como as actividades humanas que estão a provocar uma grave erosão do solo; 

Espaço cultural, oferece uma variedade de elementos que mostram as marcas do passado e a herança 
cultural nos assentamentos humanos. Os povoados dispersos pelo Parque, principalmente em Curral 
D’Asno, e estendendo no topo das encostas descendentes mostram sinais de antigos padrões de construções 
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arquitectónicas, também evidentes nos telhados de duas águas e quarto águas das casas. A conservação 
deste património de peculiaridades, variedades e beleza, requer uma atenção especial; 

Espaço económico, é considerar a paisagem e as principais redes de comunicação, como os lugares onde 
as actividades económicas são realizadas e os seus aspectos qualitativos influenciam a sua capacidade 
atractiva do ponto de vista económico e afectam consequentemente a qualidade de vida. Estes espaços 
comuns reclamam um uso sustentável e a preservação do ambiente; 

Espaço de experiência, é o lugar onde todos podem encontrar animais e plantas;  onde se pode 
experimentar e conviver com a natureza nas suas múltiplas e variadas manifestações meteorológicas, 
onde descobrir as evidências de um espaço cultural, onde usufruir da paisagem através de todos os 
sentidos. Esta é uma importante função ambiental que convém destacar e que poderá servir como motivo 
para  o desenvolvimento de actividades turísticas em contacto com a natureza;

Espaço de identificação, é onde as pessoas se relacionam com sua história, sua terra natal, lugares e 
paisagens familiares. Em geral todos os apegos às memórias geram valores adquiridos, possibilitando 
e facilitando qualquer planificação responsável se o património herdado for conhecido. Quanto mais 
autêntica for a paisagem e a sua experiência relativa, mais fácil será o seu desenvolvimento positivo; 

Espaço de propriedade, onde se pode conciliar interesses privados e colectivos para uma gestão sustentável 
dos recursos. As intervenções visíveis e individualistas não estão em harmonia com os objectivos das 
Áreas Protegidas: áreas cultivadas estão a aumentar em detrimento das zonas naturais.

2.4. MEIO BIÓTICO
  

O habitat constituído pela vegetação xerófila das escarpas é o que tem o melhor nível de conservação 
entre os que constituem o ambiente natural originário. Uma pequena área arbustiva com dominância 
de Globularia amygdalifolia com cerca de 1 ha (em Montona), mais algumas áreas arbustivas de poucas 
centenas de m2 dominadas pela Euphorbia tuckeyana espalhadas na área do Parque, são as relíquias de 
habitats naturais de maior expressão fora das escarpas.  

Todos os outros habitats do Parque são criados ou fortemente afectados pelas actividades humanas e 
podem ser agrupados da seguinte forma:

 • Os habitats florestais terrestres têm uma componente maioritária de floresta de   e uma 
componente menor de floresta de coníferas. Estes elementos têm um valor de conservação mínimo, 
porque são constituídos por espécies exóticas, mas é de justiça ressaltar que estas áreas são importantes 
para a conservação de algumas componentes bióticas do sistema natural de Serra Malagueta, tanto da 
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flora como da fauna, para além de desempenharem um papel importante na conservação do solo e 
água, sobretudo nas encostas mais inclinadas.

 • O mosaico entre cultivos e vegetação natural. Estas áreas são cobertas pelos cultivos, num 
determinado período do ano, geralmente na época das chuvas (Agosto-Dezembro), mas encontram-
se dominados por solos nus na restante época do ano.  

 • Os ambientes das ribeiras são por sua vez caracterizados por um mosaico de cultivos de sequeiro, 
fruticultura e elementos de vegetação herbácea. Onde as condições orográficas o permitem, na época 
das chuvas, podem-se constituir nalgumas áreas circunscritas ao fundo das Ribeiras, habitats mais 
húmidos caracterizados por uma vegetação higrófila (Ribeira Cuba).

2.4.1. Vegetação

O Parque pertence a uma das ilhas com a vegetação mais degradada do Arquipélago de Cabo Verde, e 
como na restante parte da ilha de Santiago, também na Serra Malagueta esta degradação começou logo 
após o seu povoamento (GOMES, 2001). 

As escarpas, as poucas áreas agrícolas que ainda albergam populações da flora autóctone extremamente 
reduzidas e onde existem algumas áreas marginais sem interesse pelas actividades humanas, representam 
os sistemas em que se encontra concentrada a vegetação natural, o que nos leva a concluir que, em 
tempos idos, teriam sido os habitats e a vegetação dominantes no território.    

Antes de se proceder à descrição da vegetação que actualmente caracteriza o Parque, considera-se 
útil, para uma melhor análise e compreensão, fazer uma breve descrição do que teria sido a vegetação 
autóctone original da Serra Malagueta.  

Vegetação autóctone original

GOMES (2001), num estudo que consistiu na recolha de informações junto das comunidades locais 
e de alguns habitantes de idade superior aos 60 anos, mas também algumas observações de campo, 
deduziu que a vegetação das encostas orientadas para NW-N-NE era composta principalmente por uma 
vegetação arbustiva que tinha Euphorbia tuckeyana, Echium hypertropicum e Aretemisia gorgonum como 
espécies dominantes. Contrariamente, nas zonas mais protegidas da acção do vento e menos húmidas 
porque menos afectadas pelos frequentes nevoeiros, espécies como Lavandula rotundifolia, Verbascum 
capitis-viridis, mas também Globularia amygdalifolia, eram muito comuns. Estas deduções foram também 
confirmadas pelo registo de 1999 (GOMES et al., 2000) da presença de uma importante população de 
Globularia amygdalifolia, nas encostas N-NW da Serra Malagueta.
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Entre os outros elementos da vegetação, que se destacavam pela sua importância no passado, podem 
ser destacados Dracaena draco acima dos 700m (BYSTROM, 1960), Periploca laevigata nas encostas 
voltadas para S-SW, a espécie endémica de Serra Malagueta Limonium lobinii e outras espécies hoje 
ameaçadas para Santiago ou Cabo Verde como Sonchus daltonii.  

Vegetação actual

A vegetação actual do Parque é dominada principalmente por árvores tais como Eucalyptus sp. e Pinus 
sp.; pequenas áreas são ocupadas por outras espécies florestais. 

A espécie de arbusto dominante é Lantana camara. As espécies endémicas cabo-verdianas, tais como 
Euphorbia tuckeyana e Echium hypertropicum, caracterizam a vegetação apenas em poucas e pequenas 
áreas marginais. A vegetação nas encostas inclinadas mostra a presença de espécies interessantes como 
Lavandula rotundifolia, Diplotaxis varia e Polycarpaea gayi. Relevantes são também as populações de uma 
outra espécie de planta invasora como Furcraea foetida.

As terras cultivadas são principalmente representadas por campos de milho, associados a diversas variedades 
de feijões (por exemplo feijão pedra ou feijão congo). O cultivo da batata-doce (Ipomoea batata) é dominante 
nas áreas mais húmidas, tais como Chão de Espinho e Viração. 

Num estudo do uso do solo conduzido na área do Parque e as áreas circunvizinhas (CESARINI & FURTADO, 
2006) identificaram-se 8 unidades cartográficas, divididas em 35 subunidades. Algumas destas unidades 
e subunidades podem ser bem utilizadas e adaptadas para descrever as tipologias de vegetação presentes 
no Parque (Ver Figura 3):

 • Vegetação higrófila (vegetação dos córregos provisórios da ribeira)
As comunidades destes habitats apresentam variações na composição em relação à altura do ano e à localização. 
Com efeito, as espécies que ocorrem geralmente estão presentes por um período de tempo limitado, devido 
ao carácter temporário do curso das águas. Nos anos da seca, este tipo da vegetação é fortemente reduzido. 
Neste caso as espécies mais persistentes são Bidens bipinnata e Portucala oleracea. Nos anos com maior 
disponibilidade de água, as comunidades tendem a ser caracterizadas pelas Zinnia pauciflora, Melinis repens, 
Acanthospermum hispidum, Brachiaria lata e Ipomoea eriocarpa.

É importante notar que a maioria das áreas caracterizadas pela ocorrência desta vegetação se encontram 
praticamente na zona de amortecimento do Parque, raramente no seu interior (na parte de Ribeira Cuba 
incluída no Parque, há um pequeno sitio que tem estas características).

 • Vegetação dominada pelas herbáceas
As espécies mais representadas são Melinis repens, Bidens bipinnata, Blainvillea gayana, Acanthospermum 
hispidum e Merremia aegyptia. É importante referir que na área com inclinação bastante acentuada a 
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comunidade vegetal tende a ser mais rica em espécies de arbustos. Estas comunidades são mais abundantes 
nos declives sem vegetação arbórea da parte ocidental do Parque, mas também caracterizam o estrato 
herbáceo da vegetação no segmento central do Perímetro Florestal do Estado.

 • Vegetação dominada pela Furcraea foetida
Esta espécie exótica e invasora domina várias áreas do Parque, especialmente algumas das encostas mais 
acentuadas.

 • Vegetação das encostas (declives superiores a 150%)
À uma altitude mais baixa, este tipo de vegetação é representada principalmente por Acanthospermum 
hispidum, Bidens bipinnata, Blainvillea gayana, Boerhavia coccinea, Chamaesyce hirta, Cleome viscosa , 
Dactyloctenium aegyptium, Desmodium ospriostreblum, Digitaria nuda, D. ciliaris, Mollugo nudicaulis, 
Phyllantus rotundifolius, Portucala oleracea e Sida coutinhoi; enquanto nas altitudes mais elevadas é 
representada principalmente por Andropogon gayanus var. tridentatus, Campanula jacobaea, Diplotaxis 
vogelli, Echium hypertropicum, Forsskaolea procridifolia, Heteropogon contortus, Hyparhenia hirta, Kickxia 
elegans, Lantana camara, Lavandula rotundifolia, Lotus purpureus, Panucum maximum e Polycarpaea gayi.

 • Áreas arbustivas
Vegetação anteriormente representada por espécies como Echium hypertropicum, Euphorbia tuckeyana, 
Globularia amygdalifolia, Lavandula rotundifolia e Diplotaxis varia. A crescente pressão humana 
convertendo terras em campos de cultivo, “exclui” estas espécies de quase toda a parte, excepto das 
encostas menos acessíveis. Actualmente as espécies exóticas e invasivas tais como Lantana camara e 
Dichrostachys cinerea são os arbustos mais representados dentro da área do Parque, principalmente na 
parte florestada. 

 • Plantações florestais
Áreas florestadas dentro do Parque são maioritariamente o resultado da reflorestação do Século XX. 
As espécies utilizadas nas reflorestações no passado são principalmente: Eucalyptus camaldulensis, 
E. tereticornis, Pinus halepensis, P. canariensis, P. radiata e mais recentemente Grevillea robusta. Nas 
redondezas do Parque, principalmente nas terras mais baixas, as espécies mais utilizadas são Acácia 
holocericea e Prosopis juliflora. 
 
 • Vegetação associada às terras cultivadas:
Aos regadios - Esta subunidade cobre uma área muito limitada, principalmente nas ribeiras mais abertas 
das zonas de amortecimento do Parque. A maior área de regadio fica na Ribeira Principal, mas também em 
todos os lugares onde a disponibilidade da água permite a realização de pequenos campos irrigados. 
 
As plantas que crescem espontaneamente com este tipo de cultivo são geralmente Boerhavia diffusa, 
Dactyloctenium aegyptium, Eleusine indica, Malvastrum corchorifolium, e Synedrella nodiflora.
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Aos sequeiros - As produções agrícolas dominantes na área do Parque são a do milho e feijões. Os cultivos 
são difundidos em toda a parte, sobretudo à volta da área do Parque, mesmo em campos fortemente 
inclinados. Este facto é particularmente prejudicial à conservação do solo e acentua a erosão. As plantas que 
crescem espontaneamente com este tipo de cultivo em Serra Malagueta são geralmente Acanthospermum 
hispidum, Ageratum conyzoides, Argemone mexicana var. mexicana, Bidens pilosa, Digitaria nuda, D. 
ciliaris, Ipomoea purpurea, Malvastrum corchorifolium, Nicandra physalodes, Pennisetum polystachion, 
Portucala oleracea e Tagetes patula.

Aos pomares - Os pomares situam-se especialmente no leito das ribeiras abertas. Ribeira Principal e R. 
Lagoa são as duas principais áreas onde se encontram os pomares. As árvores de fruta mais comuns são 
as de mangueira (Mangifera indica) e papaieira (Carica papaya), mas as bananeiras (Musa paradisiaca) e os 
coqueiros (Cocus nocifera) também se encontram no local. Os pequenos pomares também são comuns 
na parte superior das ribeiras ou em pequenas planícies nas áreas inclinadas onde há água disponível. 
As plantas que crescem espontaneamente com este tipo de cultivo em Serra Malagueta são geralmente 
Acanthospermum hispidum, Boerhavia diffusa, Chamaesyce hirta, Chenopodium murale, Dactyloctenium 
aegyptium, Malvastrum corchorifolium e Synedrea nodiflora.
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Inventário florístico

No Parque e zona de amortecimento, foram registadas até o momento123 espécies de plantas 
vasculares, mas ainda falta elaborar um inventário florístico exaustivo, devido sobretudo à necessidade 
de um melhor conhecimento da flora de algumas áreas de mais difícil acesso do território.   

O Quadro nº 3 apresenta uma lista restrita das espécies endémicas de Cabo Verde ou de maior importância 
em termos de conservação encontradas em Serra Malagueta (CESARINI & FURTADO, 2006). 

A lista completa das espécies conhecidas para o Parque é apresentada no Anexo I (GOMES, 2001; 
CESARINI & FURTADO, 2006). Uma recolha de fichas com detalhes sobre o estado e as possíveis 
acções de gestão para as plantas incluídas na Primeira Lista Vermelha de Cabo Verde e Santiago 
(LEYENS & LOBIN, 1996) no Parque foi incluída no Anexo II.

Nomes científicos Nome comum CV S Área de endemismo

Aristida cardosoi Barba-de-bode Cabo Verde

Artemisia gorgonum Losna V S Santiago, Santo Antão e Fogo

Campanula jacobaea Contra-bruxa-azul Cabo Verde

Campylanthus g. glaber Alecrim-brabo V E Cabo Verde

Centaurium tenuiflorum viridense Fel-de-terra Santiago, Fogo e Brava

Conyza feae Lorna-brabo E CR Cabo Verde

Conyza pannosa Lorna-brabo E CR Cabo Verde

Conyza varia* Marcelina E CR Cabo Verde

Diplotaxis varia Mostarda-brabo I I Santiago e Brava

Echium hypertropicum Língua-de-vaca E E Santiago e Brava

Euphorbia tuckeyana Tortolho V CR Cabo Verde

Ficus sycomor gnaphalocarpa Figueira-brabo CR CR

Forsskaolea procridifolia Urtiga Cabo Verde

Globularia amygdalifolia Mato-boton V CR Cabo Verde

Kickxia elegans Agrião-de-rocha Cabo Verde

Lavandula rotundifolia Aipo-de-rocha I Cabo Verde

Limonium lobinii Carqueja-de-Santiago R R Serra Malagueta

Lobularia canariensis fruticosa Sempre-noivinha I I Cabo Verde

Lotus jacobaeus Piorno Cabo Verde

Lotus purpureus Piorno Cabo Verde

Nauplius daltonii daltonii Macelinha E E Santiago

Paronychia illecebroides Padja-formiga Cabo Verde

Polycarpaea gayi Palha-bidião Cabo Verde

Sarcostemma daltonii Gestiba Cabo Verde

Satureja forbesii Erva cidreira I V

Sideroxylon marginata Marmolano E CR Cabo Verde

Sonchus daltonii Coroa-de-rei I CR Cabo Verde

Tolpis farinulosa Mato-branco I Cabo Verde

Tornabenea annua Funcho V V Santiago e Brava

Umbilicus schmidtii Bálsamo R R Cabo Verde

Verbascum capitis-viridis Sabão-feiticeira V V Cabo Verde

Quadro nº 3 - Selecção de espécies endémicas e/ou ameaçadas registadas no Parque Natural de Serra 
Malagueta e zona de amortecimento

CV - estado das espécies na lista vermelha de Cabo Verde (LEYENS & LOBIN, 1996)
S - estado das espécies na lista vermelha da ilha de Santiago (LEYENS & LOBIN, 1996)

CR - Em Perigo Critico; E – Em Perigo; V – Vulnerável; I – Indeterminado; R – Raro; S – Em perigo crítico em Santiago; *espécie a ser confirmada
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Análise quantitativa da biodiversidade vegetal

Na ilha de Santiago, faz-se referência à presença de 295 espécies de plantas vasculares, e para Cabo Verde 
757 espécies (Banco de dados de biodiversidade de Cabo Verde, 2005). As 123 espécies registadas no 
Parque (agrupadas em 103 géneros), representam aproximadamente 42% da biodiversidade de Santiago 
em espécies de plantas, e 16% de Cabo Verde. 

A análise da percentagem das espécies endémicas de Cabo Verde existentes no Parque é mais 
interessante, especialmente considerando a elevada taxa de espécies exóticas e introduzidas que 
caracterizam a flora de Cabo Verde. Há no interior do Parque 28 das 39 espécies das angiospérmicas 
endémicas de Cabo Verde, já registadas como estando presentes em Santiago (72%). A mesma análise 
comparativa feita com as espécies das angiospérmicas endémicas do arquipélago (66 espécies) (Banco 
de dados de biodiversidade de Cabo Verde, 2005), mostra que o Parque abriga aproximadamente 
42% das espécies endémicas de Cabo Verde.

Finalmente, é interessante também fazer uma análise similar em relação às espécies angiospérmicas 
em perigo e ameaçadas. No Parque, foram registadas 20 espécies de angiospérmicas incluídas na 
primeira lista vermelha de Cabo Verde, enquanto existem 32 espécies em Santiago, e 81 a nível 
nacional. Por conseguinte, no Parque existem 62% de espécies de angiospérmicas protegidas 
identificadas na ilha de  Santiago, e 25% a nível do país. 

A área dos estudos de referência de inventário floristico (CESARINI & FURTADO, 2006) é pouco maior 
que a área protegida (774ha). O Parque representa somente cerca de 0.8% da superfície de Santiago 
(991 km2) e cerca de 0.2% da superfície total de Cabo Verde (4.033 km2). Baseado nestes dados 
é possível afirmar que a área do Parque representa uma mancha importante para a biodiversidade 
vegetal a nível nacional, e um ponto crucial para a biodiversidade da ilha de Santiago.

Os dados apresentados nesta subsecção constam do Quadro nº 4. Das 123 espécies registadas no Parque, 
60 são provavelmente nativas (ou mesmo nativas), 62 são provavelmente introduzidas (ou introduzidas), 
e o estado de duas é desconhecido. A taxa das espécies nativas é quase 50%. Esta taxa é próxima da de 
Santiago (51%, 150 espécies em 295), e comparativamente melhor do que a mesma taxa calculada para 
Cabo Verde (35%, 268 espécies em 757).
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Análise qualitativa da biodiversidade da vegetação

As espécies em perigo e ameaçadas a nível nacional - No Parque, registam-se actualmente 18 espécies 
ou subespécies de angiospérmicas incluídas na Primeira Lista Vermelha de Cabo Verde (LEYENS & LOBIN, 
1996). Uma delas (Ficus sycomorus gnaphalocarpa) é considerada como seriamente ameaçada, e outras 
cinco (Conyza feae, C. pannosa, Echium hypertropicum, Nauplius daltonii e Sideroxylon marginata) são 
consideradas ameaçadas. 

À excepção de E. hypertropicum e de N. daltonii, que têm populações regulares, úteis para potenciais 
finalidades de restauração do habitat, as outras espécies parecem ter populações pequenas ou escassas. 
Verifica-se que é bastante difícil inverter a tendência para o declínio de sua população. Verifica-se 
também que isto se aplica particularmente a F. s. gnaphalocarpa e S. marginata.

De entre as plantas referidas na Serra Malagueta e incluídas na Primeira Lista Vermelha de Cabo Verde, 
há também cinco classificadas como vulneráveis, cinco como indeterminadas, e duas como raras. 

As espécies em perigo e ameaçadas a nível local (ilha de Santiago) – Registam-se actualmente no 
Parque 18 espécies de angiospérmicas, incluídas na Primeira Lista Vermelha de Cabo Verde (LEYENS 
& LOBIN, 1996). Sete delas são consideradas seriamente ameaçadas (F. s. gnaphalocarpa, C. feae, 
C. pannosa, Euphorbia tuckeyana, Globularia amygdalifolia, S. marginata, e Sonchus daltonii), e mais 
três são consideradas ameaçadas (Campylanthus glaber glaber, E. hypertropicum, e N. daltonii).

À luz desta informação, verifica-se que as importantes populações de E. tuckeyana, G. amygdalifolia, 
E. hypertropicum e N. daltonii, presentes no Parque, parecem ser um recurso estratégico original para 
qualquer tipo de finalidade de conservação destas espécies na ilha. Entre as plantas referidas na Serra 
Malagueta e incluídas na lista vermelha de Santiago, três são também classificadas como vulneráveis, 
outras três como indeterminadas, e mais três como raras. Além disso, o Parque acolhe populações 
das subespécies que têm algum interesse do ponto de vista da conservação (por exemplo Lobularia 
canariensis fruticosa e Centaurium tenuiflorum viridense).

Categorias Cabo Verde Santiago

Plantas vasculares registadas no Parque 16% 42%

Espécies endémicas de Cabo Verde registadas no Parque 42% 72%

Espécies incluídas na Lista Vermelha de Cabo Verde registadas no Parque 25% 62%

Extensão relativa da área de estudo do inventário florístico  0.2%  0,8%

Quadro nº 4 - Percentagem das espécies de plantas registadas no Parque e arredores, comparado ao nível 
nacional e da ilha
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Espécies exóticas e invasoras

Como é usual em Cabo Verde, também a vegetação de Serra Malagueta é severamente afectada pelas 
espécies exóticas e invasoras. O seu inventário é particularmente difícil. O estado incerto de diversas 
espécies e a deficiência de dados básicos, tornam praticamente impossível estimar o seu número 
exacto. 

De acordo com BERNASCONI (2007), a presença de espécies invasoras no Parque constitui um dos 
principais problemas: as zonas que não são ocupadas com cultivos ou limpas com a recolha do 
pasto, apresentam-se completamente invadidas.

Todas estas dinâmicas nas comunidades vegetais são afectadas pela forte competição exercida por 
estas espécies. O problema tem dimensões maiores e é o resultado de uma dinâmica rápida, com 
impactes negativos evidentes que precisam de intervenções urgentes e inadiáveis para a sua mitigação.

A Lantana e a Furcrea ocupam completamente o sub-estrato inferior da floresta, causando uma 
enérgica competição a nível de água, nutrientes, constituindo uma quantidade de combustível bastante 
significativa e de extrema perigosidade em caso de incêndio, dificultando qualquer intervenção de 
gestão. O efeito da concorrência é ainda maior, tendo em conta a aridez do clima: estas espécies 
caracterizadas por um crescimento muito rápido e uma completa ocupação do espaço comportam 
uma enorme transpiração e utilização dos recursos hídricos e nutritivos, subtraindo-os às árvores e à 
vegetação autóctone.

A eliminação deste sub-bosque nocivo produziria efeitos visíveis em pouco tempo, com redução da 
evapotranspiração e como consequência um maior desenvolvimento de todas as espécies úteis. As 
três espécies que maioritariamente ameaçam o ecossistema são:

- Lantana camara    
- Furcraea foetida
- Leucaena leucocephala

Sempre de acordo com BERNASCONI (2007), é importante salientar que existem alguns elementos 
que podem ajudar no controlo dessas espécies: (I) a variedade de lantana presente é relativamente 
menos agressiva e mais sensível à luta química do que outras variedades da mesma espécie; (II) existe 
uma forte procura de lenha por parte da população que corta não só grande quantidade de lantana, 
como também carrapato; (III) grandes superfícies do Parque são destinadas à produção de pasto, o 
que significa que o Parque é objecto de várias limpezas no decorrer dos anos. Todos esses elementos 
em conjunto podem contribuir para a resolução gradual do problema.
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Lantana camara
Originária do centro-sul da América, inclui numerosas variedades em forma, coloração das flores 
e toxicidade. É considerada pelo Invasive Species Specialist Group (ISSG) responsável pela União 
Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (IUCN), uma das 100 espécies 
mais invasoras do mundo. Possui algumas propriedades medicinais, nomeadamente diurético, como 
bálsamo, expectorante, tónico pulmonar, etc. É também usada no tratamento da asma, do bronquite, 
do reumatismo, da tosse, da febre, etc.. Os ramos desta espécie são utilizados na confecção de 
cestaria (balaio).

A Lantana forma uma mata densa e impenetrável que destrói a vegetação nativa. Ela está presente 
em todos os ambientes do Parque com maior vigor nas encostas húmidas. Invade o sub-bosque das 
florestas, as escarpas, as ribeiras e as zonas abertas, eliminando todas as espécies presentes. Substitui as 
espécies endémicas nos seus habitats potenciais, causando uma forte diminuição da biodiversidade e 
da variabilidade ambiental. Reduz a produtividade das plantações florestais, utilizando grande parte dos 
recursos hídricos e nutritivos. Além disso, é tóxica para os animais e ainda mais é uma espécie alelopática 
que introduz toxinas no solo e impede a germinação e crescimento de outras espécies.

Normalmente para a sua erradicação, recorre-se à luta integrada, química, mecânica e com fogo. 
Os três métodos utilizados em sucessão e repetidos no tempo garantem bons resultados. Mas nem 
todos estes métodos são aconselháveis como possíveis estratégias de controlo para o território do 
Parque, tendo em conta a capacidade que a Lantana tem de produzir rebentos radicais, é possível 
que somente a remoção mecânica não venha a garantir um resultado efectivo. Num estudo sobre 
a componente florestal do Parque, BERNASCONI (2007) afirma que “A técnica que parece mais 
adaptável às características peculiares destes territórios é a utilização da luta química utilizando um 
herbicida a base de glifosato.”

Furcraea foetida
Uma outra espécie invasora é a Furcraea foetida, originária da América do Sul e Central que se 
renova com grande facilidade, ocupando rapidamente os mais variados ecossistemas. É caracterizada 
por uma grande plasticidade ambiental sendo capaz de ocupar as comunidades rupestres, as zonas 
áridas, áreas de jorra e o estrato inferior das florestas. A isto se soma uma enorme capacidade de 
renovação vegetativa que determina uma completa e rápida ocupação do espaço. 

Estas características têm determinado uma enorme difusão desta espécie e uma progressiva substituição 
da flora autóctone, criando uma ameaça séria para a conservação da biodiversidade e a estabilidade 
do ecossistema.

Pela sua resistência à aridez e capacidade de vingar em terrenos nus e jorras, é utilizada para a 
construção de banquetas vegetalizadas na luta contra a erosão dos solos. As técnicas de controlo 
sugeridas pelo BERNASCONI (2007) limitam-se à remoção manual.
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No Parque, a espécie pode ser encontrada em pequenas áreas dispersas, dominando as zonas de 
Chão de Espinho, Cutelo Portal (na parte este do Parque), Agu Cabalo e alguns declives de José de 
Barros (a parte central), as inclinações de Canuto, de Monte Sanguela e de Monte Vermelho (Oeste) e 
as escarpas orientais de Pedra Comprida (Norte).

Leucaena leucocephala
A Leucaena leucocephala é um arbusto ou árvore da família Leguminosae, sub-família Mimosoideae, 
originária da América Central, que actualmente se encontra difundida pelas regiões tropicais do mundo 
(TOKARNIA et al. 2000). Esta espécie é caracterizada por uma grande resistência à aridez e por uma 
grande capacidade de reprodução por sementes e por rebentos radicais que a tornam extremamente 
invasiva. Suas características de adaptação e de colonização em terrenos difíceis juntamente com 
a sua palatabilidade como forrageira são razões pelas quais é utilizada muito frequentemente em 
florestações. Em particular, esta última característica confere-lhe uma certa utilidade que deve ser 
ponderada com o risco de invasão que esta apresenta.

Onde ela já está implantada, é necessário proceder-se à um controlo rigoroso, a fim de conter a sua 
difusão, evitando, assim, a destruição das comunidades autóctones.

2.4.2. Fauna

As informações bibliográficas disponíveis sobre a fauna no complexo de Serra Malagueta são 
extremamente limitadas e quase todos os dados específicos foram recolhidos nos últimos dois anos 
pelas pesquisas efectuadas no âmbito do Projecto UNDP-GEF “Áreas Protegidas” (BOUGHTFLOWER 
2006; CESARINI & FURTADO 2006; WRANIK 2007). A seguir serão apresentados os dados mais 
importantes destes trabalhos de pesquisa.

Até o momento, foram identificadas 75 espécies animais no território do Parque e a área circunvizinha 
(mais três ainda a serem identificadas):
 • 46 invertebrados;
 • 1 anfíbios
 • 6 répteis;
 • 19 aves (uma ainda não identificada);
 • 3 mamíferos (uma ainda não identificada).

Enquanto a composição em espécies de alguns grupos de Vertebrados considera-se quase completa, 
já para os Invertebrados encontra-se ainda num estado “embrionário”.  

Para além da necessidade de serem efectuadas pesquisas de base para o acerto da composição de 
espécies dos Mamíferos (roedores e morcegos sobretudo), das osgas e das aves marinhas, o trabalho 
de pesquisa sobre os vertebrados terá de ser sobretudo uma actualização contínua e uma investigação 
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sobre os aspectos ecológicos e populacionais destas espécies na área do Parque. Para os Invertebrados, 
a pesquisa está na fase inicial e um importante esforço de inventariação afigura-se ainda necessário 
(WRANIK, 2007).

Até o momento, tudo indica que os elementos faunísticos mais importantes para a conservação dos 
recursos naturais pertencem ao grupo das aves, que abrange várias espécies e subespécies ameaçadas 
ao nível local e internacional (Acrocephalus brevipennis, Buteo buteo bannermani, Ardea purpurea 
bournei); interessantes para conservação são também algumas espécies de répteis (Tarentola darwini, 
T. rudis, Chioninia vaillanti).
 
Um enfoque de pesquisa sobre as suas necessidades de gestão caracteriza a maioria das espécies 
de mamíferos (Cercopithecus aethiops e os roedores) porque estas são espécies introduzidas com 
impactes actuais e potenciais sobre a biodiversidade local e as actividades humanas. 

Invertebrados

Como foi dito, até agora foram reconhecidas 46 espécies de invertebrados no território do Parque 
(WRANIK, 2007). Mas este dado é ainda muito parcial e precisa de ser actualizado com a apresentação 
dos resultados dos estudos em curso, assim como dos que serão implementados no futuro. 

Como era de se prever, a Classe dos insectos é a mais representada em termos de número total de 
espécies (37). Os registos mais interessantes em termos de conservação, nomeadamente as espécies 
incluídas na Primeira Lista Vermelha de Cabo Verde (LEYENS & LOBIN, 1996), são o gastrópode 
Radix natalensis stuebeli (Vulnerável), a aranha Nephila senegalensis (Vulneravel), os coleópteros 
Ctenosta senegalensis (Indeterminado), Dineutes aereus (Indeterminado), Diplognatha gagates (Em 
Perigo), Hyphydrus maculatus (Vulneravel), Opatropis hispida (Indeterminado) e Rhyssemus granosus 
(Indeterminado). Destaca-se neste sentido o registo de uma espécie da família dos Dytiscidae Copelatus 
erichsoni, considerada extinta na ilha de Santiago, mas também a nível nacional (Banco de dados de 
biodiversidade de Cabo Verde, 2005; WRANIK, 2007).
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De seguida encontra-se uma lista das espécies de Invertebrados identificadas até agora no Parque, 
que pode ser considerada como uma base importante para desenvolver posteriores estudos.
(Ver o Quadro nº 5)

Vertebrados

Anfíbios e répteis

Antes de 2006, nenhuma pesquisa sobre os anfíbios e répteis do Parque foi realizada, pelo que há 
poucas informações disponíveis sobre estes grupos taxonómicos para a ilha de Santiago (PINHEIRO, 
1986; 1990; SCHLEICH, 1987; JOGER, 1993; BROWN et al. 2001; CARRANZA et al., 2001; JESUS 
et al., 2002). 

Mollusca

Gastropoda 

Eremina myristica (Shuttleworth, 1852)

Zootecus insularis subdiaphanus (King, 1831)

Radix natalensis stuebeli (Reibisch, 1865)

Crustacea 

Isopoda 

Porcellio laevis (Latreille, 1804)

Porcellionides pruinosus (Brandt, 1833)

Myriapoda 

Chilopoda 

Scolopendra morsitans Linnaeus, 1758 

Diplopoda 

Othomorpha coarctata (Saussure, 1880)

Dolichoiulus obscuripes Enghoff, 1992

Insecta 

Anisoptera

Crocothemis erythraea (Brulle, 1832) 

Orthetrum trinacria (Selys, 1841) 

Pantala flavescens (Fabricius, 1798)

Trithemis arteriosa (Burmeister, 1839)

Saltatoria 

Conocephalus maculatus Le Guillou, 1841 

Ruspolia sp. 

Phaneroptera nana Fieber, 1853 

Gryllus bimaculatus Degeer, 1773 

Diabolocatantops axillaris (Thunberg, 1815)

Oedaleus senegalensis (Krauss, 1877)

Aiolopus thalassinus (Fabricius, 1781) 

Coleoptera

Dineutes aereus (Klug, 1834)

Apate monachus Fabricius, 1775

Diplognatha gagates (Förster, 1771)

Dermaptera 

Euborellia annulipes (Lucas, 1847)

Forficula senegalensis Serville, 1839

Blattodea

Pycnoscelus surinamensis (Linnaeus, 1758)

Periplaneta americana (Linnaeus, 1758)

Hemiptera 

Nezara viridula (Linnaeus, 1758)

Mantodea 

Polyspilota aeruginosa (Goeze, 1778)

Lepidoptera 

Papilio demodocus Esper, 1798 

Acherontia atropos (Linnaeus, 1758)

Hyles livicorna (Esper, 1779)

Asota speciosa (Drury, 1773) 

Utetheisa pulchella (Linnaeus, 1758) 

Quadro nº 5 – Lista de espécies de Invertebrados
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Em 2006, dois estudos complementares foram elaborados na área do Parque (CESARINI & FURTADO 
2006; WRANIK 2007). Estes estudos identificaram a presença de uma espécie de anfíbio e seis espécies 
de répteis. 

Seis espécies de répteis um de anfíbios pode parecer um número pequeno mas considerando que só 
há oito espécies conhecidas em Santiago, (Banco de dados de biodiversidade de Cabo Verde, 2005), 
significa que a área do Parque abriga pelo menos 87,5% da biodiversidade da ilha para estes grupos 
taxonómicos. Se também considerarmos que a área é de 774 ha, enquanto que a área da ilha de 
Santiago é de 99.100 ha, o Parque representa apenas 0.8% da área de Santiago. 

À luz destas considerações, o número total de espécies parece muito interessante, até demonstrando 
a importância e justificando a escolha desta área para a conservação da biodiversidade deste grupo 
taxonómico na ilha de Santiago.
. 
Do ponto de vista de interesse de conservação, destacam-se três espécies: Chioninia vaillanti, Tarentola 
darwini e Tarentola rudis. As três espécies possuem um status de conservação Indeterminado na 
ilha de Santiago (LEYENS & LOBIN, 1996); C. vaillanti e T. rudis têm este status também ao nível 
nacional. Todas as três espécies estão parcialmente ligadas a edificações humanas ou construções no 
terreno. Estas características ecológicas parecem conceder-lhes uma grande vantagem em relação às 
mudanças ambientais provocadas pelo homem.

No Anexo II, encontram-se as fichas descritivas das espécies encontradas com informações importantes 
sobre o seu status de conservação e a sua distribuição no interior do Parque.

Aves

Antes de 2006, não foi realizada nenhuma pesquisa específica sobre as aves do Parque. Foi em 2006 que 
dois estudos complementares foram elaborados neste espaço natural (BOUGHTFLOWER, 2006; CESARINI 
& FURTADO 2006). Estes estudos identificaram a presença de 20 espécies de aves no Parque (uma com uma 
atribuição incerta). Este número também inclui espécies e subespécies de importância para conservação 
deste grupo taxonómico. 

Uma lista completa de espécies registadas e algumas informações sobre o status de conservação em 
Cabo Verde e no Parque são apresentadas nos Quadros 6, 7 e 8. 

No Anexo III, apresentam-se fichas descritivas para as espécies de aves encontradas que têm 
importância em termos de conservação, com informações importantes sobre o seu status e a sua 
distribuição no Parque.
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Espécies Status CV S CITES P.  legal

Ordem Ciconiformes
Familia Ardeidae

Ardea purpúrea bournei

Bubulcus íbis        

Subespécie endémica de Santiago. 1-2 casais 
reprodutores mais alguns imaturos e infantis no 

PNSM. 
Espécie não residente. No PNSM raramente 

aparece nas áreas de cultivo.

CR CR App. III
Nível 

nacional

Ordem Accipitriformes
Familia Accipitridae

Buteo buteo bannermani

Subespécie endémica de Cabo Verde. Acerca de 
6-10 indivíduos (2-4 pares reprodutores)                                                  

Nativa, rara no PNSM.
CR CR App. II Nível 

nacional

Neophron percnopterus 
Família Pandioniidae

Pandion haliaetus
Um casal nidifica na área de amortecimento R R

App. II

App II-III

Nível 
nacional

Ordem Faconiformes
Familia Falconidae

Falco tinnunculus alexandri
Subespécie endémica de Cabo Verde. Comum e 

largamente distribuída no PNSM.    
App. III

Ordem Galliformes
Familia Numididae
Numida meleagris

Familia Phasianidae
Coturnix coturnix

Exótica e invasora. Comum e largamente 
distribuída no PNSM.

Nativa. No PNSM é comum em áreas florestadas 
ou de erva mais alta.

Ordem Columbiformes
Família Columbidae

Columba livia

Provavelmente nativa. Comum e largamente 
distribuída no PNSM.

App. III

Ordem Strigiformes
Família Tytonidae
Tyto alba detorta

Subespécie endémica de Cabo Verde. Comum no 
PNSM.

Ordem Apodiformes
Família Apodidae

Apus alexandri 
Endémica de Cabo Verde. Comum e largamente 

distribuída no PNSM.

Ordem  Coracliformes
Família Alcedinidae

Halcyon leucocephala
Nativa. Comum e largamente distribuída.  

Ordem Passeriformes
Família Corvidae
Corvus ruficollis

Família Estrilididae
Estrilda astrild

Família Passeridae
Passer hispanioliensis

Passer iagoensis  

Família Sylviidae
Acrocephalus brevipennis

Sylvia atricapilla

Sylvia conspicillata

Nativa. Comum e largamente distribuída no 
PNSM.    

Nativa. Grupos aparecem em terras mais baixas e 
cultivadas do PNSM.      

Exótica e invasora. Rara (só uma observação na 
área de amortecimento do PNSM) 

Endémica de Cabo Verde. Comum e largamente 
distribuída no PNSM.       

Endémica de Santiago, São Nicolau e Fogo. 5-6 
territórios concentrados no sector oeste do PNSM    

Nativa. Comum e largamente distribuída no 
PNSM.       

Nativa. Comum mas mais frequente em terras 
mais baixas e cultivadas do PNSM.

EN R App. III Nível 
nacional

Qadro nº 6 - Espécies de aves registadas no PNSM 

CV: Status da espécie na lista vermelha de Cabo Verde (LEYENS & LOBIN, 1996)
S: status da espécie na lista vermelha da ilha de Santiago (LEYENS & LOBIN, 1996)

CR: Em Perigo Critico, EN: Em Perigo, V: Vulnerável, I: Indeterminado R: Rara
CITES: Inclusão da espécie na CITES

Protecção Legal: o nível de protecção das espécies ou subespécie com base no Decreto-Regulamentar N° 7/2002
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Análise quantitativa de biodiversidade de aves

Segundo Banco de dados de biodiversidade de Cabo Verde (2005), na ilha de Santiago, existem 27 
espécies de aves e em Cabo Verde um total de 41 espécies. Isto significa que as 20 espécies registadas 
no Parque e seus arredores representam cerca de 74% da biodiversidade de espécies de aves em 
Santiago (49% em Cabo Verde). Considerando apenas as espécies de aves nativas, dezoito estão 
presentes no Parque, equivalentes a 75% da biodiversidade de espécies de aves nativas de Santiago 
(24 espécies nativas) e 49% de Cabo Verde (37 espécies nativas).

A análise da percentagem de espécies e subespécies endémicas cabo-verdianas existentes no 
Parque é ainda mais interessante. São registadas oito espécies e subespécies endémicas no Parque, 
enquanto que para Santiago, dez foram relatadas e para Cabo Verde, catorze (Banco de dados de 
biodiversidade de Cabo Verde, 2005). Isto significa que o Parque abriga 80% das aves endémicas 
presentes em Santiago e 57% da diversidade nacional para os endemismos de aves. Finalmente, 
é interessante fazer uma análise similar das espécies de aves ameaçadas e em perigo. Foram 
registadas cinco espécies de aves protegidas pelo Decreto Regulamentar n° 7/2002, enquanto 
que em Santiago há nove espécies (sem levar em conta as espécies já consideradas extintas ou 
de presença incerta na ilha) (Banco de dados de biodiversidade de Cabo Verde, 2005) e dezassete 
em Cabo Verde. Consequentemente, o Parque e sua área de amortecimento abrigam 56% das 
espécies protegidas de Santiago e 29% a nível nacional. 

A área de estudo de pesquisas de aves era de cerca de 25 km2, portanto o Parque e os seus arredores 
representam só 2.5% de Santiago (991 km2) e 0.6 % da área de Cabo Verde (4.033 km2). Se 
compararmos a percentagem de biodiversidade de aves abrigadas pelo Parque com a sua extensão, 
esses dados assumem um valor comparativamente muito interessante (Quadro nº 8).

Quadro nº 7 - Espécies de aves cuja presença é a investigar, ou com atribuição incerta

Tabela 5 - Espécies de aves cuja presencia é a investigar, ou com atribuição incerta.
CV: Status da espécie na lista vermelha de Cabo Verde (Leyens & Lobin, 1996)

S: status da espécie na lista vermelha da ilha de Santiago (Leyens & Lobin, 1996)
CR: Em Perigo Critico, EN: Em Perigo, V: Vulnerável, I: Indeterminado R: Rara

CITES: Inclusão da espécie nos apêndices do CITES
Protecção Legal: o nível de protecção das espécies ou subespécie com base no Decreto-Regulamentar N° 7/2002

Espécies Modo de registo CV S CITES P.  legal

Ordem Procellariiformes

Família Procellaridae

Calonectris edwardsii Entrevista EN R Nível Nacional

Pterodrama feae Entrevista V CR Nível Nacional

Puffinus assimilis boydi Identificação por piar (a confirmar) I I Nível Nacional
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Análise qualitativa de biodiversidade de aves

Espécies ameaçadas e em risco – O elemento que mais se destaca no território é a presença de um 
local de reprodução de Ardea purpurea bournei dentro do Parque. Esta é uma ave extremamente 
ameaçada. Estima-se que a sua população esteja abaixo dos 50 indivíduos (critério D do sistema de 
classificação das espécies em Perigo Critico da lista vermelha da IUCN). Em consideração disso, se 
ela for considerada com status de espécie no futuro, deverá ser classificada como em Perigo Critico 
na lista vermelha da IUCN. Trata-se do único local de reprodução encontrado nos últimos 15 anos e 
é o terceiro local de reprodução actualmente conhecido no mundo. Os “poucos” indivíduos da Serra 
Malagueta provavelmente representam cerca de 10-20% da população total desta ave.

O status de conservação do Buteo buteo bannermani parece ser similar. A ilha de Santiago abriga a 
maior sub-população desta ave. A presença de vários pares no Parque parece indicar a importância 
da área para esta ave de rapina. A pequena população residente no Parque provavelmente representa 
cerca 20-30% do total dos efectivos de B. b. bannermani.

Acrocephalus brevipennis já é reconhecida como uma espécie ameaçada pela IUCN (IUCN Red List 
2004). Estima-se que a população mínima presente no Parque seja de 5-6 pares, o que representa 
cerca 1% da população total da espécie. No entanto, é provável que na zona de amortecimento do 
Parque haja uma população adicional e até maior.

Enfim, mais um elemento a ser destacado, é o recente registo (Janeiro 2008) de um sítio de nidificação 
de um casal de Pandion haliaetus no limite Nordeste da área de amortecimento do Parque (CESARINI 
& FURTADO, dado não publicado).   

Espécies invasoras e estranhas - A única espécie invasora de aves e que representa uma ameaça potencial 
à dinâmica ecológica dentro do Parque é a Numida meleagris, mas a sua ocorrência de momento não 
parece justificar acções com objectivo de controlar a sua população (BOUGHTFLOWER, 2006). 

Quadro nº 8 - Percentagem das espécies de aves presentes a nível da ilha e a nível nacional e registadas também 
no Parque e seus arredores. 

Cabo Verde - percentagem das espécies presentes a nível nacional encontradas no Parque por cada categoria.
Santiago - percentagem das espécies presentes a nível da Ilha de Santiago encontradas no Parque por cada categoria.

Categorias Cabo Verde Santiago

Número total de espécies                                       49% 74%

Espécies nativas de Cabo Verde                           49% 75%

Espécies endémicas de Cabo Verde                    57% 80%

Espécies protegidas por Lei                            29% 56%

Extensão relativa da área de estudo                    0.6% 2.5%



DOCUMENTO INFORMATIVO2

52

Mamíferos

Além dos animais domésticos, nove espécies de mamíferos selvagens são conhecidos em Cabo Verde. 
Com exclusão das cinco espécies de morcegos, todas as outras, segundo informações incertas, foram 
introduzidas pelo homem. Devido à sua estrutura pouco espectacular, a comunidade de mamíferos 
não tem recebido a devida atenção, por isso o seu status é pouco conhecido bem como a distribuição 
das espécies a nível nas ilhas. 

Incerto é o status dos morcegos. Há registo de cerca de 20 amostras capturadas pertencentes a cinco 
espécies (Santiago: 4 indivíduos de Taphozous nudiventris 1968/1969). De momento ainda não há 
capturas, observações ou identificação de morcegos no território do Parque (CESARINI & FURTADO, 
2006; WRANIK, 2007). Mas uma informação muito interessante foi prestada por WRANIK (2007): 
com um Bat-detector (elaborador de ultra-som) terá ouvido o som de um ou mais morcegos em voo a 
volta dos escritórios do Parque, na localidade Locotano. Esta informação terá que ser bem explorada 
com estudos específicos adicionais. 

Rattus rattus, Rattus norvegicus e Mus musculus são mencionados em literaturas cabo-verdianas, mas 
não há informações detalhadas disponíveis sobre a ocorrência e a distribuição na área do Parque. Os 
Roedores são bem conhecidos pela comunidade local. De acordo com as suas observações eles são 
comuns, talvez em grande número, no interior e à volta das casas e dos cultivos; mas as pessoas não 
conseguem distingui-las como espécies distintas. 

Na literatura há um registo de captura de um jovem macho de Rattus rattus, na localidade de Mária Curva, 
no centro da área florestada de Serra Malagueta (CESARINI & FURTADO, 2006). 

Todas as três espécies pertencem aos “piores” invasores do mundo biótico e são de grande importância 
pelos impactes ecológicos e económicos. 

O Macaco de face negra (Cercopithecus aethiops) é amplamente distribuído por toda a Africa, desde 
o Senegal até a Etiópia e a África do Sul. Em Cabo Verde, este primata pode ser encontrado nas áreas 
montanhosas centrais de Santiago e Brava e como espécie introduzida tem que ser considerada como 
potencialmente invasora (CESARINI & FURTADO, 2006; WRANIK, 2007). 

A posição sistemática da população cabo-verdiana é ainda incerta. Há uma população residente de 
Cercopithecus aethiops na área do Parque que parece ser consistente e largamente espalhada. Tendo em 
conta a distribuição, o tamanho dos grupos e o número de jovens observados, pode-se considerar que a 
população do Macaco de face negra presente no Parque não se encontra em fase de declínio. 

Os agricultores entrevistados frequentemente queixam-se dos macacos que destroem as suas 
plantações em quase toda a área do Parque e arredores, apesar de serem caçados pela população 
local. Os adultos são geralmente usados como uma fonte de alimentação secundária, enquanto os 
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jovens são vendidos no mercado negro como animais de estimação. É uma espécie incluída no 
Apêndice II da CITES, facto que limita o seu comércio internacional, mas não tem nenhum status de 
protecção legal em Cabo Verde, como, aliás, acontece na maioria dos países africanos.
   
Para todas as espécies de Mamíferos há necessidade de estudos de base para se poder, não só confirmar 
a presença de algumas espécies (morcegos e alguns roedores), as suas distribuições e status no Parque, 
como também avaliar a importância dos seus impactes e tomar medidas que se mostrarem necessárias.

2.5. SISTEMA SOCIO - ECONÓMICO E CULTURAL

2.5.1. Características e dinâmica da população, no interior e na zona de amortecimento do Parque

Dado que o Parque abrange os municípios de Santa Catarina, São Miguel e Tarrafal, a zona de 
amortecimento também os contempla, e a sua população encontra-se distribuída, segundo o Quadro 
nº 9, que a seguir se indica. Convém dizer que a população da zona de amortecimento do Parque 
não coincide com a totalidade populacional das zonas dos municípios acima referidos, mas sim parte 
dela. Efectivamente, as zonas que integram a zona de amortecimento correspondem aquelas onde a 
população exerce uma certa pressão sobre os recursos do Parque. As únicas zonas cujas populações 
na sua totalidade se encontram dentro da zona de amortecimento, são os casos de Serra Malagueta, 
Gongon e Xaxa.

O concelho de Santa Catarina abarca a maior parte da população no interior do Parque, encontrando-
se distribuída pelos seguintes núcleos populacionais localizados na zona de Serra Malagueta: Posto, 
Chão Baixo, Chão de Casa, Chão de Curral, Cutelo Gomes, Ilhéu de Cariço, Ovo de Bode, Ponta 

1990 2000 2005
Zonas do parque e área de 

amortecimento
Ano

São Miguel

 Cutelo Gomes 142 240 212
 Principal 760 686 744
 Gongon 368 422 369
 Xaxa 177 117 103
 Varanda 107 138 131

 Serra Malagueta 544 570 470

 Fundura 186 240 243

 Pedra Comprida 81 93 118

 Lagoa 294 189 118
 Total área amortecimento e do 

parque 2659 2695 2508

 Total do Parque 346 369 251População

Sta. Catarina

São Miguel

Tarrafal

Quadro nº 9 - Evolução da população da área do Parque e zona de amortecimento

Fonte: Recenseamento da população de 1990, 2000 e Relatório 
Sócio-Económico de Serra Malagueta (2006). Elaboração própria
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Chão, Rosto Branco, Saquinho, Setchane, e ainda, Chão de Correia, este último, pertence à zona de 
Gongon, concelho de São Miguel. 

Estes lugares do interior do Parque, atendendo à dinâmica populacional dos censos de 1990 e 2000, 
e segundo as actualizações feitas de acordo com o relatório socio-económico do Parque de 2006, 
possuem cerca de 251 habitantes, como se pode observar no Quadro nº 4. Este valor representa cerca 
de 10% do total de habitantes (2508) da área do Parque e zona de amortecimento dos três concelhos.

Lugares no interior do Parque Ano

1990 2000 2005

Chão Baixo 46 42 12

Serra malagueta

Chão de Casa 57 26 13

Chão de Curral 42 27 27

Cutelo Gomes *- 8 6

Ilhéu de Cariço 34 52 24

Ovo de Bode *- 16 18

Ponta Chão *- 4 29

Rosto branco 113 30 6

Saquinho 44 40 16

Setchane *- 16 1

Posto *- 98 89

Gongon Chão Correia 10 10 10

População total Total 346 369 251

Quadro nº 10 – Evolução da população do interior do Parque

Fonte: Recenseamento da população de 1990 e 2000 e Relatório Sócio-Económico de Serra Malagueta (2006).

A dinâmica populacional e o modelo de ocupação do território foram condicionados por diversos 
factores físicos, conjunturais e culturais, grande parte deles semelhante ao que aconteceu em toda a ilha. 
De facto, a orografia, a escassez de solo arável, os sucessivos episódios socio-económicos ao longo da 
história, provocaram um constante movimento migratório de saídas e entradas, com grande repercussão 
na estrutura populacional da ilha, em geral, e da área de amortecimento, em particular. 

É verdade que os dados referem-se aos anos 2000 e 2005, pois não foi possível conseguir informações 
detalhadas ao nível de zonas e lugares referentes a datas anteriores a 1990, o que dificultou 
a harmonização com as informações de 2005. Basta verificar que em 1990 não existia as zonas 
assinaladas com * ou significa que se agregavam ao nome de uma zona maior. 

Entre os anos 1990 e 2000, a população, tanto da área do Parque como na zona de amortecimento, 
conheceu uma taxa de crescimento baixa (0,1% e 0,6%), respectivamente, devido essencialmente 
à forte sensibilização para o controlo da natalidade, que apesar de tudo superou ligeiramente o 
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Gráfico  3 - Percentagem da população do Parque e zona de amortecimento por grupos de idade

Fonte: Relatório Sócio-Económico de Serra Malagueta (2006)

movimento migratório. Entre 2000 e 2005 a população sofreu uma relativa diminuição, tanto na área 
do Parque e zona de amortecimento (-1,4%), como apenas no interior do Parque, apresentando este 
último, uma diminuição de (-7,4%), devido principalmente ao êxodo rural para os principais centros 
urbanos, mas também à emigração sobretudo para França e Portugal. De facto uma área rural, onde 
a população depende quase exclusivamente da agricultura, onde o nível de conforto é muito baixo, 
faz com que as pessoas, especialmente jovens, procurem melhores condições de vida, fugindo assim 
às aleatoriedades da produção agrícola, que depende de uma boa ou má época das chuvas.

É de realçar que na área do Parque e zona de amortecimento, não habitam estrangeiros mas sim 
população do interior de Santiago, o que reflecte bem o apego à terra e à família das gentes desta ilha. 
Todavia, com a criação do Parque, esta situação poderá inverter-se, dada a potencialidade turística 
que este oferece. 

 • Estrutura da população

A proporção de idade entre a população das comunidades do Parque e o total da área de amortecimento 
é idêntica, pois é o resultado de circunstâncias comuns que actuaram de forma similar em todos os 
municípios rurais da ilha de Santiago (Ver o Gráfico 3).
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Segundo o relatório socio-económico (MONTEIRO & FORTE, 2006), a estrutura da população por 
grandes grupos etários caracteriza-se por uma proporção importante de jovens de menores de 15 
anos, que representa mais de um terço da população (44,3%), e a população potencialmente activa, 
cuja idade é compreendida entre 15 e 64 anos representa 48,3% da população total, e apenas 7,4% 
constituem a classe dos indivíduos de idade superior aos 65 anos. Logo, uma população muito jovem, 
na sua maioria mulheres (55%), muitas delas solteiras, chefes de família.

A pirâmide etária (Gráfico 4) apresenta uma base larga e o topo estreito, testemunhando bem a 
juventude da população, consequência de uma alta taxa de natalidade em 1990, aliás, em termos de 
efectivos, cerca de 67% tem menos de 25 anos (MONTEIRO & FORTE, 2006). 

No entanto, a pirâmide sofre um pequeno estrangulamento em relação à população adulta, resultante 
do fenómeno migratório, principalmente no que tange à população masculina, atraída pelas melhores 
condições de vida que oferecem os centros urbanos e a diáspora. Importa dizer que a pirâmide 
reflecte a realidade das ilhas de Cabo Verde.

 • Nível de instrução

O nível de escolaridade da população do interior do Parque não difere do da população da zona de 
amortecimento, daí a análise recair sobre a população de ambos.

A maior ou menor concentração da população num determinado nível de instrução depende, 
geralmente, das diferentes faixas etárias em torno das quais se aglutina a população. Logo, os cerca 
de 7% da população com idade inferior aos 4 anos não abrangem esta análise. 
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Gráfico  4- Pirâmide etária da população do Parque e área de amortecimento

Fonte: Relatório Sócio-Económico de Serra Malagueta (2006)
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Contudo, o isolamento das comunidades do Parque e da zona de amortecimento até a década de 
60-70, altura da construção das estradas nacionais, o sistema económico agrário que caracterizou as 
comunidades que tradicionalmente estiveram pouco vinculadas à educação, entre outros aspectos, 
provocaram um certo nível de analfabetismo, ou seja, sem instrução, que segundo (MONTEIRO & FORTE, 
2006) corresponde a cerca de 17% da população, destes, 66% são mulheres e 34% homens, concentrando-
se essencialmente na faixa etária acima dos 40 anos, situação esta que confirma o facto de que no passado, 
uma parte significativa da população não tinha acessso ao sistema de ensino, e onde as mulheres foram 
as mais penalizadas.

As pessoas que se apresentam com um certo nível de ensino ou a sua frequência, perfazem um 

Gráfico  5 - Distribuição da população do Parque e área de amortecimento segundo o nível de instrução

Fonte: Relatório Sócio-Económico de Serra Malagueta (2006)
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total de 83%, sendo a maioria do sexo feminino (53%), distribuídas pelo pré-escolar, EBI - Ensino 
Básico Integrado, secundário, pós-secundário e formação agrária ou profissional. O Nível do EBI, que 
constitui a escolaridade obrigatória abrange a maior fatia (58,7%). 

A nível do ensino secundário, apenas 17% dos indivíduos o possuem, com 51% para o sexo masculino 
e 49% para o sexo feminino. É nas idades compreendidas entre 13 e 19 anos onde os indivíduos 
com frequência do ensino secundário é mais visível, ou seja, 45% dos indivíduos desta faixa etária 
frequentam ou já atingiram este nível de escolaridade.

Relativamente ao pós-secundário somente 0,3% possui ou frequenta este nível, e encontram-se na 
faixa etária 14-24 anos. A discrepância acentua-se entre os géneros, 67% do sexo masculino contra 
33% do sexo oposto. 

Situação idêntica acontece para os indivíduos com formação agrária ou profissional: apenas 3, 
sendo 2 homens (67%) – chefes de família e 1 mulher (33%). Tais valores levam-nos a concluir 
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que os indivíduos com maiores habilitações deslocam-se para as vilas ou centros urbanos onde a 
possibilidade de encontrar emprego é maior.

Salienta-se ainda que os alunos para frequentarem o ensino secundário têm que se deslocar para as 
vilas do Tarrafal, Calheta de São Miguel e para a Cidade de Assomada e os do pós-secundário para 
Órgãos ou cidade da Praia, o que acarreta algumas despesas que muitas famílias não conseguem 
suportar. Esta situação vê-se agravada pelo facto de não existir transporte público escolar. Os alunos 
ficam sujeitos aos transportes públicos privados (“hiace” ou “hilux”) e por vezes têm que se deslocar 
a pé, daí uma menor percentagem de indivíduos nos níveis superiores.

Do exposto, conclui-se que os níveis mais elevados de escolaridade se encontram nas camadas mais 
jovens, o que reflecte as transformações e os progressos encetados a nível do ensino. Tal situação 
aponta para a tendência do aumento da percentagem de recursos humanos com o nível de instrução 
secundária, podendo contribuir para deslocar a concentração do nível de instrução do ensino básico 
para o ensino secundário.

 • Estrutura ocupacional e desenvolvimento económico

A população da área do Parque e da zona de amortecimento pertence as localidades do interior de 
Santiago, portanto comunidades rurais, onde na sua maioria a actividade económica praticada  é a 
agricultura e pecuária.

As informações obtidas correspondem aos dados do relatório socio-económico do Parque de 2006. 
Da actividade económica realizada e declarada pela população no interior do Parque e zona de 
amortecimento no referido relatório, depreende-se que a população potencialmente activa, cuja 
idade se encontra entre os 15 e 64 anos representa 48,3% da população total, mas, a prática da 
actividade agrícola concentra-se essencialmente na classe adulta (14-49) com 79%, onde as mulheres 
representam a maioria (56%). Relativamente à população potencialmente activa apenas do interior 
do Parque, representa 57% do total e destes, cerca de 94% praticam actividade agrícola, na sua 
maioria mulheres (53%).

Como é evidente, a população diminuiu-se, devido a campanhas de planeamento familiar e a 
fenómenos migratórios, e como resultado tem-se uma redução da população potencialmente activa e, 
consequentemente, um abandono da actividade agrícola, nomeadamente da população masculina que 
procura o sector da construção civil como alternativa ou oferta laboral, principalmente na diáspora.

A actividade económica praticada pelos agregados está directamente relacionada com a prática 
da agro-pecuária. É através desta actividade que provém a principal fonte de rendimento para o 
sustento das famílias. Tendo em conta que as condições edafo-climáticas e orográficas constituem 
constrangimentos ao desenvolvimento da agricultura, existem alguns membros de agregados que 
praticam outras actividades relacionadas, inclusive extra-agricola, como forma de aumentarem a sua 
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renda familiar. 

Segundo (MONTEIRO & FORTE, 2006), cerca de 81% das famílias dependem da sua força de 
trabalho (agrícola) para seu sustento, 11% tem como fonte de rendimento uma pensão e os restantes 
7% encontram-se a cargo de familiares residentes em Cabo Verde e/ou no estrangeiro e 1% do 
rendimento de propriedade ou empresa.

No que concerne às actividades praticadas, pode-se aferir pelo Gráfico 6, que cerca de 11% da 
população não pratica actividade agrícola o que pode estar directamente relacionado com os chefes 
de família cuja principal fonte de rendimento é a pensão, visto que a maior parte deles encontram-se 
numa idade já avançada (acima dos 60 anos).

Depreende-se, portanto, que é dispensável fazer a análise da distribuição da população por sector de 
actividades, já que ela vive quase exclusivamente da actividade agro-pecuária. Apenas cerca de 10% 
da população pratica uma actividade extra-agrícola, maioritariamente é no sexo masculino onde se 

10,8

40,4

10,4

38,4

Não pratica actividade agricola Pratica actividade na sua exploração

Pratica actividade noutras explorações Pratica actividade na sua e noutras explorações

destaca o trabalho não qualificado com cerca de 7,5%, entre estes, realça-se as FAIMO (Frente de 
Alta Intensidade de Mão de Obra) com 32,3% dos indivíduos, seguido de outros serviços, transporte 
e comércio. Portanto, o sector de actividade por excelência é o primário.

Gráfico 6 - Distribuição da população do Parque e área de amortecimento por actividade praticada

Fonte: Relatório Sócio-Económico de Serra Malagueta (2006)
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2.5.2. Actividades económicas e aproveitamento dos recursos

Como se disse no capítulo anterior, na área do Parque e zona de amortecimento, cerca de 81% das 
famílias dependem exclusivamente da sua força de trabalho agrícola para seu sustento, 11% têm como 
fonte de rendimento primária uma pensão, os restantes 7% encontram-se a cargo de familiares residentes 
em Cabo Verde e/ou no estrangeiro e apenas 1% dos agregados dependem de rendimento gerado por 
actividades empresariais.
   
Um dado interessante é que uma parte importante das receitas económicas dos residentes provém das 
remessas dos emigrantes: uma parte da população local (7%) depende das remessas dos familiares no 
estrangeiro, e seguramente uma porção mais ampla recebe um complemento para as receitas domésticas 
a partir destas contribuições familiares. Os emigrantes são também a “indústria” que gera emprego e rendimento 
no âmbito do sector secundário através do financiamento de edifícios para habitação. 

Enfim, deve-se afirmar que na área do Parque e zona de amortecimento, as actividades geradoras 
de rendimento são pouco desenvolvidas. Este facto é devido a múltiplos factores, endógenos e 
exógenos, nomeadamente, um baixo nível de instrução, uma baixa mentalidade empresarial e de 
auto-promoção, uma carência ou ausência de infra-estruturas básicas (água, electricidade, higiene 
e saúde, instrução, estadas, etc.); relativamente ao turismo, a geomorfologia que desfavorece a 
acessibilidade a muitas comunidades encravadas, uma pobreza difusa que não facilita investimentos 
em sectores produtivos.

A maior parte dos residentes em idade activa trabalham no sector primário. É importante dizer que 
poucas das actividades ligadas à agricultura ou à criação de animais podem considerar-se como 
geradoras de rendimento, mas sim como actividades que contribuem para o sustento familiar, que, 
entretanto, raramente criam condições para a erradicação da pobreza. As únicas excepções estão 
ligadas ao cultivo de hortaliças, da cana-de-açúcar, da batata-doce e a criação de gado bovino. Tais 
actividades praticadas por uma parte importante de agricultores não conseguem, em geral, gerar 
receitas suficientes para ultrapassar o limiar da pobreza, devido à pouca organização produtiva e ao 
baixo nível de comercialização dos produtos no mercado.    

Uma pequena percentagem de pessoas é ocupada no sector secundário, sobretudo no sector de 
construção civil. A construção de casa nova, ou o ampliação de casas já existentes é um fenómeno 
tipicamente cabo-verdiano, ligado à emigração, e ao qual não foge à realidade local do Parque: 
muitos emigrantes, assim que tiverem uma situação económica estável no estrangeiro, investem na 
construção da casa própria no seu país de origem ou para os familiares mais próximos (mulher, 
pais ou filhos). Esta estratégia tem uma múltipla função: primeiro, construir uma casa representa um 
investimento seguro para os emigrantes; segundo, muitas vezes as pessoas que trabalham nas obras 
são irmãos, primos, sobrinhos e familiares no geral, proporcionando-lhes um trabalho, mesmo que 
temporário; as casas novas melhoram as condições de habitabilidade familiares primárias; enfim, o 
emigrante espera um dia poder regressar à sua terra, juntar-se à família, gozar a reforma ou as férias, 
numa casa com melhores condições.  
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Uma pequena parte da população local dedica-se ao sector terciário, principalmente ligado às 
actividades do estado, como escolas, ministérios e outras instituições. Neste sentido as infra-estruturas 
do ministério da educação presentes nas localidades em questão (jardim e EBI) são oportunidades de 
trabalho para as comunidades locais, principalmente os que têm uma formação académica razoável 
(2,9% dos residentes). O Ministério do Ambiente e Agricultura dá emprego a diversas pessoas: trata-
se principalmente dos residentes do Parque (comunidade de Serra Malagueta), que trabalham no 
Perimetro Florestal, em regime permanente ou temporário.  

 • Usos agrícolas

A actividade agrícola é a principal actividade económica da população residente no Parque e na 
área de amortecimento deste:  89% da população activa declara praticá-la, entre estes 90% afirma 
não praticar outras actividades para além desta, o que significa que cerca de  (80.1%) dos agregados 
familiares dependem exclusivamente desta actividade. 

Assim, a agricultura é uma actividade que caracteriza as comunidades e a vida dos residentes, tanto 
do ponto de vista económico como cultural. No que concerne à economia, é importante realçar que 
a agricultura de sequeiro representa uma actividade de sustento para todos os agregados familiares 
das localidades do Parque e sua zona de influência sócio-económica, com excepção de Principal 
e Gongon, sendo estas as únicas que podem aproveitar da água da ribeira, e consequentemente 
praticar uma agricultura de regadio. Com efeito, ao longo das ribeiras destas duas comunidades 
existem infra-estruturas hidráulicas comunitárias para armazenar e distribuir (reservatórios e levadas) 
as águas captadas durante a época da chuva. 

O cultivo da batata-doce é uma outra actividade que convém realçar, devido à importância económica 
que representa. Dos cultivos praticados em regime de sequeiro na área em questão, nomeadamente 
milho, feijões, abóbora, roca e batata-doce, este ultimo é o único que garante um rendimento 
económico considerável. Esta cultura, normalmente praticada em regime de regadio, desenvolve-
se em regime de sequeiro na Serra Malagueta, devido às condições micro-climáticas específicas do 
maciço montanhoso em apreço. As comunidades que mais praticam esta cultura são aquelas de Xaxa 
e Gongon e em menor escala as de Serra Malagueta, Pedra Comprida, Aguadinha e Varanda.

Do ponto de vista cultural, os cultivos de milho e feijões representam um costume de todas as 
comunidades. De facto, este tipo de agricultura não fornece importantes receitas económicas, 
contudo é praticada por todos os agregados familiares, e representa o perpetuar de uma tradição rural, 
fortemente enraizada a nível nacional. A importância deste cultivo está ligada também à produção 
de pasto para o gado: a limpeza, a eliminação das ervas daninhas (monda), assim como as plantas do 
milho e dos feijões uma vez aproveitados os respectivos frutos, servem como pasto para animais.

Associado ao milho e feijão, costuma-se semear a abóbora e a roca no mesmo covacho. Também estas 
produções agrícolas, além do milho e do feijão, podem considerar-se culturas de sustento com pouca 
relevância económica.
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É interessante notar que a agricultura é ainda hoje praticada segundo os métodos tradicionais, e com 
pouco investimento em termos de novas tecnologias para aumentar as produções dos cultivos: a adubação 
do terreno é praticada por 7,3%, enquanto que os pesticidas apenas 1,3% dos inquiridos (MONTEIRO & 
FORTE 2006).

A geomorfologia do maciço montanhoso de Serra Malagueta não favorece um aproveitamento agrícola 
adequado dos terrenos no interior do Parque. A isto acrescenta-se ainda as práticas agrícolas inapropriadas 
(cultivos anuais de milho, feijões e batata-doce) o que tem provocado impactes negativos, em termos de 
erosão do solo, com consequências nefastas a nível da desertificação.

Gráfico 7 - Agregados familiares que praticam agricultura no Perímetro Florestal, segundo o tipo de cultivo (%)

Fonte: Relatório Sócio-Económico de Serra Malagueta (2006)

Embora existam técnicas de conservação de solo e água nomeadamente banquetas, caldeiras, arretos, 
pequenos diques e diques, que se aplicadas poderiam contrariar o processo erosivo, elas são pouco 
utilizadas, mesmo que conhecidas pelos agricultores. 

Os recursos florestais são fortemente ameaçados pelas práticas agrícolas, isto é, no perímetro florestal 
do Parque são praticadas culturas de milho e feijão e batata-doce, respectivamente na parte ocidental 
e oriental do Parque. Esta prática, que é autorizada pela Delegação do Ministério do Ambiente e 
Agricultura de Santa Catarina, obriga o usuário ao pagamento de uma taxa fixa, independentemente 
do tamanho da parcela, o que induz muitas vezes à conquista de novos espaços de uma forma 
ilegal, com consequências negativas em termos de destruição de plantas, tanto endémicas como 
introduzidas. É claro que esta situação contribui para o agravamento do estado de conservação 
dos recursos florestais, com consequências a nível de erosão do solo, menor infiltração de água, 
diminuição de produção de biomassa lenhosa, etc.), para além de outros impactes negativos junto da 
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biodiversidade vegetal e animal.
As comunidades que mais exercem a pressão sobre os recursos florestais do Parque Natural, devido 
às práticas agrícolas, são aquelas que residem dentro do Parque e na sua zona de amortecimento: 
Gongon, Xaxa, Aguadinha, Varanda na zona oriental do Parque; Serra Malagueta, Principal, na zona 
ocidental do mesmo. 

Gráfico 8 - Agregados familiares que praticam agricultura dentro do Perímetro Florestal (%)

Fonte: Relatório Sócio-Económico de Serra Malagueta (2006)

Às comunidades que praticam agricultura no Parque devem-se acrescentar aquelas mais afastadas, como 
as de Mato Correia e Pilão Cão, que, todavia, não se encontram na área de amortecimento do Parque.    

 • Usos pecuários

Em Cabo Verde, mais de 99% das unidades de exploração pecuária são do tipo familiar tradicional, 
em que se pratica a pequena pecuária como actividade complementar à agricultura. A produção e a 
produtividade da pecuária nacional, na maioria dos casos, são fracas devido a factores estruturais e à 
utilização de técnicas rudimentares de criação.

Relativamente à criação de gado, é importante compreender as suas componentes económicas e 
culturais. O gado tem uma natureza mais financeira que produtiva: criar e possuir animais significa ter 
uma pequena reserva financeira que pode permitir gerir situações imprevistas que poderão acontecer. 
De facto, o gado representa um mecanismo estratégico de poupança familiar, isto porque este recurso 
é facilmente transformável em moeda através da venda dos animais. Portanto não é tanto a sua 
natureza produtiva a ser importante como as outras razões financeiras e culturais, isto é, os animais 
representam poder económico, alimentar e, enfim, um “capital social”. Também, pode-se afirmar que 
os cultivos de milho e feijão estão, em certa medida, ao serviço da criação do gado.



DOCUMENTO INFORMATIVO2

64

O gado criado pelos residentes é geralmente de três tipos: caprino, suíno e bovino. A percentagem dos 
agregados que exercem esta actividade é de 84% (FONSECA, 2006). Um facto interessante constatado é 
que sempre que nas comunidades existem associações ligadas às actividades agrícolas e pastoris, verifica-
se também que, a nível local, a prática da pecuária é de tipo familiar tradicional, não organizada e nem 
desenvolvida produtivamente em termos de um melhor aproveitamento de tal recurso.

A criação do gado caprino é muito difundido devido ao baixo custo dos animais, assim como à 
resistência e adaptabilidade destes às situações climáticas desfavoráveis e consequentemente à escassez 
de pasto, principalmente na época seca. Os caprinos, porém, são criados para carne, muito utilizada 
nos pratos típicos; para o leite, que não é aproveitado para produção de queijo, nem comercializado, 
mas apenas para consumo familiar; para venda dos animais. Não existem nas comunidades animais 
de raça melhorada para uma maior produção de leite e consequente transformação em queijo; no 
entanto algumas associações já manifestaram interesse nesse sentido. 

A criação de suínos é bastante difundida, mas muitas vezes as pocilgas são feitas nos terraços das 
casas, causando problemas higiénicos básicos, para além do odor pouco propicio ao desenvolvimento 
do turismo rural. Estes animais são criados para produção de carne, muito apreciada e às vezes 
comercializada, para além do consumo familiar ou para venda dos próprios animais.

O gado bovino é, sem dúvida, entre os três, o que proporciona maiores ganhos. Com efeito, além de 
fornecer grande quantidade de carne, os animais têm um valor considerável no mercado (sobretudo 
se for do sexo masculino e de raça melhorada) fornece leite no caso de vacas. Neste último caso uma 
parte do leite é aproveitado para produzir a manteiga, que detém uma discreta demanda e proporciona 
pequenos ganhos para as famílias. Dos residentes das comunidades, 42% declara produzir a manteiga a 
partir do leite de vaca. 

As referidas actividades, principalmente as relativas ao gado caprino e bovino causam pressões sobre 
os recursos do Parque ligados à pastagem e à recolha de pasto. Segundo MONTEIRO & FORTE 
(2006), 35,5% dos agregados familiares que vivem no interior do Parque e nos arredores declaram 
exercer esta actividade na área estatal da floresta. 

Com efeito, Serra Malagueta devido a concentrações pluviométricas elevadas e à altitude fornece pasto 
por um período mais longo, comparado com as zonas baixas circunvizinhas. Assim, as comunidades 
locais, e não só, aproveitam desta situação favorável, para procurar o pasto, especialmente durante 
a época seca.
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Gráfico 9 - Agregados que praticam a pastagem e recolha de pasto no perímetro florestal (%)

Fonte: Relatório Sócio-Económico de Serra Malagueta (2006)

É interessante constatar que hoje esta prática não representa um problema importante para o Parque, 
devido à quantidade de gado que nele costuma pastar. Contudo, não se pode garantir que tal actividade 
não seja danosa para o ecossistema, pois os animais para além de se alimentarem de plantas, que 
muitas vezes são endémicas, provocam o pisoteio do solo com repercussões a nível da erosão, daí a 
importância da regulamentação dessa prática.  

Convém realçar que a Delegação do Ministério do Ambiente e Agricultura de Santa Catarina recolhe 
o pasto e as sementes das plantas forrageiras em Serra Malagueta e vende-as a outras instituições 
(MAA de Santo Amaro/São Miguel e INIDA). Enfim, deve-se acrescentar que a venda do pasto por 
parte dos residentes é quase nula (4 casos).    

 • Aproveitamentos florestais

Os recursos florestais do Parque encontram-se na área do Perímetro Florestal, isto é, não existem 
importantes concentrações de vegetação arbórea fora desta área. O Perímetro Florestal foi instituído 
no ano de 1929 e ao longo dos anos sofreu diversas reflorestações, inicialmente efectuadas por presos 
em regime de trabalho forçado, sucessivamente pelos serviços florestais, com apoio da cooperação 
internacional. As espécies arbóreas plantadas são exclusivamente as espécies introduzidas, como 
eucalipto, pinheiro, cupressos, grevilha, etc. O objectivo principal da criação do Perímetro Florestal 
foi o de provocar, através da floresta, uma maior captação e infiltração dos recursos hídricos, e 
secundariamente proteger o solo e garantir material lenhoso às comunidades locais. 
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A floresta presente no perímetro florestal do Parque de Serra Malagueta ocupa uma superfície de 189 
ha o que corresponde a 24% da área do Parque. Ocupa principalmente as encostas húmidas expostas 
a N, N-E sobre classes de declive muito acentuado (BERNASCONI, 2007).

Todavia, apesar do Parque ter uma área reflorestada importante em termos de superfície ocupada, esta 
não reflecte plenamente os esforços efectuados nos quase 80 anos de regime de “Perimetro Florestal 
de Altitude”: hoje praticamente não existem árvores que testemunham as reflorestações mais antigas.  

De facto, os recursos florestais sofrem uma forte pressão antrópica por parte das comunidades locais, 
devido principalmente à modalidade de preparação das refeições e também a práticas de agricultura 
de sequeiro dentro do referido perímetro. 

Trinta porcento dos agregados residentes nas localidades do Parque e das áreas envolventes declaram 
utilizar a lenha que provem do perímetro florestal, enquanto que 99% dos inquiridos afirmaram cozinhar 
com combustível lenhoso. A utilização do gás, apesar da afirmação acima, verifica-se em 66% dos 
agregados, mas os residentes precisaram utilizá-lo somente para aquecer as refeições. Ainda estes alegam 
que o alimento é mais saboroso quando confeccionado com a lenha, e isso justifica a forte ligação com o 
sistema tradicional de preparação dos alimentos, acrescentando o factor cultural ao económico.   

As comunidades que mais aproveitam os recursos florestais do Parque, são aquelas mais próximas da 
área reflorestada, ou seja Serra Malagueta, Xaxa, Gongon, Aguadinha, e em menor grau, Principal, 
Fundura, Pedra Comprida.

Gráfico 10- Agregados que practicam a recolha de lenha no Perímetro Florestal (%)

Fonte: Relatório Sócio-Económico de Serra Malagueta (2006)
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É importante destacar que a tarefa de ir buscar a lenha é fortemente ligada ao sexo feminino (97,5% 
dos casos é a mulher que vai procurar a lenha), e isto está intimamente relacionado com o papel das 
mulheres no agregado familiar: é a mulher que é responsável pela preparação das refeições diárias, 
e estas consomem muita lenha; normalmente a comida é preparada com panelas assentes sobre três 
pedras dispostas em triângulo, onde a lenha arde entre as pedras e a panela, causando assim uma 
grande perda de calor, o que significa um mau aproveitamento da energia da biomassa lenhosa.   

Como já foi referido, os recursos florestais são fortemente ameaçados pelas práticas agrícolas: 
a agricultura praticada na floresta representa um fenómeno antigo, tendo em conta as condições 
microclimáticas favorávis ali existentes. Os terrenos da Serra Malagueta garantem produções agrícolas 
mesmo nos anos de escassa pluviosidade, constituindo por conseguinte um importante recurso para 
as comunidades locais. 

Os cultivos de milho e feijão e batata-doce, respectivamente na zona ocidental e na zona oriental do Parque, 
autorizados pela delegação do MAA de Santa Catarina, contribuem para a degradação dos ecossistemas, 
devido, não só à preparação do terreno para as sementeiras e plantações, mas também aos amanhos 
culturais praticados, que favorecem os processos erosivos importantes com perda de nutrientes e solo arável. 
Isso provoca uma redução dos efeitos do coberto florestal e um posterior agravamento a nível de erosão e 
balanço hídrico. Os dois elementos, agricultura e espécies invasoras, causam também uma forte redução da 
biodiversidade com consequências nefastas sobre a estabilidade dos ecossistemas e a sua capacidade de 
regeneração e de reagir positivamente aos “traumas” ambientais (BERNASCONI, 2007).

BERNASCONI (2007) fornece indicações detalhadas quanto à prioridade que as diferentes áreas 
florestadas apresentam em função de possíveis intervenções de reflorestação. Na Figura 4, apresenta-
se um mapa das zonas a serem reflorestadas com prioridades baseadas no estado do coberto florestal e 
no declive. As primeiras três classes indicam condições do coberto muito degradadas e que necessitam 
de intervenções urgentes. As zonas sobrepostas de cor cinzentas representam declives superioras 
a 60%, indicando uma urgência maior. Estes critérios são válidos, tanto para repovoamentos com 
plantas nativas, como para espécies exóticas já presentes.  
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 • As plantas medicinais

A utilização de plantas para fins medicinais é uma prática muito difusa entre os residentes do Parque: 
87% dos residentes recorre à medicina tradicional em caso de doença, e portanto ao uso de plantas. 
A maior parte das plantas são procuradas no Parque onde existem 59 espécies vegetais medicinais, 
das quais 14 são endémicas, entre elas algumas estão em perigo de extinção. A preparação dos 
remédios é feita principalmente pelas mulheres e representa um conhecimento tradicional bastante 
difuso entre os residentes (MONTEIRO & FORTE, 2006). 

É evidente que os valores acima referidos revelam que o factor antrópico é um agente de forte pressão 
sobre os endemismos. Todavia, alguns inquiridos (7%) afirmaram cultivar em casa várias plantas 
endémicas, especialmente Losna, favorecendo assim a multiplicação destas plantas e limitando a 
exploração das mesmas in situ. Sempre relacionado com os endemismos, acrescenta-se que 93% 
dos casos afirmam que é a folha a parte de planta mais utilizada. Se assim for, nos casos de plantas 
arbustivas adultas, o uso de tais espécies até poderia ser tolerado, mas noutros casos, por exemplo 
as herbáceas, em que a planta é utilizada na totalidade, é preciso sensibilizar as comunidades no 
sentido de mudarem essa pratica tradicional enraizada, sob pena de provocar o desaparecimento 
dessas espécies (MONTEIRO & FORTE, 2006). 

As doenças para as quais tais plantas são utilizadas são múltiplas e às vezes ultrapassam o uso 
patológico e entram no das crenças populares. 
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 • Caça

A caça é uma actividade pouco praticada no Parque. De facto, apenas 4,3 % dos agregados residentes 
no Parque e na zona de amortecimento declararam exercê-la. Esta baixa percentagem demonstra que 
esta actividade é pouco desenvolvida, pois não existem grupos de caçadores organizados ou actividades 
desportivas neste sentido. É que em Cabo Verde, em geral, e no Parque, em particular, não existe um 
tipo de fauna que permite o desenvolvimento desta actividade de uma forma sistematizada. 

Os animais do Parque que são normalmente caçados pertencem ao grupo dos mamíferos e das aves: 
o macaco (Cercopithecus aethiops) e a galinha-de-mato (Numida meleagris), respectivamente. No 
entanto, deve-se precisar que a caça tem por principal objectivo o de afugentar os animais das áreas 
de cultivo: as galinhas-de-mato na época da sementeira invadem os campos de cultivo e “tiram” as 
sementes de milho e os feijões enterradas, enquanto que os macacos costumam comer as produções 
dos cultivos, nomeadamente o milho e a batata-doce. Os agricultores afirmaram que os cultivos são 
tão danificados por esses animais que, às vezes, fazem com que a produção seja nula, ficando apenas 
pasto para o gado. 

Devido à acção perturbadora desses animais, a caça é normalmente praticada de Julho a Dezembro, 
altura em que os agricultores se dedicam às actividades agrícolas, nomeadamente a sementeira, 
a monda e a colheita. Portanto, do ponto de vista das populações locais, os macacos são como 
uma praga a combater e se possível eliminar. As comunidades organizam verdadeiros turnos de 
guardas nas proximidades dos cultivos, para avistar, espantar e/ou matar tais animais quando estes se 
aproximarem dos terrenos cultivados. Muitas vezes encontram-se pequenas cabanas feitas com folhas 
do carrapato, onde as crianças podem, ao mesmo tempo, proteger-se do sol ou da chuva e guardar 
os cultivos; outras vezes são os jovens, munidos de espingarda, a fazerem turnos para controlarem os 
cultivos, das primeiras horas do dia ao anoitecer.  

Os animais caçados integram também a dieta alimentar das famílias, especialmente no caso da 
galinha-de-mato e em menor medida dos primatas. Em relação à estes últimos, convém dizer que 
também não existe um comércio organizado, mas a captura de um animal vivo, especialmente se 
for muito jovem, pode proporcionar uma receita entre os 5 e 7 mil escudos. A caça é praticada 
normalmente com o auxílio de uma espingarda, embora existam técnicas mais “primitivas” para a 
captura dos animais: no caso dos macacos são frequentemente utilizados os cães, enquanto que na 
caça a galinha-de-mato podem ser utilizadas pedras, paus e armadilhas, como “matambu”.

O risco inerente à tal prática é que a caça não vem sendo efectuada de forma selectiva em relação 
às espécies acima citadas e que às aves endémicas de maior porte poderão ser caçadas, pelo simples 
facto dos caçadores estarem armados e pouco informados acerca das espécies protegidas. Alias, já 
houve inclusive registo da morte de uma garça-vermelha por um caçador.
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Assim, para evitar que incidentes do género venham a repetir-se, foram produzidos materiais de 
sensibilização ambiental e realizadas actividades junto das comunidades.Contudo, deve-se dizer que 
ainda se está numa fase inicial do processo de sensibilização e educação ambiental, pelo que se torna 
necessária a fiscalização e a regulamentação desta prática.

 • Outras actividades

As FAIMO (Frente de Alta Intensidade de Mao-de-Obra) constituem a principal fonte de emprego 
(30%) para os residentes, seguindo-se a agricultura (19%). As pessoas que trabalham nas FAIMO 
são pessoas afectas ao MAA por períodos específicos (6, 9 ou 12 meses) para efectuarem 
determinados trabalhos. Para além do trabalho a realizar, as FAIMO representam uma forma 
de apoio social, pois elas são abertas, com maior número de trabalhadores e por mais tampo 
na altura do “mau ano agrícola” (quando as produções são afectadas por escassa chuva ou 
graves pragas). Através dessas frentes, as pessoas do meio rural têm um rendimento económico 
mínimo como alternativa para o seu sustento. Os trabalhos efectuados no Parque têm a ver com 
a manutenção da floresta (poda, cortes, plantação, etc.) e a realização de obras de engenharia 
rural (banquetas, caldeiras, diques, trilhos de montanha, etc.) 

Um produto de excelência, pelo seu valor comercial e cultural também, é o “grogue”, ou aguardente 
de cana-de-açúcar muito apreciado a nível nacional. Esta produção de aguardente é praticada por 
42% dos residentes, onde pela quantidade se destacam aqueles de Principal e Gongon (devido à 
disponibilidade de água nas ribeiras verdejantes, e às infra-estruturas de rega realizadas para o seu 
aproveitamento). Poucas produções são comercializadas a nível local e da ilha, gozando duma 
discreta notoriedade. Todavia, é preciso realçar que essa actividade é praticada a nível artesanal, com 
pouco controlo higiénico e da qualidade da produção, em geral. 

A manteiga feita a partir do leite de vaca, é um produto confeccionado a nível familiar por 42% 
dos agregados. Esta transformação artesanal do leite, muito apreciada a nível local e do país, não é 
organizada para a sua comercialização, mas demonstra uma iniciativa importante dos residentes na 
transformação do leite. Neste âmbito a transformação do leite de cabra em queijo pode ser também 
uma oportunidade para a criação de actividades geradoras de rendimento.  

A tecelagem representa hoje uma actividade artesanal promissora. De facto existe um grupo de 
pessoas (15) recém formadas no fabrico de um produto tradicional de grande valor cultural: o “pano 
de terra”. É uma actividade promissora porque as pessoas recém formadas ainda não dispõem de 
uma organização produtiva, nem de uma rede comercial, mas, pela aceitação desse produto a nível 
nacional, ele constituirá com certeza uma actividade geradora de rendimentos a explorar.
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A reciclagem do papel e de outros materiais recicláveis representa uma outra oportunidade para 15 
jovens das comunidades de Serra Malagueta e Pedra Comprida que já estão capacitados, após uma 
formação, para produzirem pequenos objectos, a partir de diferentes materiais reciclados. Também 
neste caso ainda falta a devida organização produtiva e comercial.

2.5.3. Infra-estruturas e equipamentos

 • Rede viária

As condições orográficas particulares do território condicionaram o encravamento de algumas 
comunidades do interior do Parque e zona de amortecimento. Efectivamente, ainda existem 
comunidades do interior do Parque que continuam encravadas, apesar do esforço do Governo no 
sentido de criar condições para uma melhor comunicação entre os povoados.

Num passado não muito recente, a comunicação na área do Parque e zona de amortecimento era 
feita através de caminhos vicinais e veredas. Porém, actualmente, as comunidades do Parque e áreas 
circunvizinhas encontram-se ligadas aos outros pontos da ilha por duas estradas nacionais de 1ª 
classe: Praia – Tarrafal (EN1-ST-01) e Variante – Tarrafal (EN1-ST-02), construídas na época colonial, 
mas também por estradas municipais e vias carroçáveis que dão acesso ao interior da ilha. Todavia, 
existem ainda algumas comunidades em que esta situação não existe, como sejam os casos de Xaxa 
e Gongon.

A EN1-ST-01 corta o Parque Natural (no sentido N-S) em duas partes de dimensões diferentes e é 
a única estrada que dá acesso directo ao Parque. A sua construção possivelmente data da década 
dos anos 60-70. Infelizmente não se encontraram registos que indiquem a data precisa, mas sabe-
se que a sua construção data da época colonial e foi alvo de alargamentos depois desse período. 
Recentemente deu-se início a sua reabilitação, embora ainda falte o troço Assomada - Tarrafal.

Relativamente aos caminhos carroçaveis, existem 2 no interior do Parque e cortam-no no sentido O-E. 
Devido às condições que apresentam, nela circulam apenas carros especiais (jipes ou carros com 
tracção). A primeira, Quebrada – Viração e, a segunda, Posto – Figueira das Naus, com um desvio 
para Curral d’Asno. Este ultimo caminho na época das chuvas torna-se intransitável ainda que com 
viaturas especiais.
 
De realçar que para a população da zona de amortecimento, a falta de infra-estruturas constitui um dos 
maiores problemas das comunidades, principalmente as encravadas onde o acesso por estrada, além 
de difícil é moroso, tendo em conta o estado preocupante das mesmas. Nunca é demais dizer que 
essas estradas são importantes para o desenvolvimento turístico e económico, dada a potencialidade 
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agro-pecuária de algumas localidades em particular, e da ilha em geral, daí a urgência nas suas 
reabilitações.

 • Rede eléctrica

Em Cabo Verde, poucas são as comunidades rurais que utilizam a electricidade como fonte de 
energia, e na área do Parque e zona de amortecimento, nenhuma das comunidades usufrui deste 
serviço, dada a inexistência de uma rede eléctrica. É verdade que o Governo tem vindo a apostar 
na electrificação de várias zonas, com especial destaque para as zonas rurais, mas ainda persistem 
grandes disparidades entre ilhas e dentro da mesma ilha, e o interior de Santiago é bastante afectado 
no domínio de electrificação.

Na altura da redacção deste documento, o Parque já dispunha de um gerador de 16 caviares, 
facultando energia eléctrica a 20 agregados familiares de Posto, Locotano e à escola. 

Apenas algumas famílias dispõem de geradores que são utilizados pontualmente. De referir que as 
energias renováveis, nomeadamente a solar e a eólica, não se encontram bem difundidas. A fonte de 
energia utilizada é essencialmente a lenha (99% da população inquirida) o que demonstra a pressão 
exercida pela comunidade sobre os recursos do Parque.

 • Rede de telefone

A rede de telefone existente nas comunidades provém das centrais dos três municípios (São Miguel, 
Tarrafal e Santa Catarina). Contudo, para as comunidades do interior do Parque, a rede de telefone 
provém da central da cidade de Assomada e chega a área do Parque por meio de postes de madeira 
implantados ao longo das bermas da estrada nacional 01 até a zona de Fundura, para depois subir as 
vertentes até chegar a Serra Malagueta.

Segundo MONTEIRO & FORTE (2006), 14 em cada 100 agregados possuem telefone fixo em casa 
e 31% dos agregados têm pelo menos um telemóvel. Daí a conclusão de que a rede móvel ganhou 
mais aderência por parte da população, devido às vantagens que este representa em detrimento da 
rede fixa, embora esta seja mais económica. De facto,  em todas as zonas existe pelo menos um 
telemóvel, enquanto que não se encontra o telefone fixo em 5 localidades, nalguns casos, devido 
à ausência de infra-estruturas de telefone de rede fixa (MONTEIRO & FORTE, 2006). Segundo 
dados da CVTELECOM, actualmente apenas as comunidades de Mato Dento não dispõem de infra-
estruturas telefónicas. Até 2005, na área do Parque e sua zona de amortecimento inventariaram-se 59 
linhas telefónicas num universo de 414 agregados, sendo que cerca de 10 linhas se encontram nas 
comunidades do interior do Parque.
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 • Rede de abastecimento de água

Não existe uma rede pública de abastecimento de água nas comunidades do interior e da zona de 
amortecimento do Parque. A água que se consome nas comunidades à volta do Parque provém na 
maior parte de nascentes dispersas, e destina-se exclusivamente ao consumo familiar. 

Apesar da irregularidade das chuvas, cerca de 95% dos agregados consomem água considerada não 
apropriada, pois trata-se de água de nascentes (73,9%), cisterna domiciliária (20,5%) e poços (1 caso), e 
ela não é tratada antes do consumo.

Segundo informações do INGRH, na zona de amortecimento do Parque, existem cerca de 44 nascentes, 
mas algumas delas operacionais apenas na época das chuvas, caso da nascente de Pedra Comprida. 
Um número insignificante de agregados abastece-se da água potável através de autotanque (2 casos) 
e cisterna pública (1 caso). 

 • Rede de saneamento

As comunidades do Parque e zonas de amortecimento encontram-se desprovidas de uma rede de 
saneamento ou esgoto, a grande maioria dos agregados não dão um tratamento adequado às águas 
residuais, atirando-as ao redor da casa ou ao ar livre, contribuindo para a poluição do ambiente, com 
impactes negativos na saúde pública. 

É de referir o facto de agregados familiares que, ainda que dispondo de casas de banho com retretes, 
lançam as águas residuais ao redor da casa, justificando que as fossas (reduzidas nesse meio) são 
pequenas e que não podem lançar nelas tudo o que é água suja. De referir que nas comunidades do 
Parque e zona de amortecimento, apenas 57 agregados num universo de 414 dispõem de casa de 
banho com retrete, logo com fossas (MONTEIRO & FORTE, 2006).

 • Infra-estrutura de uso recreativo

Este tipo de infra-estruturas é praticamente inexistente no âmbito do Parque. Existe uma rede de caminhos 
vicinais, alguns identificados como potenciais trilhos e miradouros. Os caminhos vicinais permitem uma 
comunicação entre todas as comunidades no interior do Parque e destas com o seu exterior.

O uso habitual desses caminhos deriva da prática agrícola e da necessidade de comunicar com 
o exterior, sobretudo devido à ausência de estradas; no entanto, em muitas deles é necessário um 
melhoramento, dada a potencialidade turística da área.

 • Outros equipamentos municipais
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É importante mencionar que os estabelecimentos de ensino perfazem um total de 9 escolas de EBI 
(Ensino Básico Integrado) que constitui a escolaridade obrigatória: uma situada no interior do Parque e 
as restantes recebem as crianças das áreas circunvizinhas. Essas escolas têm a capacidade de albergar 
cerca de 1400 alunos. 

O Parque dispõe de 3 Unidades Sanitárias de Base (USB), mas não funcionam em pleno, devido à 
grande carência de equipamentos básicos e medicamentos para apoiar os utentes, agravada ainda 
pela deficiente manutenção das mesmas. Elas não contêm água nos seus reservatórios. A USB de 
Serra Malagueta situa-se em Curral Velho, concelho de Tarrafal; funciona numa casa particular, e é 
uma das mais precárias de toda zona de amortecimento.

No âmbito cultural e desportivo, as comunidades do Parque encontram-se desprovidas de infra-
estruturas a esse nível, apenas a comunidade de Principal dispõe de uma placa desportiva. Também 
não existem espaços para o lazer ou outras actividades culturais nem para os tempos livres das 
crianças e jovens.

2.5.4. Estrutura da propriedade

Na Serra Malagueta, existe uma grande pressão sobre os terrenos agrícolas (mesmo nos terrenos 
considerados marginais) de onde a população local procura tirar os recursos necessários para o seu 
sustento, utilizando mecanismos de exploração e gestão dos recursos nem sempre compatíveis com 
o equilíbrio dos ecossistemas.

O Parque tem como seu núcleo principal o Perímetro Florestal de Serra Malagueta. De acordo com 
alguns documentos consultados, foi em Julho de 1929 que teve início a campanha de florestação da 
Serra Malagueta devido a “sua aptidão para a cultura da purgueira e de algumas espécies de acácias”. 
Esta campanha foi feita com a utilização da mão-de-obra dos “presos condenados” justificado por 
falta de trabalhadores devido aos trabalhos agrícolas e à distância de Serra Malagueta das zonas 
mais povoadas (Portaria nº 380 de 10 de Julho de 1929, publicado no B.O. nº 28 de 13 de Julho). 
Tudo indica que no início da reflorestação dos anos 1929 as terras de Serra Malagueta eram baldias, 
impróprias para o cultivo de espécies de interesse, motivo pelo qual não despertava nenhum interesse 
por parte dos privados. Por isso houve interesse do Estado em aproveitar estas terras para a plantação 
de espécies consideradas úteis na altura (DE WIT & FERREIRA, 2006).

Informações orais confirmam que a grande campanha de florestação com eucaliptos teve início em 
meados dos anos 30 (mais precisamente 1936). Nos anos 40, foi retomada a campanha como forma 
de fixar a população rural e de ultrapassar a crise que assolou o país de 1946 a 1949. Foi nesta altura 
que o Estado expropriou, a título provisório, algumas terras privadas para a (re)florestação. 
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Passado o período de crise, algumas famílias que reclamaram, recuperaram as suas terras, mas houve 
aquelas que não o fizeram e o terreno ficou na posse do Estado. Nota-se que não se encontrou 
nenhum documento que comprove que o Estado fixou um edital, na altura, anunciando um prazo 
para os proprietários reclamarem as suas terras. 

O livro de registo matricial é do ano 1964/65. Tal situação ficaria resolvida se fosse possível encontrar 
nos B.O. o tal edital ou algum registo matricial do ano de 1947 que permitiria atestar ou não o 
domínio privado destes lugares na altura.

Após a Independência Nacional foram concedidas autorizações para a prática de agricultura dentro 
do perímetro florestal. Primeiro de forma informal (1978/79), mais tarde por escrito. Posteriormente 
as autorizações foram formalizadas através do pagamento de 500 ECV independentemente da área 
cultivada (1996). Trata-se de uma autorização precária cujo prazo de validade é anual, o que significa 
que só quem for autorizado poderá cultivar dentro dos limites do Perímetro Florestal.

De acordo com DE WIT & FEREIRA (2006) a situação actual caracteriza-se por:

Primeiro, zona do Perímetro Florestal, em que o Estado vem exercendo poderes “de facto”, como se 
proprietário fosse, desde tempos imemoriais. Aliás, existe uma forte convicção por parte da população 
de que esse terreno pertence ao Estado, embora de “de júri” não tenha sido encontrada, até o momento, 
qualquer documento que o atesta, nem a favor do Estado nem a favor dos particulares.

Segundo, zonas com alguma habitação e cultivo de milho e feijão, actualmente denominado Curral de 
Asno e Locotano. Nessas zonas o domínio do Estado é bastante frágil. Por um lado, não se encontrou 
ainda qualquer documento que dá algum direito ao Estado, por outro lado, não há unanimidade 
por parte da população de que esses terrenos pertencem ao Estado. Existe um registo matricial que 
atesta o exercício no passado de algum poder de facto por parte de privados, pelo menos nos anos 
1964/65.

Citando DE WIT & FERREIRA (2006): “O registo de propriedade é um documento que se faz na 
Conservatória do Registo Predial e que vale como prova de propriedade”. De forma simples este 
documento diz o seguinte: “Não havendo registo deste prédio em nome de outrem, considera-se 
dono, aquele em nome de quem o prédio se encontra registado”.

“Dos contactos feitos durante a consultoria não se identificou ninguém de Curral de Asno nem de 
Locotano que tenha um certificado de registo predial ou registo de propriedade. O que apresentaram 
foi o registo matricial. O Registo matricial é um registo que se faz mediante declaração que atesta que 
o declarante ocupa uma determinada parcela com certa dimensão para determinado tipo de cultura. 
Este documento tem efeito meramente fiscal, geralmente designado para o pagamento de décima. O 
registo matricial é um documento ‘frágil’ e esta fragilidade advém do facto de não haver verificação da 
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veracidade da declaração, a parcela pode não existir, pode ser coincidente com outra, a localização 
pode não ser exacta e a dimensão pode não corresponder à realidade. Este documento é uma prova 
de posse, ou seja prova que determinada pessoa faz uma ocupação pública, pacífica, de boa fé e com 
convicção de ser proprietário de uma parcela que de facto não lhe pertence.” 

De momento, no Parque e nas zonas que o circundam foram identificadas 228 pessoas que cultivam 
dentro dos limites do Perímetro Florestal, no entanto, no decorrer dos trabalhos têm surgido muito mais 
pessoas. O cadstro que está a ser elaborado irá permitir a caractertização da estrutura da propriedade 
e respectivos titulares. 

2.5.5. Situação do planeamento urbanístico

Analisando a evolução do sector de construção civil nos três concelhos que integram o Parque, 
constatam-se muitas iniciativas de reestruturação de edifícios e construção de novos focos habitacionais. 
Contudo, para o concelho de Santa Catarina ainda só existe o Plano de Desenvolvimento Urbano 
(PDU) para a localidade de Achada Falcão. Segundo FIELDLER (2007), a escolha do local foi bem 
pensada pelo facto daquele planalto ser o centro da ilha de Santiago, tanto na perspectiva topográfica 
e hidrológica como na perspectiva cultural. Outro aspecto que pesou na escolha dessa localidade 
é que pelas suas características urbanísticas deverá constituir-se num pólo urbano catalisador do 
desenvolvimento da região de Santiago Norte. Do ponto de vista paisagístico, este planalto possui 
vistas panorâmicas muito bonitas principalmente para o vale de Boa Entrada.    

A urbanização concentrar-se-á no eixo Norte-Sul, ao longo da estrada nacional com uma orla 
acentuada para o planalto agrário, marcada através de um traçado semelhante a uma auto-estrada. Para 
as áreas edificáveis foram definidas três categorias habitacionais: urbano estruturante, habitacional 
e aglomerados rurais. Para as áreas não edificáveis foram definidas quatro categorias: agrícolas 
exclusivas, agro-silvo-pastoris, recreio e verde de protecção.

As condicionantes especiais foram classificadas de dois tipos: zonas de risco, (área de segurança 
geotécnica duvidosa; sujeita a abatimento e escorregamento; sujeita a inundações; linhas de água) e 
zonas de protecção (património cultural e natural; poços; furos; diques; linhas de água e equipamentos 
hídricos).

Um dos desafios muito importante que o PDU se propôs vencer é a compatibilização da convivência 
entre os mundos urbano e rural, procurando-se manter as especificidades de cada um.

Para garantir a protecção do ambiente, a área urbana foi condicionada entre as duas vias principais 
de modo a conter a sua expansão, limitou-se a ocupação das áreas agrícolas a usos económicos e 
controlou-se o crescimento dos aglomerados rurais. 
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O concelho de São Miguel tem já elaborado dois PDU, a saber da Achada Monte e do Pilão Cão.

A região da Achada Monte está estrategicamente bem localizada: situa-se na foz de duas ribeiras de 
grande valor paisagístico e cultural (Mangue e Principal), bem como a jusante do Parque Natural da 
Serra Malagueta, a fácil acessibilidade aos centros do Tarrafal, Calheta, Praia e Assomada. Por isso 
optou-se pela criação de um pólo de atracção de carácter urbano, com vista a diminuir o êxodo rural 
para outros centros mais distantes.

No que concerne à protecção do ambiente pretende-se salvaguardar e valorizar o património 
natural e paisagístico, a protecção da orla marítima e a utilização racional dos recursos naturais, 
através da identificação das áreas de protecção agrícola, da protecção das áreas definidas no Plano 
de Desenvolvimento Municipal (PDM) e da concepção de estruturas físicas que favoreçam o uso 
racional da água. O PDU de Pilão Cão pretende responder de uma forma organizada à pressão urbana 
nessa parte do território do concelho. Estende-se cerca de 3,5 quilómetros do litoral para o interior. A 
expansão urbana é vista como um perigo ambiental que poderá pôr em causa a própria viabilidade 
da exploração do potencial do território  
 
Para o concelho do Tarrafal existe apenas o Plano de Desenvolvimento Urbano da vila de Chão 
Bom. Este tem as seguintes classes de espaços: Áreas Edificáveis (área habitacional e de comércio, 
de equipamentos sociais, áreas de espaços verdes, turísticos e de actividades económicas), Áreas 
Não Edificáveis (agro-silvo-pastoril, agrícola exclusiva, verdes de enquadramento e de protecção e 
costeiras), Espaços, Canais e Equipamentos (rodoviário e infra-estruturas técnicas).

As estratégias de desenvolvimento definidas para o plano visam entre outros aspectos: actualizar e 
cobrir o território com os instrumentos de gestão territorial mais adequados a cada escala espacial e 
a dinâmica de cada aglomerado ou zona; promover intervenções pontuais de carácter exemplar e 
efeito multiplicador, quer pela sua qualidade e valor simbólico, quer pelo impacte no processo de 
qualificação urbanística da região e de dinamização da economia urbana.       

Todos os PDU dos três concelhos contêm os seus respectivos planos detalhados mas estes abrangem 
apenas as áreas consideradas urbanas ou com potencialidades para urbanização ficando assim de 
fora a área do Parque  que é estritamente rural. O plano cuja área está mais próxima da zona do 
Parque é o PDU da Achada Falcão.     

A população que vive dentro e na zona de amortecimento do Parque é de 2.237 pessoas com um 
total de 414 fogos habitacionais com os assentamentos humanos distribuídos da seguinte forma: 
 - Serra da Malagueta 77 casas 
 -  Principal 132 casas 
 - Gongon 57 casas 
 - Xáxá 21 casas
 - Varanda 22 casas 
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 - Cutelo Gomes 32 casas
 - Fundura 34 casas
 - Figueira das Naus 12 casas
 - Pedra Comprida 31 casas 

Analisando o quadro de repartição espacial da população, segundo o regime de ocupação de habitação, 
verifica-se que 83.8% dessa população tem casa própria, 15.5% cedida e 0.7% arrendada.  

Considerando que a dinâmica da população é determinada pelos fenómenos natalidade, mortalidade 
e a migração, e considerando que a taxa de êxodo rural tem sido muito alta e estando já 33% 
das casas desabitadas na zona do Parque de Serra Malagueta, pode-se inferir que o crescimento da 
população nos próximos cinco anos não irá ter grande impacte no aumento dos focos habitacionais 
dentro da área do Parque, mesmo que a taxa de crescimento populacional nas áreas rurais continue 
a ser alta.

 • Infra-estruturas do Parque 

A parte urbanística do Parque irá contemplar um complexo chamado Centro de Formação Ambiental 
com instalações para os gabinetes do Parque, salas de formação que irão servir para diferentes 
grupos alvos (técnicos, membros da comunidade, associações, escolas, privados etc.), uma sala de 
informação e exposição permanente, uma biblioteca, um miradouro, um restaurante e um dormitório 
com a capacidade de albergar 12 pessoas.

A área bruta de construção é de 1.363 m2 e uma área exterior com aproximadamente 5.991 m2. 
O projecto tem duas zonas distintas, uma com ligação imediata à estrada que conduz ao Tarrafal e 
outra a um nível inferior e que se abre para o vale a poente onde se encontra um edifício com traço 
colonial em fase de reabilitação.

Quem transita pela estrada quase que nem se apercebe do edifício existente. Sendo assim optou-se 
por criar algum destaque na primeira zona (estrada) de forma que as pessoas parem e apreciem o 
empreendimento. Tal destaque tem como ponto de interesse o restaurante miradouro. É o primeiro 
contacto com o Centro. Também nesta zona mais acima encontra-se a sala de exposições, onde serão 
dadas todas as informações aos turistas e visitantes.

Na zona mais abaixo irá ficar o dormitório que se enquadra no enorme muro, escondendo-o de 
forma a reduzir o seu impacte visual. Também no mesmo espaço ficará o bloco para actividades 
culturais e formação ambiental. Este é constituído por dois corpos distintos, o mais a frente, a poente 
e em forma de “U” corresponde ao edifício existente a reabilitar e o mais a nascente e semi-enterrado 
será uma construção nova. 
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2.5.6. Recursos Culturais

 • Património arqueológico 

A cultura do interior de Santiago é, como a das outras ilhas, fruto de uma mistura entre a população 
europeia, essencialmente os presos de Portugal e os escravos da costa africana. Logo a mestiçagem 
de um povo, onde por vezes não é difícil distinguir parte de ambos os continentes reflectida nas 
comunidades em estudo, isto é, pode-se verificar nas comunidades não só estilos da arquitectura 
colonial portuguesa, mas também a vivência da população do interior de Santiago que reproduz uma 
cultura africana, que tem a ver tanto com a maior percentagem da população africana nesse território, 
como também pela dificuldade de comunicação, fazendo com que a cultura europeia tivesse mais 
dificuldades em ser imposta.

 • Património histórico-artístico

As comunidades das ribeiras têm uma longa tradição de festas de romarias promovidas pela 
comunidade católica de Santiago. De facto, as festas mais importantes são de cariz religiosa, isto 
é, acontecem para comemorar o Santo Padroeiro. Todas as festas seguem o mesmo ritual, e são 
compostas por uma componente religiosa e outra lúdica. Em resumo, podemos dizer que as festas 
começam no dia anterior: na véspera parentes e conhecidos chegam nas comunidades, jantam os 
pratos típicos e podem até dormir nas casas dos parentes para ter a possibilidade no dia seguinte de 
participarem nas funções religiosas, enquanto que os jovens vão para o baile nas casas arranjadas e 
equipadas para a ocasião. A componente religiosa da festa compõe-se de duas partes: a procissão 
e a missa. Na primeira, que antecede a missa, os residentes da comunidade desfilam segundo uma 
ordem estabelecida, seguindo a estátua do Santo. A missa é patrocinada pelos “juízes” da festa, grupo 
de residentes que variam de ano em ano, que devem assumir as despesas para enfeitar a Igreja e a 
estátua do Santo. Após a Missa, as pessoas voltam para casa onde o almoço é servido, com pratos 
tradicionais, para todos os amigos e parentes que podem aparecer durante a tarde.

Nas comunidades, além das romarias, são muito presenciadas as principais festividades e eventos 
que marcam a vida das pessoas, nomeadamente o baptizado, festa do sétimo dia, o casamento e a 
morte. Também nestes eventos, principalmente no meio rural, é possível reconhecer elementos rituais 
que pertencem a um tipo de crença africana e à religião Cristã de antiga matriz. 

No concernente à música e à dança, nas comunidades do Parque destaca-se o “batuque”, dança 
sensual com movimentos ritmados das ancas, segundo um ritmo ternário marcadamente africano. No 
batuque, dança e musica são inseparáveis, os músicos (em prevalência mulheres) a turno levantam 
e põem-se a dançar. Nesta forma de expressão cultural, cantam-se vários aspectos dos costumes da 
população, como sejam: a emigração, a droga, o alcoolismo, a sida e questões ambientais também 
têm sido abordadas. 
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O traje tradicional das batucadeiras, composto por um lenço branco amarado na cabeça, uma camisa 
branca, uma saia preta e o pano de terra. Este último pode considerar-se hoje um produto artesanal 
artístico da ilha de Santiago.
  
Alguns historiadores e antropólogos afirmam ser um estilo de música que reflecte uma forma de 
reivindicação da população por não terem tido direito a se expressarem na época colonial.

A gastronomia local não difere da tradição culinária da ilha, os pratos tradicionais são confeccionados 
a partir dos produtos alimentícios locais: milho, feijões e carne (especialmente de gado caprino). Os 
pratos típicos precisam de grande trabalho manual para serem confeccionados. 

Na Serra Malagueta, nomeadamente nas ribeiras que se originam a partir do maciço, existe uma 
considerável produção, porém artesanal, da bebida alcoólica nacional, o grogue.      

 • Património etnográfico

O património etnográfico presente refere-se às diversas tipologias de construção, nomeadamente 
casas de estilo colonial, casas tradicionais de Cabo Verde, compreendendo uma aldeia de rebelados 
e os “trapiches” (as tradicionais destilarias de aguardente de cana de açucar ou grogue).

A tipologia da casa em estilo colonial, chamada “sobrado” ou “casa grande” é uma fazenda de 
grandes dimensões que era edificada no meio dos cultivos. Historicamente, estas habitações surgiram 
por razões politicas: o reino de Portugal para favorecer o povoamento das ilhas de Cabo Verde, 
particularmente no interior das ilhas, concedia aos cidadãos portugueses a ocupação e a sucessiva 
propriedade de terras, se estas não pertencerem a terceiros. Assim vários colonos começaram a povoar 
o interior da ilha, ocupando grandes extensões de terrenos e edificando no meio dos campos ou nas 
proximidades destes, os “sobrados”.

Por causa desta matriz histórica e também devido à uma arquitectura simples mas característica, 
os “sobrados” hoje constituem um património histórico arquitectónico que merece ser recuperado 
e salvaguardado. A arquitectura destas casas apresenta geralmente uma planta rectangular, onde é 
edificado o rés-do-chão, que pode ser rodeado por uma varanda que corre nos quatro lados ou 
apenas no lado de frente da habitação. As paredes das “casas grandes” são construídas de pedra, o 
reboco no exterior é geralmente bicromático: o branco é a cor dominante e outras cores são utilizadas 
para embelezar as proximidades da porta e das janelas, onde o reboco é em relevo, formando uma 
moldura que embeleza estas casas simples e bonitas ao mesmo tempo. O tecto é constituído por um 
telhado, montado sobre uma estrutura de madeira, que continua até a varanda. Em Serra Malagueta 
e nos arredores é hoje possível encontrar algumas destas casas, por vezes parcialmente reabilitadas, 
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por vezes abandonadas ou em ruína.
A arquitectura domestica tradicional chamada “uma porta e duas janelas” representa a habitação típica 
do meio rural. Contudo, hoje, nas comunidades do Parque, é muito difícil encontrar casas de pedra solta, 
com uma porta e duas janelas no lado de frente e o tecto de palha, mas resulta mais fácil encontrar casas 
desta tipologia, reabilitadas com tecto de telha, maioritariamente de tipo “a quatro águas”. De notável 
interesse etnográfico é a pequena aldeia de Chão Grande, na localidade de Gongon, constituída por uma 
dezena de casas tradicionais, quase todas em ruína, onde actualmente mora apenas uma pessoa. 

Sempre neste contexto se insere a aldeia dos “rebelados” na zona de Mato Fundura, na comunidade 
de Fundura. Nesta aldeia, que se encontra afastada das outras casas da comunidade, é hoje possível 
ver algumas casas de pedra com tecto de palha, ainda habitadas, enquanto que as outras já foram 
reestruturadas perdendo o carácter originário destas habitações.

Enfim, o último elemento que deve ser incluído no património etnográfico é representado por 
“trapiche”. Os “trapiches”, utilizados para triturar e espremer a cana para obter a calda que depois de 
fermentada é destilada para a fabricação do grogue, ainda se encontram em Mato Dentro (Ribeira de 
Principal), Gongon e Varanda. Ainda hoje são accionados com dois bois ou burros, e as engrenagens 
mecânicas antigas, fabricadas em Portugal no início do século XX, ainda funcionam para a trituração 
da cana. Perto do “trapiche” encontra-se o alambique e todo o necessário para a destilação artesanal 
da calda de cana e a sua transformação em grogue. 

2.6. UNIDADES AMBIENTAIS HOMOGÉNEAS

No processo de elaboração de um plano de gestão, há necessidade de sobreposição e integração 
das informações obtidas nos estudos temáticos de base. Os diferentes parâmetros estudados 
(físicos, biológicos, socio-económicos) combinam-se com vista á um melhor conhecimento da 
dinâmica da área protegida.

Na interpretação da distribuição dos processos e fenómenos ecológicos, assumem um maior protagonismo 
os elementos geomorfológicos, que organizam estruturalmente a área protegida, já que pela sua disposição 
e importância condicionam, beneficiam ou limitam a maior parte dos outros factores.

Na identificação das unidades mais ou menos homogéneas, as diferentes parcelas foram inscritas num 
quadro definido estruturalmente, numa sucessão de bacias hidrográficas de diferentes tamanhos e 
tipologias, agrupados em 6 (seis) sectores, que apresentam diferenças em termos de características 
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naturais, usos e estado de conservação.

No cruzamento de informações temáticas para identificação de cada uma das unidades utilizou-se 
um conjunto de variáveis, tais como:

 • Geologia,
 • Geomorfologia,
 • Tipo de solo,
 • Capacidade de uso,
 • Erosão,
 • Hidrogeologia,
 • Vegetação,
 • Fauna,
 • Espécies de interesse, 
 • Usos e aproveitamentos, etc,

o que permitiu dispor, em detalhe, e para cada unidade, de uma descrição precisa, a partir da qual 
se identificaram e se avaliaram os aspectos comuns em termos de características e problemas, 
culminando na identificação de Unidades Ambientais Homogéneas.

A delimitação das Unidades Ambientais Homogéneas resulta da análise aprofundada dos elementos 
integrantes do ambiente, fruto das inter-relações entre as várias variáveis que compõe o meio físico e 
biótico, para além dos usos e actividades humanas que nele se desenvolvem. A definição das Unidades 
Ambientais tem por objectivo facilitar a compreensão do sistema territorial  e simplificar a utilização de 
um conjunto de informações sectoriais recolhidas nas fases do inventário e da análise territorial.

No momento do estabelecimento das Unidades Ambientais, três variáveis ambientais foram as mais 
utilizadas: a vegetação, como indicador de sínteses das condições naturais do meio; a geologia e 
geomorfologia; e  as actividades humanas (a agricultura e a reflorestação).

Para cada Unidade Ambiental, houve uma avaliação qualitativa do meio físico e biótico. Na Figura 5, 
apresenta-se uma carta com as Unidades Ambientais Homogéneas. Foram identificadas 22 (vinte e 
duas) Unidades Ambientais Homogéneas.
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2.7.  UNIDADES DE DIAGNÓSTICO

A identificação das Unidades de diagnóstico (UD) tem por objectivo o conhecimento do estado de 
conservação dos recursos naturais, seus principais problemas, suas causas, tendências e os indicadores.

Após a identificação das 22 unidades ambientais homogéneas em 6 (seis) sectores, procedeu-se à 
caracterização e avaliação de cada uma dessas unidades, do ponto de vista físico e biótico, bem 
como a identificação dos usos e actividades.

Para a construção das UD, as Unidades Ambientais Homogéneas dos diferentes sectores foram 
reagrupadas de acordo com as suas similitudes, nomeadamente o estado de conservação, os 
problemas, impactes e usos, enformando assim seis unidades do diagnóstico, conforme se apresenta 
no Quadro nº 11 e nas fichas de avaliação de cada Unidade de Diagnóstico (Ver Anexo IV). Ver o 
Mapa das Unidades de Diagnóstico na Figura 6.

Após a avaliação das Unidades de Diagnóstico, elaborou-se uma matriz de compatibilidade entre 
os diferentes usos e as Unidades de Diagnóstico (Ver Quadro nº 12). As Unidades de Diagnóstico 
constituiram a base concreta na qual foram analisados os diferentes aspectos da gestão do território 
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em relação aos recursos naturais.
Finalmente procedeu-se à análise cartográfica de qualidade e de fragilidade de cada uma, através 
do Sistema de Informação Geográfica, em função de diversos aspectos ou atributos definidos pela 
equipa de trabalho (Ver as Figuras 7 e 8).

UD UAH Nome
UD1: Escarpas

A-UH1 Vegetação das Escarpas da Ribeira Xaxa e da Ribeira de Gongon 

B-UH1 Vegetação das Escarpas da Ribeira Cantada

C-UH1 Vegetação das Escarpas da vertente Sul

D-UH1 Vegetação das Escarpas da Ribeira Principal

E-UH1 Vegetação das Escarpas da Ribeira de Lagoa

F-UH1 Vegetação das Escarpas de Ribeira Gago e Cinta Garça

UD2: Floresta

A-UH2 Área florestada da vertente Nordeste das Ribeiras Xaxa e Gongon (Chão de Baieta)

A-UH2
Área florestada da vertente Nordeste das Ribª´s Xaxa e Gongon (Chão de Baieta)

D-UH2 Área Florestada de Malagueta

UD3: Área arbustiva 

com prevalência de 

espécies endémicas

B-UH3
Área arbustiva com prevalência de espécies endémicas da vertente Este de Ribeira 

Cantada

UD4: Incultos A-UH4 Áreas incultas da vertente Nordeste (Ribeiras Xaxa e Gongon)

B-UH4
Áreas  incultas da vertente Este de Ribeira Cantada

F-UH4

C-UH4 Áreas incultas da vertente Sul

D-UH4 Áreas incultas da vertente Nordeste (Ribeira Principal)

E-UH4 Áreas incultas da vertente Norte de Ribeira Lagoa

F-UH4 Áreas incultas de Ribeira Cuba

UD5: Agricultura de 

sequeiro
A-UH5

Área agrícola de Sequeiro da vertente Nordeste das Ribeiras Xaxa e Gongon (Chão 

de Espinho e Ponta Preta)

D-H5

E-UH5

B-UH5 Área agrícola de sequeiro da vertente Este de Ribeira Cantada

C-UH5 Área agrícola de Tabuleiro

D-UH5 Áreas agrícolas de Chiquinho e Lacha Branca

E-UH5 Área agrícola da vertente Norte

F-UH2 Área Florestada Curral d´Asno

F-UH5 Área agrícola da vertente Oeste de Curral d´Asno

UD6: Área de 

assentamentos 

humanos

D-UH2 Área Florestada de Malagueta

F-UH2 Área Florestada Curral d´Asno

F-UH5 Área agrícola da vertente Oeste de Curral d´Asno

Quadro nº 11 – Unidades de Diagnóstico
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USOS UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6

Residencial (vivenda uni-familiar) NP NC NP NC NC CL*

Agricultura de sequeiro NP CL* NC NC C C

Pecuária confinada ou estabulada NP NC NC NC CL* CL*

Pecuária extensiva NP NC NC NC C NC

Corte/abate NC CL* NC CL* CL* NC

Repovoamento florestal/vegetal NP CL* CL* CL* CL* NP

Colecta de espécies naturais NC CL* CL* CL* CL* NP

Recolha de pastos NP CL* NC C C NP

Apanha de água em nascentes 
C

NC*
NP NP C C NP

Cinegético CL* CL* CL* CL* CL* NP

Extracção  de inertes NC NC NC NC NC NP

Equipamentos
NP

CL*
NP CL* NC CL*

Infra-estructuras NP

CL* CL*
NP CL* CL* CL*

Educativo/cultural
NP C NP C C C

Científico CL* CL* CL* CL* CL* CL*

Ócio-recreio
NP C NP C C C

Quadro nº 12 - Matriz de compatibilidade dos usos  com as Unidades de Diagnóstico

Notas:
UD1
* Recolha de água de nascentes: proibida na área onde nidificam 
aves protegidas durante o período de nidificação.
* Caça: Limitada ao controlo da população de macaco e galinha-
de-mato;  limitado nas zonas onde nidificam aves protegidas.
* Infra-estruturas: podem ser autorizados itinerários a pé 
(travessias) limitados aos valores naturais.
* Científico: Projectos de investigação devem ser autorizados.
UD2
*Agrícola: Apenas autorizável nos espaços onde vem sendo objecto 
de práticas agrícolas. Estas áreas podem ter cultivos actuais ou 
indícios de que tem sido uma área recentemente cultivada.
*Repovoamento florestal/vegetal: limitado ao emprego de uma 
lista de espécies
* Colecta de plantas medicinais: limitada a pessoas formadas pelo 
Parque e a um listado de espécies.
* Caça: Limitado ao controlo da população de macaco e galinha-
de-mato.
*Recolha de pasto: limitada a pessoas formadas pelo Parque e a um 
listado de espécies endémicas que devem ser salvaguardadas.
*Corte: limitar as áreas no quadro de um plano de gestão florestal 
participativo.
*Equipamentos: disposições arquitectónicas.
* Infra-estrutura: disposições arquitectónicas.
* Científico: Projectos de investigação devem ser autorizados.
UD3
*Repovoamento florestal/vegetal: limitado ao emprego de uma 
lista de espécies
* Colecta de plantas medicinais: limitada a pessoas formadas pelo 
Parque e a um listado de espécies.
* Científico: Projectos de investigação devem ser autorizados.
UD4

* Repovoamento florestal/vegetal: limitado ao emprego de uma 
lista de espécies
* Colecta de plantas medicinais: limitada a pessoas formadas pelo 
Parque e a um listado de espécies.
* Caça: Limitada ao controlo da população de macaco e galinha-
de-mato.
*Corte: limitar as áreas no quadro de um plano de gestão florestal 
participativo.
*Equipamentos: disposições arquitectónicas.
* Infra-estructura: disposições arquitectónicas.
* Científico: Projectos de investigação devem ser autorizados.
UD5
 *Pecuária estabulada: Quando se trata de explorações intensivas 
superior a quatro cabeças de gado bovino ou seis ou mais cabeças 
de gado caprino.
*Corte: limitar as áreas no quadro de um plano de gestão florestal 
participativo.
*Repovoamento florestal/vegetal: limitado ao emprego de uma 
lista de espécies
* Colecta de plantas medicinais: limitada a pessoas formadas pelo 
Parque e a um listado de espécies.
* Caça: Limitada ao controlo da população de macaco e galinha-
de-mato.
* Científico: Projectos de investigação devem ser autorizados.
* Infra-estrutura: disposições arquitectónicas.
UD6
* Uso Residencial: disposições arquitectónicas.
* Pecuária estabulada: limitada ao número de cabeças de gado (3 
bovinos, 5 cabras)
*Equipamentos: disposições arquitectónicas.
* Infra-estrutura: disposições arquitectónicas.
* Científico: Projectos de investigação devem ser autorizados.

C: Compatível; NC: Não Compatível; CL: Compatível com Limitações; NP: Não Procede.
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2.8. ANÁLISE DA SITUAÇÃO ACTUAL 

A análise efectuada às Unidades de Diagnóstico, em termos de reacção dos ecossistemas face ao uso 
a que têm estado sujeito, possibilitou a identificação das principais actividades conflituantes existentes 
no Parque, motivada pela ocupação, muitas vezes, indevida desse espaço natural, caracterizar a 
sua situação geral, em termos do estado de conservação dos recursos naturais e definir a matriz de 
compatibilidade de usos em relação à cada Unidade de Diagnóstico.

A maior parte dos problemas e impactes existentes, observados a partir das Unidades de Diagnósticos, 
apresentam, nalguns casos, uma tendência evolutiva incompatível com os propósitos de protecção e 
conservação almejados para esse espaço natural.

O uso público a que o Parque está sujeito constitui um dos problemas mais preocupantes e que urge ser 
equacionado o mais urgente possível, com vista a uma exploração/utilização mais racional dos recursos.

Com efeito, a prática de culturas de milho e feijões e batata-doce, no interior do Parque, na UD2 
(povoamento florestal) tem constituído um das causas mais evidentes das disfunções ambientais, tanto 
funcionais como estruturais. Essa prática, que é autorizada pelos serviços do Ministério do Ambiente e 
Agricultura de Santa Catarina, obriga o usuário ao pagamento de uma taxa fixa, independentemente da 
superfície do terreno, o que estimula muitas vezes à conquista de novos espaços de uma forma ilegal, 
com consequências negativas em termos de destruição de plantas nativas, endémicas ou introduzidas. 

O povoamento florestal, que se situa no interior do Parque, vem sendo objecto de uma forte pressão 
pelas comunidades locais, devido principalmente à modalidade de preparação dos alimentos. 
Efectivamente, 30 % dos agregados residentes nas localidades do Parque e da zona de amortecimento 
declaram utilizar a lenha que provem do perímetro florestal. Essa situação deverá ser resolvida no 
quadro de uma gestão participativa que se pretende para o Parque, sobretudo com as comunidades 
locais, para além de outras soluções possíveis, nomeadamente a utilização de outras fontes de energia, 
acompanhadas de actividades geradoras de rendimento para as famílias implicadas.

Um outro aspecto que contribui negativamente para a conservação dos ecossistemas no interior do 
Parque, tem a ver com a pecuária extensiva que continua, embora numa menor escala, a ter impactes 
negativos nos ecossistemas a dois níveis: primeiro, não permite que haja o crescimento e frutificação 
das plantas forrageiras e subsequente produção de sementes para a sua disseminação natural, o que 
cria alguns problemas em relação à satisfação das necessidades de pastos para os animais; segundo, o 
pastoreio livre, para além de provocar a destruição de certos habitat pelo pisoteio, causa a erosão e/ou 
acelera o processo erosivo, perturbando a integridade ecológica, em termos estruturais e funcionais.
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O desenvolvimento do sector de construção civil, na ilha e no Parque, obriga a uma procura crescente 
de inertes (rochas basálticas e jorras), com repercussões nefastas na conservação dos ecossistemas. 
Com efeito, nalgumas parcelas do território do Parque, existem feridas na paisagem provocadas pelas 
pedreiras ilegais, cuja restauração, recuperação ou reabilitação se torna urgente, como forma da 
reposição das funções ambientais.

A sobreexploração das águas subterrâneas, a destruição de algumas infra-estruturas hidráulicas de 
conservação do solo e água, agravada pela diminuição das chuvas nos últimos anos, vêm tendo 
repercussões negativas, nomeadamente na recarga do lençol freático e subsequente diminuição da 
qualidade e quantidade de água, inclusive com a secagem de algumas nascentes no território do Parque. 

A escassez das chuvas, a sua má distribuição espacial e temporal, bem como a sua intensidade, têm 
contribuído para o aumento da erosão dos solos, perturbando a conservação das espécies vegetais e animais. 

É de salientar, entretanto, que em determinadas parcelas do Parque, pode-se constatar um bom nível 
de conservação de espécies vegetais, como é o caso do habitat constituído pela vegetação xerófila 
das escarpas, representando um exemplo de um ambiente natural originário típico. 

O estado de conservação de muitas espécies ameaçadas do Parque apresenta níveis diferenciados, 
sendo positivo aqueles cujas causas de ameaças desapareceram parcialmente ou então quando não 
há tendência para o agravamento do problema. É o caso da apanha de espécies vegetais para uso 
medicinal, nomeadamente Diplotaxis varia, Sideroxylon marginata, Sarcostemma daltoni, etc., em que 
se nota uma menor pressão por parte das comunidades locais, graça aos trabalhos de comunicação, 
informação e  sensibilização. 

No interior do Parque, assiste-se, em muitas parcelas, a uma associação de espécies nativas e/ou endémicas 
com as invasoras, numa competição sistemática dos recursos solo, água, luz e nutrientes. O resultado 
dessa competição é, quase sempre, o desaparecimento ou extinção da espécie nativa e/ou endémica, 
com repercussões negativas em matéria de conservação. São três as espécies invasoras mais ameaçadoras 
dos ecossistemas do Parque: Furcraea foetida, Lantana câmara e Leucaena leucocephala.

O Parque possui ecossistemas favoráveis ao pernoitamento e desenvolvimento de aves, pois nele são 
registadas oito espécies e subespécies endémicas, representando 80% de aves endémicas presentes 
em Santiago e 57% de Cabo Verde. Um outro indicador importante é que o Parque abriga 56% de 
aves ameaçadas e protegidas de Santiago e 29% a nível nacional. Dessas espécies e subespécies 
destacam-se, pelas suas necessidades de conservação, a Garça-Vermelha (Ardea purpurea bournei), 
a  Asa curta (Buteo buteo bannermani), Tchota-de-cana (Acrocephalus brevipennis) 

A existência de um local de reprodução de Garça-Vermelha (Ardea purpurea bournei) no território do 
Parque, na localidade de Cinta Garça (Ribeira de Cuba) é um sinal inequívoco de que efectivamente 
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há condições propícias para o desenvolvimento do ciclo biológico de algumas aves importantes 
de Cabo Verde. Trata-se de uma sub-espécie extremamente ameaçada, e este é um único local de 
reprodução encontrado nos últimos 15 anos e é o terceiro actualmente conhecido no mundo. 

Um outro aspecto que convém salientar, e que poderá condicionar a gestão participativa e integrada 
que se pretende para o Parque, tem a ver com a diminuição do número de população residente, tanto 
no interior como na sua zona de amortecimento. Essa diminuição conheceu uma maior expressão 
do ano 2000 para 2005: nesse período, no interior do Parque houve um crescimento negativo de 
7,4% e na zona de amortecimento de 1,4% negativo. Contudo, políticas de descentralização e 
desenvolvimento local dão sinais de um despertar de interesses para a procura do mundo rural, 
tanto pelos turistas como pela população local. Para tanto, há que se apostar fortemente no turismo 
planificado nas suas vertentes de trekking (caminhadas), descoberta, observação de fauna e flora, 
agro-turismo, turismo histórico e cultural.

Apesar da diminuição da população local, há um aspecto importante, e que merece uma menção 
especial, que tem a ver com a percentagem elevada de jovens no seio da população do Parque e sua 
zona de amortecimento. Com efeito, a estrutura da população caracteriza-se por uma percentagem 
importante de jovens com menos de 15 anos, representando mais de um terço da população (44,3%) 
e uma população potencialmente activa, cuja idade compreendida entre os 15 e 64 anos representa 
48,3% e apenas 7% possui idade superior a 65 anos. Isso significa que existe um potencial forte 
em recursos humanos que poderão assegurar os destinos do Parque, no quadro de uma abordagem 
participativa que se pretende venha a ser efectiva, como o garante de um desenvimento sustentável 
dos recursos naturais.

O turismo é uma ferramenta poderosa na gestão dos espaços naturais protegidos. O uso moderado dos 
recursos, como a descoberta e recreio, poderá contribuir fortemente para a estabilidade sócio-económica 
das comunidades locais. O segredo reside na estratégia utilizada na capitalização das sinergias e na 
coordenação que deverá existir entre os gestores do Parque e os administradores do turismo. O Parque, 
nos últimos tempos, tem sido procurado para visitas de natureza diversificada, desde descoberta da 
natureza, estudos científicos, educação ambiental, etc. 

No que concerne à hidrologia, o Parque encontra-se numa situação preocupante, devido à diminuição 
progressiva do caudal das nascentes, para além da  qualidade da água que também vem deteriorando-
se. Esta situação deve-se à escassez das chuvas e à sobreexploração dos aquíferos com repercussões 
negativas em termos de qualidade e quantidade de água.

De uma maneira geral, a conservação dos elementos da paisagem geomorfológica do Parque é  
aceitável, em termos de grandes e pequenas formações, tais como pequenas colinas, rochedos e 
escarpas, os sistemas mecânicos tradicionais de conservação de solo e água (sucalcos), bem como a 
tipologia tradicional de habitações. 



DOCUMENTO INFORMATIVO2

94

Em termos económicos, pode-se afirmar que, de uma maneira geral, se mantém um certo equilíbrio 
entre o ambiente e o desenvolvimento humano. Contudo, nas últimas décadas, dada a desertificação 
e os efeitos da seca, a dinâmica geral ocorrida a nível da ilha e do arquipélago provocou um certo 
êxodo agrícola e rural, como se disse acima. A economia dos residentes do Parque é essencialmente 
baseada no sector primário, com actividades de tipo tradicional com baixa rentabilidade. Existe muito 
pouca actividade industrial, e é direccionada sobretudo para o sector de construção civil

A agricultura de regadio, praticada na Ribeira Principal e Gongon, é pouco rentável, dado o grande 
parcelamento das terras, as técnicas e tecnologias de produção utilizadas, agravada ainda pela 
quantidade de água que vem conhecendo uma redução drástica nos últimos tempos,

Tendo em conta a situação ambiental das Unidades de Diagnósticos, deve-se apostar, por outro 
lado, na conservação de infra-estrutura agrária, na melhoria da qualidade e quantidade de produtos 
pecuários, pecuária estabulada e semi-estabulada, na conservação de solos e água; melhoria da 
gestão de uso de pesticidas e do sistema de recolha e tratamento dos resíduos. Uma outra actuação 
importante tem a ver com a informação e formação das comunidades, no que concerne à necessidade 
de reabilitação do património cultural e artístico.

Enfim, esforços devem ser consentidos no sentido de evitar ou banir todas as actividades que vêm tendo 
impactes negativos nas várias Unidades de Diagnóstico, privilegiando as que contribuam, por um lado, 
para a satisfação das necessidades das populações, por outro, para conservação e protecção dos recursos 
naturais, de acordo com princípios do desenvolvimento sustentável.

2.9. EVOLUÇÃO PREVISÍVEL DO SISTEMA

A maior parte dos problemas e impactes negativos observados no Parque Natural de Serra Malagueta 
apresentam uma tendência, a priori, incompatível com os objectivos de protecção e conservação 
almejados para uma área protegida com as características de Serra Malagueta. 

De facto, um dos problemas mais preocupantes e que parece apresentar uma evolução negativa a 
curto e médio prazos, tem a ver com o uso público. 

A falta de uma planificação mais adequada do espaço ao longo dos tempos, aliada às intempéries 
climáticas e à dificuldade institucional em esclarecer a titularidade dos terrenos do perímetro florestal 
de Serra Malagueta, tem provocado uma série de desordens em relação à utilização do espaço, 
dificultando cada vez mais uma gestão que se quer seja eficiente e eficaz dos ecossistemas, de acordo 
com os princípios do desenvolvimento sustentável.  

A conquista permanente de novos espaços para a agricultura de sequeiro, embora acusando, nos 
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últimos tempos, um aumento menos acelerado, constitui outro dos aspectos preocupantes do Parque. 
Com efeito, a cultura de milho e feijões em certas parcelas de terreno com declive bastante acentuado, 
agravado ainda pela prática de cultura de batata-doce, tem contribuído para a aceleração da erosão 
hídrica e eólica, com reflexos negativos em termos de conservação dos ecossistemas húmidos de altitude.

Contudo, com a elaboração do plano gestão em curso, prevê-se, a curto prazo, a inversão desta 
situação, porquanto o território do Parque será objecto de zoneamento e regulação dos usos, de 
acordo com as suas potencialidades. Uma outra medida importante é a realização do cadastro, 
em curso, que facultará informações que servirão de base para a identificação dos proprietários e/
ou usuários, propiciando deste modo melhores condições para um ordenamento do espaço mais 
consentâneo com as necessidades de protecção e conservação.

O estado de conservação de muitas espécies do Parque que se encontram ameaçadas, apresenta graus 
diferenciados de evolução: (I) positiva para aquelas cujas causas da ameaça se estabilizaram, como 
os casos de Sideroxylon marginata, Sarcostema daltoni, Diplotaxis varia, Ficus secomorus, Globulária 
amegadalifolia, Sonchus daltonii, Echium hepertropicum; (II) negativa, para situações de agravamento, 
como seja a situação de competição entre espécies endémicas e exóticas, nomeadamente entre 
Echium hepertropicum, Euphorbia tuckeyana e Furcraea foetida, Lantana camara, nas unidades de 
diagnóstico UD1 e UD2; (III) estável na UD4, bem como a recolha de pasto em todo o Parque.

A estabilidade de algumas ameaças e a conscientização das populações que vivem no interior e na 
zona de amortecimento do Parque, têm criado algumas condições favoráveis à migração de algumas 
espécies para os habitat do Parque, nomeadamente a Garça-Vermelha (Ardea purpúrea bournei), 
uma sub-espécie endémica de Santiago, e a tchota-de-cana (Acrocephalus brevipennis), endémica de 
Santiago e São Nicolau. Tudo indica que a evolução dessa situação será positiva.

A sobre-exploração das águas subterrâneas, aliada à diminuição de precipitações ao longo dos 
últimos anos, agravada ainda pela perda relativa do coberto florestal, enquanto factor importante de 
precipitações ocultas, fazem prever uma diminuição progressiva de infiltração de água, com reflexos 
negativos na recarga das nascentes, muitas delas secas. 

2.10. POTENCIALIDADES E CONDICIONANTES DE GESTÃO

O Parque possui uma série de recursos naturais e culturais de grande interesse e que contribuem 
para um desenvolvimento endógeno sustentável. O recurso paisagístico com toda a sua diversidade 
constitui, sem dúvida, o aspecto mais relevante em relação à atracção de visitantes, o qual favorece a 
prática de uma gama variada de actividades de ócio, como a caminhada, a escalada, acampamento, 
etc. Os recursos potenciais mais importantes do Parque de Serra Malagueta estão ligados às actividades 
agrícola, pecuária, turística, artesanato, educativa, recreativa e cientifica.
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A actividade pecuária actualmente não é muito expressiva e de pouca importância em termos 
económicos. Isto deve-se ao pequeno tamanho das explorações, à fraca ou ausência de comercialização 
dos produtos, tudo isso agravado pela carência de água e pasto. Contudo, a produção de queijo de 
cabra poderá constituir fontes importantes de rendimento das famílias, desde que o sistema produtivo 
pecuário venha a conhecer apoio técnico-financeiro adequados.

O Parque oferece alguma potencialidade para agro-silvicultura, sobretudo em zonas onde se pratica 
agricultura de sequeiro. Nos sítios menos declivosos, existem indicadores ecológicos que mostram 
também alguma potencialidade para o desenvolvimento da silvopastorícia.

O Parque apresenta potencialidades para a prática de agricultura de regadio, na Ribeira Principal e 
Gongon. Os produtos agrícolas constituem um suporte fundamental para o desenvolvimento turístico 
da região.

O artesanato, como a panaria e aproveitamento de materiais recicláveis, é uma outra actividade que 
poderá ser desenvolvida no Parque, tendo em conta as potencialidades existentes.

Há um conjunto de outras actividades que poderão ser exploradas, como sejam a confecção de 
balaios, de esteras, de renda e bordados, de doces de frutas; remédios de plantas medicinais, produção 
de tabaco, do café, entre outros. Há, contudo, a necessidade de estudos de viabilidade económica 
dessas actividades, inclusive o estudo de mercado para colocação dos seus produtos.

No Parque, existem sítios que são autênticos miradouros naturais, que proporcionam condições excelentes 
para visitantes, dando-lhes oportunidade para um desfrutar das belezas das paisagens extraordinárias.

A diversidade dos ecossistemas do Parque constitui um atractivo extraordinário para o 
desenvolvimento de actividades didácticas com alunos, não só do interior do Parque, mas também 
da zona de amortecimento e de todo o país. O conhecimento dos valores do Parque e da necessidade 
da sua conservação por parte da camada juvenil, irá, indubitavelmente, ajudar na conscientização da 
população, a médio e longo prazos.

A importância dos recursos naturais do Parque e a necessidade da sua protecção e conservação 
constituem um dos principais factores limitantes ao processo de desenvolvimento almejado pelas 
comunidades locais. Esta limitação acontece de uma forma diferenciada em cada uma das categorias 
dos usos identificados no zoneamento do Parque, sendo maior na zona de uso moderado e menor 
na de uso tradicional.

Tirar proveito dos recursos paisagísticos implica a adopção de medidas restritivas para preservar esses 
valores. As belas paisagens existentes devem ser objectos de um máximo desfruto, salvaguardando 
sempre os princípios do desenvolvimento sustentável. Isto é, deve-se evitar que as medidas de 
desenvolvimento prejudiquem a conservação desses recursos.
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Há certos valores naturais, como determinadas espécies de flora e fauna, alguns habitats muito 
ameaçados, estruturas geomorfológicas muito frágeis ou processos ecológicos essenciais, que devem 
ser protegidos a todo o custo. 

Com base nas potencialidades existentes no Parque, os seguintes domínios de actividades poderão 
ser desenvolvidos:
 • Agricultura tradicional de sequeiro
 • Agricultura irrigada
 • Práticas silvícolas
 • Pecuária estabulada e semi-estabulada
 • Uso de plantas medicinais
 • Aproveitamento hidrológico
 • Artesanato
 • Turismo
 • Uso científico
 • Educação ambiental

A aplicação de cada uma dessas actividades e a sua intensidade deverão ser em função das 
condicionantes impostas pelo zoneamento básico e específico. 

Aliás, a conservação dos recursos naturais tem como principal objectivo limitar o desenvolvimento 
anárquico, por ser o principal argumento que motivou a declaração do Parque Natural de Serra 
Malagueta no ano de 2003. Esta limitação é maior nas zonas de Uso Moderado e menor nas Zonas 
de Uso Tradicional  e Uso Especial.

Os principais eixos de desenvolvimento do Parque baseiam-se na agricultura e pecuária e na 
exploração do turismo da natureza. O primeiro é sobretudo através da bovinicultura/caprinicultura e 
agricultura de regadio, como actividades possíveis de transformação e de exportação.

O turismo da natureza, por seu lado, como actividade de desenvolvimento local capaz de gerar 
rendimento e emprego, contribuindo desta forma para a melhoria das condições de vida dos residentes 
do Parque, sem se abdicar do necessário equilíbrio entre os valores ecológicos, socio-económicos e 
culturais da zona. Trata-se de um turismo que deve cumprir os seguintes requisitos:

 • Ser natural, de tal forma que o elemento básico da sua estrutura seja a vida em contacto com a 
natureza, num meio ecológico não alterado, nem degradado;

 • Ser limitado, não podendo converter-se numa actividade de massa, localizando a sua estrutura 
de alojamentos no meio rural;
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 • Ser activo e recreativo, estribado nos hábitos e costumes do mundo rural;

 • Não interromper nem alterar de forma sensível as actividades tradicionais da zona;

 • Ser uma actividade autóctone, no sentido que tanto a sua génesis como o seu desenvolvimento 
partem dos habitantes do Parque, os quais devem exercer o controlo da oferta, e impedir que elementos 
especulativos exteriores intervenham na sua formação;

Em linhas gerais, é recomendável que toda a actividade desenvolvida no Parque deva sujeitar-se às 
seguintes condições: 

 • Não se opor às directrizes e disposições do presente Plano;

 • Deve representar em primeiro lugar uma actividade de interesse social geral que beneficie 
prioritariamente a população residente no Parque.

2.11. APLICÇÃO DA METODOLOGIA DE PLNEAMENTO DE PROJECTOS POR 
OBJECTIVO (MPPO)

No quadro da elaboração do plano de gestão do Parque, para além de participação das 
comunidades locais, nas fasses de elaboração de estudos temáticos de base e na socialização das 
unidades ambientais homogéneas e de diagnóstico, entendeu-se por bem reforçar ainda mais essa 
participação com a realização de um workshop de planeamento integrado, utilizando a Metodologia 
de Planeamento de Projectos por Objectivos (MPPO), mais conhecido por método ZOPP (Ziel 
Orientiert Projekt Planing), enquanto instumento de comunicação e estruturação de ideias que 
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reflectem interesses aparentemente distintos, ou melhor, como meio de valorização dos interesses 
comuns e desvalorização dos interesses divergentes.
Da avaliação das Unidades de Diagnósticos e do workshop sobre a Metodologia de Planeamento de 
Projectos por Objectivos  foi possível:

      
1. A ordenação e hierarquização das causas e efeitos dos problemas;

2. A identificação e análise dos objectivos, descrevendo a situação futura que será alcançada, 
quando os problemas forem resolvidos; e 

3. Identificar diferentes eixos de intervenção.

Os resultados encontram-se nos quadros nºs 13 e 14.
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NATUREZA DAS CAUSAS CAUSAS PROBLEMA CENTRAL EFEITOS

Só
ci

o-
Ec

on
óm

ic
o/

 C
ul

tu
ra

l

- Baixo rendimento das famílias

- Reduzido nº de AGR´s

- Dificuldades de acesso ao micro-

crédito

- Resistências à mudança, por parte 

das comunidades locais

- População pouco consciente do 

valor da biodiversidade do PNSM

- Elevada taxa de desemprego

. Falta de iniciativa pró activa

- Insuficiente valorização dos recursos 

naturais existentes

GESTÃO  DOS RECURSOS DE 

FORMA INSUSTENTÁVEL

- Pressão humana excessiva sobre o 

parque

- Degradação das condições de vida 

das comunidades locais e áreas 

envolventes

- Aumento da pobreza/Êxodo Rural

Fu
nd

iá
ria

- Indefinição da titularidade de 

propriedade

- Inexistência de cadastro fundiário

- Exploração dos RN do PNSM 

também por pessoas não residentes 

localmente ou na zona de 

amortecimento

- Existência de conflitos sociais

- Fraca coesão social das comunidades

- Resistência a implementação de 

regras/normas do plano de gestão

U
til

iz
aç

ão
/ E

xp
lo

ra
çã

o/
 C

on
se

rv
aç

ão
 d

os
 

Re
cu

rs
os

- Insuficiente protecção dos solos 

contra a erosão

- Condições climáticas adversas

- Praticas tradicionais (as que são 

negativas) no uso dos recursos do PN

- Baixo nível de capacitação/

informação das comunidades locais e 

envolventes

- Pasto insuficiente para o efectivo 

animal Área insuficiente para pratica 

da agricultura

- Aumento da erosão

- Transformação/Degradação da 

paisagem

- Degradação dos recursos do PN

- Degradação dos ecossistemas

- Diminuição e, a prazo, perda da 

biodiversidade do PN 

In
st

itu
ci

on
al

- Insuficiência de RH financeiros e 

materiais

- Insuficiente apoio Institucional às 

comunidades 

- Fraca coordenação inter - intra 

institucionais

- Insuficiente capacitação em 

matéria de gestão e valorização da 

biodiversidade e de conhecimento de 

alguns recursos naturais

- Insuficientes infra-estruturas no 

PNSM

- Gestão inadequada dos recursos 

florestais explorados no parque

- Deficiente fiscalização/aplicação das 

leis existentes

- Inexistência da regulamentação da 

lei de 2003

GESTÃO  DOS RECURSOS DE 

FORMA INSUSTENTÁVEL

- Desconfiança institucional

. Descoordenação na implementação 

das actividades

- Insegurança jurídica / Limitação da 

intervenção

- Não cumprimento das missões/

mandatos institucionais;

- Perda da autoridade por parte das 

instituições esponsáveis/envolvidas/

parceiras na gestão do PN

Quadro nº 13 – Problemas, Causas e Efeitos
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NATUREZA DOS OBJECTIVOS OBJECTIVOS ESPECÍFICOS OBJECTIVO GLOBAL FINALIDADE

Só
ci

o-
Ec

on
óm

ic
o/

 C
ul

tu
ra

l

- Melhorar as tecnologias de 

produção agrícola (produção e 

produtividade);

- Promover e apoiar a criação de 

AGR`s;

- Estimular iniciativas pró activas e 

de autogestão do desenvolvimento 

individual e comunitário;

- Contribuir para melhorar as formas 

de acesso ao micro – credito;

- Disponibilizar recursos financeiros 

para atribuição de micro-crédito;

Contribuir para a conservação da 

biodiversidade de importância global 

e a redução da degradação das terras 

e da desertificação dos ecossistemas 

prioritários

- Redução dos índices de pobreza/ 

Êxodo Rural

-  Melhoria das condições de vida 

das comunidades locais e áreas 

envolventes

- Diminuição da pressão humana 

excessiva sobre os recursos do Parque

Fu
nd

iá
ria - Regulamentar as normas de uso e 

posse de terras no interior do PNSM;

- Realizar o cadastro;

- Implementação de forma 

participativa e integrada das regras/ 

normas do plano de gestão

- Aumento da coesão social das 

comunidades locais

- Diminuição dos conflitos sociais

U
til

iz
aç

ão
/E

xp
lo

ra
çã

o/

Co
ns

er
va

çã
o 

do
s 

Re
cu

rs
os

- Realizar acções de capacitação 

técnica 

- Capacitar as comunidades para 

consciencialização e valorização dos 

recursos do Parque

- Melhorar as prática tradicionais;

- Definir e socializar com todos os 

envolvidos as medidas tecnicamente 

recomendáveis a serem integradas 

no PG;

- Conservação e, a prazo, aumento 

da biodiversidade do PN 

- Melhoria dos diferentes 

ecossistemas do PNSM

- Conservação dos recursos do PN

- Inversão do processo de 

transformação e degradação da 

paisagem

- Diminuição da erosão

In
st

itu
ci

on
al

- Reforçar as capacidades 

institucionais

- Melhorar a mobilização de recursos 

com vista a reforçar a capacitação e 

apoio institucional;

- Atribuir de forma clara as 

competências/responsabilidades dos 

diferentes parceiros e envolvidos

Contribuir para a conservação da 

biodiversidade de importância global 

e a redução da degradação das terras 

e da desertificação dos ecossistemas 

prioritários

- Ganhos de credibilidade por 

parte das instituições responsáveis/ 

envolvidas/ parceiras na gestão do 

PN

- Cumprimento das missões/mandatos 

das instituições, envolvidas na gestão 

do PNSM;

- Segurança jurídica / Ampliação 

do âmbito das intervenções das 

instituições envolvidas

- Melhoria da confiança nas 

instituições

- Implementação das actividades, de 

forma coordenada

Quadro nº 14 – Objectivo Específico, Objectivo Geral e Finalidade
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2.12.  ESTRATÉGIAS DE GESTÃO DO PARQUE

As áreas protegidas existem, segundo referências documentadas, desde 252 a.C., quando o Imperador 
Ashoka, da Índia, determinou a protecção de certos animais, peixes e áreas florestadas. No século 
XV, Babar, o primeiro Imperador Mogul da Índia, caçava rinocerontes em reservas especiais criadas 
para esse fim, nas zonas pantanosas do Punjab. No Gana, África, há uma floresta que é o lugar mais 
sagrado do território Asante. Durante séculos as áreas foram protegidas como lugares sagrados ou 
como reservas de caça (MILLER, 1977). 

Desde 1872, altura em que foi criado o primeiro parque nacional do mundo, - Yellowstone National 
Park, nos Estados Unidos, o conceito e a forma de aplicar os princípios de conservação sofreram 
várias mudanças. O termo “Parque” foi entendido inicialmente como uma área de protecção para o 
lazer da população, ao passo que o termo “nacional” concedia uma conotação mais precisa à uma 
superfície de propriedade de uma nação, sendo administrada por seu respectivo governo (FUNIBER 
– Disciplina :  Conservação de Espécies e Áreas Naturais)

Entende-se por gestão de espaços naturais um conjunto de acções e de instrumentos, tais como a 
organização, a administração, o maneio, a execução, a protecção e a conservação dos elementos de 
um determinado espaço, conciliando-se os interesses de conservação do sistema ecológico com o 
uso sustentável dos recursos naturais, integrando os actores sociais.

A gestão de espaços naturais visa um conjunto de objectivos principais, como a conservação dos 
espaços, da biodiversidade e dos processos ecológicos que nela ocorrem, o desenvolvimento 
sócio-económico sustentável, de acordo com a capacidade do território, a participação dos actores 
envolvidos no espaço natural, o uso público do meio ambiente e a educação ambiental.

Para dar continuidade à política ambiental de Cabo Verde, a estratégia de conservação de espaços 
naturais deverá ter em conta a visão ambiental global definida na Estratégia e Plano de Acção Nacional 
sobre a Biodiversidade:

“Uma sociedade consciente do papel e dos desafios do ambiente para um desenvolvimento 

económico e social sustentável, e consciente das suas responsabilidades relativamente às gerações 

futuras e determinada a utilizar os recursos naturais de maneira durável” (SEPA, 1999).
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2.12.1. Conservação

“Existem  três princípios-guia essenciais, relacionados com a gestão da conservação :  o princípio 

da conservação dos processos evolutivos; o princípio da manutenção das dinâmicas ecológicas; e 

o princípio da integração da presença humana na gestão da conservação. Estes princípios devem 

estar presentes em qualquer acção relacionada com gestão da conservação” (MEFFE et al. 1997), 

citado  por (FUNIBER – Disciplina :  Gestão dos espaços Naturais).

O primeiro princípio mostra a necessidade de se manter as condições para que os processos evolutivos 
motores da regeneração da biodiversidade do planeta possam continuar ocorrendo. Aliás, um dos 
principais objectivos da conservação é manter a contínua mutação genética ou evolutiva, para que as 
populações de seres vivos possam continuar respondendo e se adaptando às mudanças no meio ambiente. 

A conclusão imediata do segundo princípio, é que a gestão de uma área protegida não pode ser feita 
isolando-a do seu entorno. As áreas protegidas não podem ser tratadas como ilhas independentes, 
já que as relações estabelecidas entre os ecossistemas das áreas protegidas e os das não-protegidas 
são altamente importantes. Aliás, no processo de identificação de áreas protegidas deverá haver a 
preocupação na identificação e desenho das várias categorias de conservação a nível de uma ilha 
ou região, de forma a garantir trocas de informações genéticas entre as espécies, através daquilo que 
se apelidou de “corredores ecológicos”. Esta estratégia permite unir sub-populações de uma espécie 
organizada em metapopulações, favorecendo a migração e afastando o risco de depressão endogâmica. 

O terceiro princípio refere-se ao facto de que o homem é, e continuará a ser, uma parte importante dos 
ecossistemas naturais, sendo responsável pela degradação incidente sobre eles. Em contrapartida, a sua 
influência e participação no processo de gestão e planeamento dos espaços naturais são determinantes. 

A gestão efectuada com a participação das populações locais pode trazer benefícios para as áreas 
protegidas e não-protegidas. Para o efeito, as actividades a serem propostas devem ser amplamente 
discutidas e terem uma base consensual.

A conservação e protecção dos recursos naturais e culturais do Parque exigem intervenções orientadas 
no sentido de, por um lado, atenuar alguns impactes negativos de que têm sido objectos e, por outro, 
estabelecer medidas preventivas de conservação dos recursos de grande valor e que são susceptíveis de 
serem afectados por actividades a acções cujos impactes poderão prejudicar o seu estado de conservação.

A disposição relativa das diferentes zonas do Parque deverá ser de forma a permitir a protecção 
das áreas mais sensíveis, através de zonas de amortecimento, como são os casos de zonas de uso 
moderado a protegerem as de tradicional. Além disso, todas as faixas ao redor do Parque funcionarão 
como zonas de amortecimento, com vista a diminuir o contraste entre o estado da conservação 
dentro do Parque e o seu entorno, garantindo assim o êxito da área protegida.
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A investigação deve ser promovida, enquanto elemento importante de gestão, sobretudo no 
concernente ao acompanhamento do estado de conservação dos ecossistemas em geral, como de 
alguns elementos em particular.

As espécies ameaçadas devem ser objectos de programas específicos de recuperação e gestão, para 
além de um acompanhamento sistemático com vista ao controlo dos efeitos de certas actividades que 
poderão eventualmente estar na origem do desaparecimento dessas espécies.

Igualmente, os habitat ameaçados deverão ser monitorizados com vista a garantir  a manutenção da 
componente viva que contêm.

Uma atenção especial deverá ser dada às espécies invasoras. Para isso, deve haver programas de 
identificação, caracterização e análise do comportamento dessas espécies em relação às espécies 
nativas e endémicas.

A nível do Parque, devem ser identificados sítios onde seja possível a reintrodução de algumas espécies 
que desapareceram com o tempo, mas que neste momento as causas desse desaparecimento já 
não existem. Por outro lado, deverão ser analisadas, caso a caso, as causas actuais da extinção ou 
perturbações das espécies e combatê-las, como por exemplo a erosão hídrica e eólica.

2.12.2. Aproveitamento  e desenvolvimento sócio-económico

O aproveitamento do Parque será de acordo com os objectivos que nortearam a sua criação, sobretudo 
os que têm a ver com o uso tradicional, sem, entretanto, comprometer os interesses de conservação 
e protecção dos recursos naturais e culturais.

No concernente ao aproveitamento agrícola, dever-se-á dinamizar a promoção de produtos agrícolas, 
através da restauração de terrenos agrícolas de sequeiro. Esforços deverão ser envidados no sentido 
de reconversão desse tipo de agricultura, numa perspectiva da sua rentabilização, nomeadamente a 
silvopastorícia, a agrosilvicultura, etc., de acordo com as potencialidades locais. Quanto à agricultura 
de regadio, novas tecnologias devem ser introduzidas e/ou reforçadas, bem como a intensificação e 
diversificação de culturas.

Deve-se divulgar as oportunidades existentes no domínio do artesanato e promover a culinária/
gastronomia tradicional. Assegurar acções de capacitação dos agentes implicados em actividades 
ligadas ao artesanato, culinária e restauração, pequenos negócios, formulação e gestão de projectos 
de actividades geradoras de rendimento, transformação de produtos agro-pecuários, utilização de 
plantas medicinais, etc..
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2.12.3.  Uso Público

“A integração das actividades humanas e dos espaços naturais responde claramente ao 

princípio do desenvolvimento sustentável, pelo qual se tenta compatibilizar as actividades 

das comunidades e das sociedades humanas com a conservação e a preservação do meio 

ambiente. A questão está em como poder maximizar a qualidade de vida da humanidade 

sem romper o equilíbrio entre a sociedade e o meio ambiente.” (FUNIBER – Disciplina :  

Gestão dos Espaços Naturais).

É verdade que esta tarefa é difícil, mas existem muitos mecanismos e iniciativas demonstrando que se 
pode trabalhar neste sentido, se a gestão do ambiente for entendida como questão fundamental por 
parte de todos os seres humanos. 

O princípio 15 da Declaração do Rio de Janeiro, 1992, “Princípio de precaução”, chama a atenção 
para  a necessidade de se proceder cautelosamente na tomada de decisões ao se pretender uma 
intervenção no ambiente com a finalidade de o proteger de prejuízos imprevistos. Este princípio 
reconhece explicitamente a existência de incertezas sobre as repercussões de grande parte das 
actividades realizadas pelos seres humanos, afirmando, no entanto, que a incerteza científica não 
deve servir de justificativa para a protelação de medidas preventivas contra a degradação ambiental, 
quando deve, pelo contrário, reforçá-las. 

Um dos problemas identificados e que constitui uma certa preocupação em termos de gestão do 
Parque, prende-se com as formas de uso a que o mesmo tem estado sujeito. Daí a necessidade 
da definição de uma estratégia de intervenção que permita o enquadramento dos visitantes e sua 
segurança, por um lado, e o apoio às actividades socio-económicas, por outro, numa perspectiva do 
desenvolvimento da economia solidária. Desta forma, consegue-se determinar zonas destinadas a 
usos específicos em termos de pontos de interesse para os visitantes e zonas de outro tipo de utilização 
dos recursos naturais a nível do Parque, sempre na perspectiva de uma exploração sustentável.

No intuito de uma melhor utilização da área protegida, é necessário que se proceda à sinalização das 
principais infra-estruturas e  serviços do Parque, bem como de todos os recursos naturais e culturais 
que possam ser objectos de  desfrute pelos visitantes. Naturalmente, será necessária, de acordo com 
o Plano de Gestão do Parque, a construção de novas infra-estruturas, nomeadamente centros de 
visitantes nas entradas principais do Parque, bem como, miradouros, campismo, etc..
Deve-se desenvolver um programa de educação ambiental, com a adopção de várias estratégias de 
comunicação, com vista a atingir os diferentes púbicos-alvo. 

Condições devem ser criadas para um saneamento efectivo do meio, com vista a assegurar um 
ambiente saudável, contribuindo assim para a melhoria da qualidade de vida das populações locais 
e não só.
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Devem ser encontradas alternativas à exploração e apanha massiva dos inertes. Para o efeito, deve-
se divulgar as alternativas existentes ao uso massivo de inertes para a construção civil; adoptar um 
plano de exploração sustentável dos inertes, mediante estudos de impacte ambiental; e, promover 
alternativas como fontes geradoras de rendimento. 

2.12.4.  Melhoria de infra-estruturas

Tendo em conta os objectivos do Parque e os princípios consagrados no regime jurídico de áreas 
protegidas, a gestão do Parque deve ser feita de uma forma integrada, a fim de conciliar os interesses 
de conservação e protecção do ambiente e os que promovam a melhoria das condições de vida das 
populações que vivem no Parque e na sua zona de amortecimento.

Neste quadro, dever-se-á promover a melhoria de infra-estruturas viárias, tanto principais como as 
secundárias, facilitando assim o acesso aos diferentes pontos de interesse do Parque.

2.12.5. Potencialidades do turismo e objectivos de desenvolvimento

Tendo em conta que na indústria do turismo a diversificação dos produtos é factor essencial para 
transformar as vantagens comparativas em vantagens competitivas, o turismo vem conquistando um 
grande peso na economia cabo-verdiana. O desenvolvimento do ecoturismo poderá acrescentar 
maior valor para este sector. 

A noção de desenvolvimento sustentável expandiu-se e alargou-se a sectores e actividades 
económicas específicas, incluindo o turismo. Neste caso concreto, o sector assume particular 
importância no contexto da economia mundial, dado o seu dinamismo e crescimento, bem como 
a contribuição que oferece às economias de muitos países e destinos locais, e ainda porque é 
uma actividade que envolve uma relação especial entre os visitantes, a actividade económica, o 
ambiente e as comunidades locais.

Contudo, o turismo não permaneceu nem pode permanecer indiferente ao desafio da sustentabilidade, 
pois apesar de contribuir com cerca de 10 % do total da actividade mundial e ser um dos principais 
geradores de emprego, causa também impactes significativos no meio natural e construído e no bem-
estar e cultural das populações receptoras.
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Turismo Sustentável em ilhas

Concretamente no caso do turismo em ilhas, o sector constitui muitas vezes a força motriz que está 
por detrás da economia das pequenas ilhas. A utilização sustentável dos recursos e uma política 
racional de conservação desses mesmos recursos são requisitos essenciais à sua plena exploração, 
dada a vulnerabilidade da maioria dos pequenos territórios insulares. Neste caso associado ao sector 
do turismo é prioritário pensar no desenvolvimento sustentável e em particular turismo sustentável e 
turismo sustentável em ilhas.

O Parque Natural de Serra Malagueta possui uma grande riqueza em termos de recursos e atracções 
naturais singulares, tais como: paisagens, ribeiras, geologia e geomorfologia, vegetação, flora e fauna 
(endémicas e não endémicas) e fauna introduzida (Cercopithecus aethiops sob observação). 

O Parque está localizado nos picos do maciço central da ilha de Santiago que frequentemente estão 
imersos no nevoeiro que é explorado para fornecer água à comunidade. O nevoeiro empresta uma 
vista única, motivo para atracção turística. 

Actualmente, o nevoeiro quase que representa a única fonte vital de água utilizada pela comunidade 
e a escola local. O sistema de captação de água do nevoeiro para a escola constitui um dos pontos 
obrigatórios de paragem dos visitantes incluídos em programas de educação ambiental geridos pela 
direcção da escola. Para os visitantes, isso representa uma peculiaridade interessante para se dar a conhecer.

Os manifestações culturais se forem bem explorados constituem também produtos a serem aproveitados. 
Exemplo do tradicional “trapiche” e a forma artesanal da produção da aguardente “grogue” nalgumas 
comunidades como Gongon e Ribeira Principal. A característica típica das estradas em terra batida que 
serpenteiam todo o interior do Parque, o uso de plantas na medicinal tradicional, constituem produtos 
a serem explorados enquadrados na diversificação dos produtos turísticos no âmbito da dinâmica do 
ecoturismo nascente.

Existe o elemento da natureza humana característica da ilha de Santiago: a hospitalidade deve ser um 
elemento a ser capitalizado. Ainda a comida típica, o folclore e a música, a dança como é o caso do 
batuque com expressões corporais ricas. O desenvolvimento de artesanato tradicional, sobretudo do 
“pano di terra” como produto étnico e simbólico forte, enriquecerá a historia cultural da ilha de Santiago. 

As atracções naturais e culturais devem ser acessíveis e disponíveis de forma a serem funcionais para 
o turismo, numa lógica de qualidade e preço. Isto é possível através dos recursos derivados e do 
desenvolvimento de outros serviços complementares como transportes, enquadrados numa estratégia 
em rede a nível nacional, regional e municipal. Assim, a função do turismo é melhorar a qualidade 
de vida da população e analisar a oferta existente, para segmentá-la. No quadro do ecoturismo, não 
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se pode pensar que tudo é turístico, que basta ter um Parque, ou uma infra-estrutura de apoio, mas 
a batalha da educação ambiental, a sensibilidade ética e profissional permitirão buscar soluções 
para viabilizar núcleos receptores, para demandas locais ou regionais, de acordo com o inventário 
turístico e a respectiva hierarquização dos atractivos. 

O desenvolvimento do ecoturismo no Parque deverá aparecer e ser integrado no turismo regional, local 
ou municipal, sobretudo para uma ilha como Santiago. A imagem da maior ilha de Cabo Verde poderá 
ser associada a do Parque para criar mais e melhor valor ao turismo que se quer desenvolver, através da 
diversificação dos produtos. A figura do Organismo Autónomo que irá ser criado para gerir o sistema 
nacional de áreas protegidas deverá trabalhar em parceria com os serviços turísticos municipais, nos três 
concelhos onde o Parque está localizado. 

O aproveitamento dessas potencialidades por turistas e visitantes deverá ser feito numa perspectiva 
do turismo sustentável, isto é, que garanta não só a protecção do património natural e construído, mas 
também contribua para a melhoria da performance económica das comunidades locais.

2.12.6.  Sistema de monitorização e de avaliação

A monitorização de um processo de gestão é entendida como o acompanhamento periódico do 
sistema, permitindo a obtenção de informação sobre a gestão realizada até o momento, mediante a 
medição e a quantificação de certos parâmetros, previamente definidos, respeitando uma metodologia 
padronizada. Os resultados do acompanhamento permitirão avaliar se os objectivos do plano de 
gestão estão a ser cumpridos ou não e em que grau. 

A avaliação de um plano de gestão é efectuada sobre: 
 • As actividades: quantidade, qualidade e orientação das acções e das tarefas específicas, 
desenvolvidas para a obtenção dos objectivos previstos no plano. 
 • Os produtos: os resultados concretos da execução do plano avaliado. 
 • Os efeitos: os resultados obtidos ao se utilizar os produtos. 
 • O impacto: os resultados obtidos ao utilizar os efeitos, os quais asseguram a permanência 
e a continuidade dos lucros alcançados, para além da vida útil do Plano.

Normalmente, a avaliação da gestão é realizada por meio de um plano geral de monitorização e de 
análise, dividido em vários programas de monitorização, de acordo com os objectivos específicos do 
plano de gestão e com a complexidade da gestão e dos recursos económicos disponíveis. 
Os planos de monitorização registam a informação necessária do meio natural e sócio-económico 
para a análise, que deve ser sistemática e relevante, e em muitos casos, exigindo pesquisa e trabalho 
científico preliminares para que se possa registá-la e avaliá-la.
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2.13. ZONEAMENTO

O zoneamento consiste basicamente em dividir o território em diversas zonas que terão usos 
diferenciados. 

A proposta de zoneamento constitui a projecção espacial dos objectivos definidos e a base territorial sobre 
a qual assentarão as disposições normativas. Trata-se de conceber um esquema adequado da distribuição 
geográfica de usos e actividades a que um determinado território deve submeter-se, assinalando a 
vocação de cada unidade. Além disso, serão regulados aqueles aspectos de capital importância, pelo seu 
impacte ou consequências sobre o território.

Assim, esta fase consistiu em analisar a aptidão que as unidades de diagnóstico possuem em relação aos 
diferentes tipos de usos existentes no Parque ou em relação à sua conservação. Por outro lado, foram 
confrontados os valores de qualidade com os de fragilidade, obtendo-se uma primeira aproximação das 
referidas aptidões. Com o objectivo de se ajustar essa aproximação ao zoneamento estabelecido pelo 
Decreto-Lei nº 3/2003, de 24 de Fevereiro, sobre o regime jurídico de espaços naturais protegidos de 
Cabo Verde, cruzaram-se os resultados dos valores de aptidão com as diferentes zonas. 

Do documento normativo constam as matrizes de compatibilidade entre usos gerais e zonas básicas e 
usos específicos e zonas específicas, nos artigos 30º e 34º, respectivamente.

Tendo em conta também os parâmetros sócio-económicos do Parque e a finalidade e os objectivos 
almejados, foram contemplados diversos outros aspectos e condicionantes tais como a distribuição 
da população e suas actividades tradicionais, o planeamento urbanístico existente, as potencialidades 
de usos agrícolas, turísticas, educativas, a necessidade do ordenamento do uso público, as iniciativas 
previstas pelas instituições públicas e privadas, entre outras.

O traçado dos limites das diferentes zonas de uso identificadas neste Plano de Gestão foi realizado 
seguindo, de uma maneira geral, os limites geográficos mais ou menos fáceis de distinguir como 
encostas, cumeadas, colinas, ribeiras, divisórias e mudanças bruscas de declive de terreno, estradas, 
caminhos vicinais, etc.

O zoneamento foi objecto de uma representação cartográfica, que consta das Figuras 9 e 10, e cada zona 
terá uma ficha resumo das principais características territoriais.

O Parque Natural de Serra Malagueta foi classificado em zonas, de acordo com dois critérios:
 • Delimitação das zonas básicas segundo o destino e usos gerais, tendo em conta o 
estabelecido no Decreto- Lei nº  3/2003 de 24 de Fevereiro.
 • Delimitação das zonas específicas segundo o destino e usos específicos de acordo com as 
Unidades Homogéneas e de Diagnóstico estabelecidas no Plano.
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Caracteristicas das zonas básicas 

Foram delimitadas em função do maior ou menor nível de protecção requerida pela fragilidade dos 
seus elementos ou processos ecológicos, pela sua capacidade de suportar usos, pela necessidade de dar 
cabimento aos usos tradicionais e instalações existentes ou pelo interesse de nela instalar serviços.
Assim, foram identificadas três classes de zonas segundo o seu destino e usos gerais:

- Zona de Uso Moderado (ZUM)
- Zona de Uso Tradicional (ZUT)
- Zona de Uso Específico (ZUE)

• Zona de uso moderado (ZUM)
A finalidade desta zona de uso “é a conservação geral dos recursos de forma compatível com a livre 
circulação e recreio das pessoas, podendo, eventualmente, ser permitida a recolha tradicional de 
sementes, frutos e outros produtos vegetais, sempre que não afecte a flora endémica nem ameace a 
sobrevivência das plantações naturais” 

• Zona de Uso Tradicional (ZUT)
A inalidade desta zona de uso “é permitir as práticas tradicionais de aproveitamento sustentável dos 
recursos naturais, que podem ser objecto de regulamentação própria”. 

Foram incluídas nesta zona todas as áreas de cultivo no interior do Parque, mas que não têm 
sobreposição com o povoamento florestal.

•  Zona de Uso Especial (ZUE)
A finalidade desta zona de uso “é dar enquadramento aos povoados, casarios, infra-estruturas necessárias 
e directamente relacionadas com a gestão da área e das visitas, assim como às instalações de interesse 
publico que, por razões técnicas, devem estar situadas dentro dos limites da área protegidas.”

Além disso, para uma maior operacionalidade do plano, foram também previstas 7 (sete) Zonas 
Específicas, bem como infra-estruturas e equipamentos, que a seguir se indicam:
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1. ZONAS ESPECIFICAS

Z.1 Zona de escarpas
Z.2 Zona florestal
Z.3 Zona arbustiva com predomínio de espécies endémicas
Z.4 Zona inculta
Z.5 Zona de agricultura de sequeiro
Z.6 Zona de assentamento rural disperso
Z.7 Zona de assentamento rural concentrado

2. INFRA-ESTRUTURAS 

IC Infra-estrutura de comunicações viárias 
IC.1 Rede viária principal
IC.2 Rede viária secundária
IC.3 Rede de caminhos rurais
IC.4 Miradouro
IC.5 Aparcamento

IT Infra-estrutura de telecomunicações  

IT.1 Rede de linhas de electricidade
IT.2 Rede de telefone 
IT.3 Antena de telecomunicações

IA Infra-estrutura de canalização  

IA.1 Rede de abastecimento de água
IA.2 Rede de evacuação de água

ST Serviços  técnicos 

ST.1 Gerador eléctrico
ST.2 Sistema de captação de água de nuvens
ST.3 Depósito de captação de água
ST.4 Depósito de reserva de água
ST.5 Viveiro
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3. EQUIPAMIENTO PÚBLICO
       
EP.1 Equipamento educativo    
EP.2 Equipamento sanitário - assistencial    
EP.3 Equipamento socio-cultural
EP.4 Equipamento recreativo-desportivo ( Parque de campismo )
EP.5 Equipamento administrativo
EP.6 Equipamento eco-turístico
EP.7 Equipamento científico (estação meteorológica)
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DOCUMENTO NORMATIVO 333DOCUMENTO NORMATIVO
Titulo 1 

DISPOSIÇÕES GERAIS
 
 Capitulo Primeiro        

    Objectivos, natureza jurídica e âmbito do Plano de Gestão

Art. 1. Objecto do Plano de Gestão

O Plano de Gestão do Parque Natural de Serra Malagueta tem como objecto, a partir de um 
diagnostico detalhado da situação actual do espaço natural, proceder ao zoneamento e orde-
namento do territorio, classificar os diferentes tipos de usos de solos em função das suas pon-
tencialidades e limitações e regular a sua compatibilidade ou incompatibilidade nas diferentes 
zonas, estabelecer as normas e as directrizes de gestão do Parque, os critérios para as políticas 
sectoriais e as linhas de actuação para alcançar as finalidades de protecção e os objectivos de 
criação do Parque Natural, ao abrigo do Decreto – Lei nº 3/2003, de 24 de Fevereiro, que define 
a figura de Parque Natural e os seus instrumentos de gestão.

Art.  2. Finalidade de protecção do Parque Natural

A finalidade de protecção do Parque Natural é:

a) Conservar, proteger e/ou restaurar os elementos e processos naturais e culturais com toda a 
sua diversidade biológica, singularidade e beleza.
b) Promover o desenvolvimento sócio-económ ico do Parque, através de formas que conciliem 
a melhoria de qualidade de vida das comunidades locais com a conservação dos valores natu-
rais e culturais.
c) Ordenar os usos e actividades do Parque, compatibilizando o uso público com a conservação 
dos valores naturais e culturais.
d) Potenciar as actividades educativas, recreativas e científicas.

Art. 3. Fundamentos de protecção e conservação  

O presente Plano de Gestão tem os seguintes fundamentos de protecção e conservação:

a) A presença de espécies de animais e vegetais ameaçadas de extinção;
b) A existência de zonas de grande importância para o desenvolvimento de algumas fases de 
ciclo biológico de espécies animais;
c) Presença de espécies endémicas;
d) O papel de espécies florestais na conservação de solos e água;
e) A existência de estruturas geomorfológicas em bom estado de conservação;
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f) A presença de paisagens naturais de grande beleza, dominados por uma orografia, muitas 
vezes, abruptas, e encostas pronunciadas e vales profundos;
g) Paisagens rurais tradicionais de grande valor estético, cultural e etnográfico;
h) Existência de zonas degradadas susceptíveis de serem restauradas e transformadas em luga-
res de alta qualidade natural ou semi-natural;
i)Existência de práticas artesanais tradicionais, e que se encontram em declínio, e activi-
dades festivas, nomeadamente danças e diversos géneros folclóricos musicais de grande 
valor etnográfico.
 

Art.  4. Objectivos do Plano de gestão

1. O Plano de gestão tem por objectivo geral dar respostas aos constrangimentos identificados 
a nível do Parque, com vista a uma gestão sustentável dos recursos naturais, com a participação 
efectiva das comunidades locais. O plano de gestâo terá que:

a) Garantir a protecção adequada dos ecossistemas, sobretudo os mais representativos 
do Parque e/ou que constituem amostras de formações vegetais e animais que se encon-
tram em perigo, ameaçadas ou em vias de extinção, tanto a nível do Parque, como da ilha 
e a nível do país, bem como a recuperação da sua área de expansão potencial.
 
b) Conservar os elementos de carácter etnográfico de grande interesse, nomeadamente 
as infra-estruturas relacionadas com actividades tradicionais, bem como a perpetuação 
de manifestações festivas, em vias de desaparecimento. A recuperação destes valores cul-
turais passará pela organização de cursos, investigação, criação de centros de artesanato, 
estratégias essas que terão que ser coordenadas pelos Órgãos de Gestão do Parque.

c) Identificar zonas destinadas a satisfazer as necessidades dos visitantes, concernente ao 
desfruto das funções ambientais, estabelecendo-se ao mesmo tempo restrições necessá-
rias para se poder, de facto, atingir os objectivos de protecção dos elementos naturais e 
culturais, não só no interior do Parque, como nas zonas de amortecimento. Daí a neces-
sidade já identificada de formação de guias turísticas e reabilitação de caminhos vicinais 
de acesso aos diferentes pontos importantes de atracção turística.

d) Promover actividades que, em primeiro lugar, beneficiem as populações residentes no 
Parque, em segundo lugar, os residentes fora do Parque e, por último, os habitantes que 
vivem na sua área de influência sócio-económica ou de amortecimento. 

2. São objectivos específicos do Plano de Gestão.

a) Assegurar as condições de vida adequada às populações de Serra Malagueta, 
Xaxa, Gongon, Principal, Cutelo Gomes, Varanda, isto em termos de água, electrici-
dade e telefone.

b) Contribuir para a melhoria da actividade pecuária.

c) Melhorar os acessos às diferentes áreas agrícolas e sua produtividade.

d) Promover a manutenção e desenvolvimento do turismo rural no âmbito do Parque.
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e) Promover a manutenção e o desenvolvimento do artesanato.

f) Apoiar a formação dos jovens e incentivar a actividade económica local, no sector pri-
mário, de prestação de serviços turístico, recreativos e educativos.

Art. 5. Âmbito de aplicação. 

1. Âmbito espacial do Parque Natural.

O âmbito espacial do Parque Natural consta de uma delimitação cartográfica que foi objecto 
de aprovação em Conselho de Ministros pelo Decreto-Regulamentar nº 19/2007, de 31 de 
Dezembro

Criado pelo citado Decreto-Lei n.º3/2003, o Parque Natural de Serra Malagueta situa-se en-
tre os paralelos 15º 10’ 12’ ‘ e 15º 12 ‘ 12 ‘’ Norte e os meridianos 23º 39’26 e 23º 42 ‘ 17 ‘’ 
Oeste, é alongado num sentido Este-Oeste, com a maioria no Norte-Nordeste, na parte norte 
da ilha de Santiago, mantendo uma pequena parcela no Noroeste. 

O Parque tem uma área de 774 ha, e fica situado na confluência de três Municípios: Santa Ca-
tarina (302 há) São Miguel (436 ha) e Tarrafal (36 ha). O limite exterior do Parque, compreende 
toda a área do perímetro florestal do Estado, abarcando também as escarpas, que naturalmente 
o delimitam. O Parque abarca as zonas de Montona, as escarpas orientais de Pedra Comprida, 
sobranceiras a Mafafa, as localidades de Locotano, e Curral d’Asno, onde também se inclui a ri-
beira cuba, uma parte da zona de Pia, monte Sanguela, monte Gémeo, as escarpas de quebrada 
a mato fundura, as escarpas meridionais de Maria Curva a Tabuleiro, inclui uma pequena parte 
da ribeira cantada, ascendendo para Chão de Espinho (limite do perímetro florestal) onde segue 
para Chão Grande, continuando segue abrangendo as escarpas de Ponta Trás, Mato Curral, Mato 
Galego, Timtim, CostaLimon e Lacha Branca

2. O âmbito do Parque Natural.

Extremidades: 

E: Fundo de Chão de Espinho (Ribeira Cantada – 500 m)
N: Escarpa Oriental de Pedra Comprida (600 m)
W: Pia/Dama (850 m)
S: Escarpas de Tabuleiro (600 m) 

Seguindo o sentido contrário ao ponteiro do relógio e posicionando-se a Este os limites ex-
teriores do PNSM pode ser assim descrito:

Este:
Fundo de Chão de Espinho, (500m), ascendendo para os 850m em Chão de Espinho, onde 
atinge depois a cota dos 500m em Chão Grande, engloba as escarpas sobranceiras a Chão 
Grande, até Mato Curral, onde atinge os 450 m de altitude.
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Norte:
Engloba as escarpas sobranceiras a Atalaia (450 m), inclui as escarpas de Mato Galego, onde 
segue de perto o contorno dos 700m, englobando as escarpas de Tim tim (600m) e seguin-
do as zonas escarpadas de Costa Limão, Lacha Branca, Chiquinho, Ribão Feijão (450m) 
engloba as escarpas de Montona, (650m) de onde segue até às escarpas orientais de Pedra 
Comprida sobranceiras à localidade de Lagoa/Mato Galo (550m), onde atinge o seu ponto 
mais a Norte. Deste ponto segue até atingir a estrada Nacional ST 01 em Pedra Comprida, 
(700m). A delimitação segue a referida estrada (à esquerda de quem se desloca de Norte 
para Sul) até atingir a localidade de Locotano (800m). deste ponto e seguindo o cimo de 
Cutelo Locotano, desce para Fonte Gago, (550m) ascendendo depois para os 700 m em Pé 
d’homem onde segue de perto, a linha limítrofe que divide os concelhos de Santa Catarina 
e Tarrafal, diverge, descendo em direcção a Ribeira Cuba, (430 m), abarcando duas ribeiras 
importantes para a conservação tanto de espécies animais, como de espécies vegetais em 
perigo. (Ribeira Gago e Cinta Garça).

Oeste:
De Ribeira Cuba, e englobando as escarpas, sobe em direcção a Pia onde atinge os 850 m, e 
seguindo a estrada secundária, atinge Ponta Achada (900m) e seguindo a cumeada do monte 
Ponta Achada, atinge os 970 m em monte Sanguela.

Sul:
Engloba as escarpas sobranceiras a Terron (Fundura) a cerca de 750 m, segue até os 850 m 
em Quebrada onde converge com a estrada nacional ST 01. Seguindo a referida estrada em 
direcção a Sul engloba as escarpas meridionais de José de Barros e Maria Curva, atingindo os 
750m em “Curvona” (Mato Fundura). Seguindo engloba as escarpas sobranceiras a Achada 
Fosga, Mato João Dias, até atingir e englobar as escarpas de Tabuleiro (600m) seguindo em 
direcção ao fundo de Ribeira Cantada, prossegue até ao fundo de Chão de Espinho onde 
quase atinge os 500m, ascendendo para os 850m em Chão de Espinho.

O âmbito do Parque Natural vem delimitado na carta de zoneamento Figura nº  9 ( Zonas bási-
cas) a escala 1:15.000 

3. Âmbito de influência socio-económica.

É a zona exterior aos límites do Parque Natural, sobre a qual o presente Plano de Gestão 
estabelece algumas directrizes e recomendações parao seu ordenamento e gestão.

De acordo com o Decreto – Lei nº 3/2003 de 24 de Fevereiro, considera-se âmbito de in-
fluência sócio-económica da área protegida o conjunto de povoados que se encontrem no 
seu interior ou na sua periferia imediata.

No âmbito acima referido, a administração ou entidades doadoras podem subvencionar 
total o parcialmente a realização de obras de infra-estructuras e equipamentos que contri-
buam para a melhoria das condições de vida das respectivas populações, ou para favorecer 
as posibilidades de acolhimento e estadia de visitantes e outros serviços.

De igual modo, a administração pode conceder ajudas aos titulares de terrenos e de outros 
direitos reais para a realização de programas de conservação, quando os mesmos se encon-
trem situados numa área protegida.
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Art. 6. Enquadramento legal 

1. O presente Plano é um instrumento que, de acordo com o Decreto – Lei nº 3/2003 de 24 de 
Fevereiro sobre o regime jurídico dos espaços naturais, estabelece os objetivos e as normas de 
gestão do Parque Natural de Serra Malagueta.

O Decreto – Lei nº 3/2003, estabelece o regime jurídico dos espaços naturais protegidos privi-
legiando assim a conservação dos recursos naturais nos seus habitats. O referido diploma visa 
estabelecer o regime jurídico dos espaços naturais, paisagens, monumentos e lugares que pela 
sua relevância para a biodiversidade, pelos seus recursos naturais, funções ecológicas, interesse 
sócio económico, cultural, turístico ou estratégico, merecem uma protecção especial e integram-
se na Rede Nacional das Áreas Protegidas, contribuindo assim para a conservação da natureza e 
o desenvolvimento auto sustentado do país. 

2. As normas do Plano de Gestão são coherentes com a legislação ambiental e sectorial vigentes 
no país. De seguida se enunciam os antecedentes de protecção do espaço natural e as principais 
normas legais de protecção que constam do ordenamento jurídico cabo-verdiano, que devem 
ser tidas como complemento às determinações do presente plano.

a) A Lei nº  86/IV/93, de 26 de Junho de 1993 que define as Bases da Politica  Am-
biental, embora, alguns aspectos que disciplina não tenham sido ainda objecto 
de regulamentação. 

A Lei de Bases da Politica do Ambiente procurou alcançar dois objectivos distintos: fixar 
as grandes orientações da política de ambiente e definir o quadro legal que na sequência 
das normas constitucionais e em consonância com estas deve reger as relações do Ho-
mem com o Ambiente, de modo a assegurar uma efectiva protecção das suas diversas 
componentes. O seu capítulo II artigo 6º contempla as componentes ambientais naturais 
tais como: o ar, a luz, o solo e o subsolo, a água, a fauna e a flora. O artigo 15ª que trata a 
componente flora estabelece no ponto 5º que “As espécies vegetais ameaçadas de ex-
tinção ou exemplares botânicos isolados ou em grupo que, pelo seu potencial genético, 
porte, idade, raridade ou outra razão o exijam, serão objecto de protecção a regulamen-
tar em legislação especial”. 

b) O Decreto - Lei  nº  48/II/98, de 6 de Abril, que  regula a actividade florestal. Este diploma 
tem por objecto a protecção da árvore e da floresta, a regulação da actividade florestal 
definindo as atribuições e acções do Estado e de outras entidades públicas e privadas, 
estabelecendo os instrumentos de gestão das florestas, o regime florestal e as condições 
de submissão, infracções e as sanções.    

c) O Decreto Regulamentar nº 7/ 2002, de 30 de Dezembro, que estabelece as medidas 
de conservação e protecção das espécies da flora e da fauna ameaçadas de extinção, 
enquanto componentes da biodiversidade e parte integrante do património natural de 
Cabo Verde. 

d) A Lei nº 102/III/90, de 29 de Dezembro, que tem por objecto a preservação, a defesa e 
a valorização do Património Cultural Cabo-verdiano classifica no seu artigo 45º a fauna e 
a flora ameaçadas de extinção como património natural. 
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e) No que respeita à protecção dos recursos marinhos de Cabo Verde, pode-se dizer que 
é algo recente uma vez que a primeira Lei para os espaços marinhos veio a aparecer em 
Junho de 1990 com a Lei nº 79/III/90 que considera pertencentes ao domínio publico do 
Estado e declara como reservas naturais a ilha de Santa Luzia e todos os ilhéus que inte-
gram o arquipélago de Cabo Verde, designadamente os ilhéus Branco, Raso, Santa Maria, 
Seco ou Rombo, de Cima, Curral Velho e Baluarte.         
     
No entanto, o ilhéu de Santa Maria já não pertence a este grupo, tendo sido des-
classificado como Reserva Natural da Rede Nacional de Áreas Protegidas através do 
Decreto-Lei  nº 33/2006, de 19 de Junho. Conforme o preâmbulo deste diploma, a 
desclassificação deve-se à baixa importância biológica desse espaço natural segundo 
os resultados de investigação apresentados pelo Instituto Nacional de Investigação e 
Desenvolvimento Agrário.

f) O Decreto Legislativo nº 2/93, de 1 de Fevereiro que regulamenta as Zonas Turísticas 
Especiais (ZTE). Este decreto define que “com vista á valorização e protecção dos recursos 
naturais que constituirão a base do desenvolvimento turístico do país, as áreas identifica-
das como possuidoras de especial aptidão para o turismo serão declaradas como Zonas 
Turísticas Especiais”
             
g) O Decreto-Lei nº 29/2006, de 6 de Março, que estabelece o regime jurídico da Ava-
liação de Impactes Ambientais (AIA) dos projectos públicos ou privados susceptíveis de 
produzirem efeitos no ambiente, ficam salvaguardadas as componentes da natureza 
como: a fauna, a flora, a agua, o ar e a luz, a paisagem ou seja o património natural.    

Art. 7. Conteúdo 

O Plano de Gestão do Parque Natural de Serra Malagueta contém os seguintes documentos:

• Documento introdutorio
• Documento informativo
• Documento normativo: normas de gestão
• Documento Económico/Financeiro
• Anexo cartografico:

- Planos informativos
- Planos de ordenamento:
- Zonas básicas
- Zonas específicas

 
Art. 8. Interpretação

1. As determinações do Plano de Gestão interpretam-se com base naqueles critérios que, partin-
do do sentido próprio das suas palavras em relação ao contexto e aos antecedentes legislativos 
nesta matéria, tenham em conta o espírito e a finalidade de protecção. 

2. No caso de existirem contradições na regulação do Plano entre os diferentes documentos ou 
disposições, considera-se válida a determinação que implique níveis de protecção mais altos 
dos valores ecológicos e paisagisticos, e que represente um melhor cumprimento dos objec-
tivos estabelecidos pelo Plano. No que respeita à delimitação do Parque Natural, em caso de 
contradição entre os planos de ordenação e a descrição constante do artigo 5 desta Norma, 
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prevalecerá esta última. Da mesma forma, prevalece a delimitação mais detalhada. São também 
prevalecentes, em caso de contradição, as normas específicas de cada zona em relação as nor-
mas de carácter mais geral. 

3. Para interpretar correctamente o regime jurídico que este Plano de Gestão estabelece 
para um determinado uso, instalação, construção ou realização de qualquer actividade, 
deve ser consultado o regime aplicável à zona específica definida por este Plano na qual se 
situe ou na qual deverá situar-se, e deve-se ter em conta as normas de protecção do meio 
ambiente ou elemento afectado. 

Art. 9. Obrigatoriedade

Tanto as administrações públicas como as instituições privadas estão obrigadas ao cumprimen-
to das disposições que contêm o Plano de Gestão. Consequentemente, qualquer actuação ou 
intervenção no âmbito do Plano suceptivel de alterar a sua realidade ou seu uso, quer seja de 
carácter definitivo ou provisório, quer seja de iniciativa pública ou privada, deverá ajustar-se às 
disposições do presente Plano. 

Art. 10. Vigência e Revisão 

1. O Plano de Gestão terá uma vigência indefinida, ainda que possa vir a ser objeto de uma re-
visão parcial ou total sob proposta de orgãos competentes, sempre que uma destas condições 
se verificar:

a) Incompatibilidade manifesta do Plano com a revisão do Plano do Ordenamento do 
Territorio ou do Plano do Desenvolvimento Nacional.
b) A não realização de 50% das actividades previstas ao quarto ano da vigência do Pla-
no.
c) A execução de todas as actividades previstas.
d) Modificação substancial das condições naturais do espaço natural protegido, em con-
sequências de processos naturais.

2. De todo o modo, a revisão do Plano deverá ter lugar, obrigatoriamente, pelo menos em cada 
seis anos, de acordo com o artigo 16º, alínea 4ª do Decreto-Lei nº 3/2003.

3. Os programas nunca poderão ter uma vigência superior à do Plano de Gestão. Um programa, 
eventualmente, pode ser revisto antes de atingir os seus objectivos, se for necessário por razões 
de eficácia, conveniência ou oportunidade.

 Capitulo Segundo 

Desenvolvimento e execução do Plano de Gestão

Art. 11. Instrumentos de desenvolvimento do Plano de Gestão

1. O presente Plano de Gestão do Parque Natural desenvolver-se-á através dos seguintes planos 
de desenvolvimento:
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a) Plano técnico de gestão florestal
b) Plano de infra-estruturas
c) Plano especial urbanístico
d) Plano do ecoturismo
e) Plano de monitorização

2. Os instrumentos de desenvolvimento do presente Plano serão formulados e redigidos pelo 
Órgão de Gestão do Parque.
 

Art. 12. Instrumentos de execução do Plano de Gestão 

1. O presente Plano de Gestão do Parque Natural executar-se-á através dos seguintes programas 
básicos: 

a) Programa de uso público e informação
b) Programa de conservação
c) Programa socio-económico
d) Programa de investigação-formação
e) Programa de monitorização

2. Os instrumentos de execução do presente Plano serão formulados e redigidos pelo Órgão de 
Gestão do Parque

Art. 13. O Plano técnico de gestão florestal

1. O Plano técnico de gestão florestal é um instrumento de desenvolvimento do presente plano 
mediante o qual o Órgão do Parque estabelece as medidas de melhoria e gestão florestal, bem 
como as politicas sobre a vegetação existente no Parque e as directrizes e recomendações para 
a sua zona de influência sócio-económica. 

2. A formulação e redação do Plano Técnico de Gestão Florestal competem ao Órgão do Parque, 
mediante um parecer das instituições competentes em matéria florestal. 

3. A vigência do Plano Técnico de Gestão Florestal será de seis anos a partir da data da sua apro-
vação. Uma vez finalizado esse prazo, o mesmo deverá ser revisado e actualizado pelo órgão do 
Parque.

Art. 14. O Plano de Infraestruturas 

1. O Plano de infraestruturas é o instrumento de desenvolvimento mediante o qual o Órgão 
do Parque formula as propostas e concretiza os projectos de infraestruturação dentro do seu 
âmbito espacial para a consolidação e melhoria das redes viárias de comunicação, sistemas de 
telecomunicações, redes eléctricas, redes telefónicas, redes de abastecimento e evacuação de 
aguas, resíduos e serviços técnicos.  

2. A formulação e redacção do Plano de Infraestruturas competem do Órgão do Parque median-
te o parecer das instituições competentes em cada uma das infraestruturas concernentes.  
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Art. 15. O Plano Especial Urbanistico

1. O Plano especial urbanístico é o instrumento de desenvolvimento do Plano de Gestão atra-
vés do qual, o Órgão do Parque estabelece as tipologias e os elementos característicos das 
construções tradicionais localizadas na zona do Parque, estabelece os critérios de construção, 
habitabilidade e integração paisagistica dos edificios actualmente existentes no Parque, pro-
cede ao ordenamento do território de edifícios e espaços públicos na zona específica de as-
sentamento rural disperso e na zona específica de assentamento rural concentrado, e, por 
fim, estabelece directrizes e recomentações para os edifícios localizados na zona de influência 
sócio-económica do Parque. 

2. A formulação e redação do Plano Especial Urbanístico competem ao Órgão de Gestão do 
Parque, sendo obrigatório o parecer prévio da Câmara Municipal e das instituições competentes 
em matéria urbanística e ordenamento do Território. 

Art. 16.  O Plano do ecoturismo

O Plano do ecoturismo é um instrumento que tem por objectivo apresentar actividades que, 
por um lado, promovam um turismo sustentável e, por outro, contribuam para a divulgação da 
imagem no Parque e a mobilização de recursos financeiros para a sustentabilidade dos sistema 
de gestão do Parque.

Art. 17. O Programa de uso público e informação

1. O Programa de uso público e informação é o instrumento de execução do Plano de Gestão 
que se orienta pela regulação das actividades de cariz cultural, educativa e recreativa de acor-
do com as infra-estruturas existentes e com o que o Parque propõe. Dever-se-á também con-
templar medidas específicas para garantir a autoprotecção e a dos visitantes contra eventuais 
situações de risco. Finalmente, a informação terá como objectivos: apoiar a actividade educativa 
e de informação; aprodundar alguns aspectos fundamentais da gestão e insistir no seguimento 
da situação do Parque. 

2. A formulação e redação do Programa de uso público e informação competem ao Órgão do 
Parque e fará parte do Programa de Actuação do presente Plano. 

Art. 18. O Programa de conservação

O programa de conservação fundamenta-se na gestão dos recursos naturais do Parque. O 
seu objetivo básico é a conservação e regeneração dos ecosistemas naturais.               

Art.19. O Programa socio-económico

O programa sócio-económico deverá estabelecer as actuações e prioridades no desenvolvi-
mento de actividades sócio-económicas do Parque.
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Art. 20. O Programa de investigação-formação

O Programa de investigação visa essencialmente acompanhar a evolução das funções ambien-
tais e o seu impacte nos ecosistemas e na comunidade local do Parque.

Art. 21. O Programa de monitorização
 

O Programa de Monitorização deverá identificar os lugares de amostra e os indicadores 
seleccionados para avaliar o estado da natureza em geral e de determinados recursos 
ameaçados em particular, bem como da evolução do nível do desenvolvimento sócio-
económico da população.

Titulo 2

REGULAÇÃO NORMATIVA DO PARQUE
 
 Capitulo Primeiro

Classificação das zonas

Art. 22. Zoneamento básico e específico 

O presente Plano de Gestão classifica por zonas o Parque Natural de Serra Malagueta de acordo 
com dois critérios:

1. Delimitação das zonas básicas segundo o destino e usos gerais, de acordo com o estabelecido 
no Decreto-Lei nº 3/2003 de 24 de Fevereiro.

2. Delimitação das zonas específicas segundo o destino e usos específicos de acordo com as 
Unidades Ambientais Homogéneas e de Diagnositco estabelecidas pelo presente Plano.

Art. 23. Códigos de identificação da zona do Plano de Gestão

ZONAS BÁSICAS

ZUM Zona de uso moderado
ZUT Zona de uso tradicional
ZUE Zona de uso especial

ZONAS ESPECIFICAS

Z.1 Zona de escarpa
Z.2 Zona florestal
Z.3 Zona arbustiva com prevalência de espécies endémicas
Z.4 Zona inculta
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Z.5 Zona de agricultura de sequeiro
Z.6 Zona de assentamento rural disperso
Z.7 Zona de assentamento rural concentrado

INFRA-ESTRUTURAS 

IC Infraestrutura de redes viárias de comunicação 

IC.1 Rede viária principal
IC.2 Rede viária secundária
IC.3 Rede de caminhos rurais
IC.4 Itenerários interpretativos
IC.4 Miradouro
IC.5 Parque de estacionamento

IT Infra-estruturas de telecomunicações 

IT.1 Rede de linha de telefone
IT.2 Antena CVTelecom
IT.3 Antena T+ 

IA Infra-estrutura de canalização de água

IA.1 Rede de abastecimento de água

ST Serviços técnicos 

ST.1 Gerador eléctrico
ST.2 Sistema de captação das águas de nevoeiro
ST.3 Depósitos de reserva de água
ST.4 Viveiro de plantas

EQUIPAMENTO PÚBLICO
       
EP.1 Equipamento educativo        

EP.2 Equipamento socio-cultural
EP.3 Equipamento recreativo-desportivo  
EP.4 Equipamento administrativo 
EP.5 Equipamento eco-turistico
EP.6 Equipamento científico   

DOTAÇÕES COMUNITÁRIAS

DC.1 Dormitório
DC.2 Restaurante/Miradouro        
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Art. 24. Caracteristicas das zonas básicas 

1. As zonas básicas, definidas de acordo com a classificação das Áreas do Decreto-Lei nº 3/2003, 
de 24 de Fevereiro, foram delimitadas no presente Plano, em função do maior ou menor nível 
de protecção requerida pela fragilidade dos seus elementos ou processos ecológicos, pela sua 
capacidade de suportar usos, pela necessidade de dar cabimento aos usos tradicionais e insta-
lações existentes ou pelo interesse de nela instalar serviços.

2. No âmbito do Parque Natural de Serra Malagueta, foram delimitadas três zonas de segundo 
seu destino e usos gerais:

- Zona de Uso Moderado (ZUM)
- Zona de Uso Tradicional (ZUT)
- Zona de Uso Específico (ZUE)

3. Características da Zona de uso moderado (ZUM) 

a) Descrição e critérios diferenciais:

É a zona de uso mais ampla do Parque Natural de Serra Malagueta representando 
mais de 2/3 da sua superfície total. De acordo com o Decreto-lei N° 3/2003, a fina-
lidade desta zona de uso “é a conservação geral dos recursos de forma compatível 
com a livre circulação e recreio das pessoas, podendo, eventualmente, ser permitida 
a recolha tradicional de sementes, frutos e outros produtos vegetais, sempre que não 
afecte a flora endémica nem ameace a sobrevivência das plantações naturais”. Por-
tanto, esta área abrange as áreas do Parque Natural de Serra Malagueta que apresen-
tam os valores mais elevados pela conservação dos recursos naturais do território. As 
escarpas imponentes com presenças importantes, entre outras, de espécie de plantas 
e aves ameaçadas; a parte florestada do território, fundamental pelos seus serviços na-
turais como a conservação dos recursos hídricos, do solo, assim como a provisão de 
lenha para cozinha às comunidades locais; as áreas de inculto, que ainda albergam 
algumas populações importantes de plantas endémicas; todas estas áreas representam 
um conjunto de valores naturais a serem preservados dos potenciais impactes negati-
vos das actividades humanas no território.

b) Superfície: 

A superfície da zona de uso moderado dentro do Parque Natural é de 559,00 ha.

c) Localização:

Abrange territórios em todo o Parque Natural de Serra Malagueta, mas inclui sobretu-
do a sua parte central.

Referindo-se à analise ambiental do processo de planeamento esta zona abrange 
completamente, ou a maior parte, das seguintes Unidades Ambientais Homogéneas: 
AUH-1, AUH-2, AUH-4, BUH-1, BUH-3, BUH-4, CUH-1, CUH-4, DUH-1, DUH-2, 
DUH-4, EUH-1, EUH-4, FUH-1, FUH-2 e FUH-4. Referindo-se à análise de diagnós-
tico esta zona abrange completamente ou a maior parte das Unidades de Diagnostico 
UD1, UD2, UD3 e UD4.
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4. Característica da zona de uso tradicional (ZUT)

a) Descrição e critérios diferenciais:

Consoante o Decreto-lei n° 3/2003 a finalidade desta zona de uso “é permitir as pra-
ticas tradicionais de aproveitamento sustentável dos recursos naturais, que podem ser 
objecto de regulamentação própria;” De facto, nesta zona de uso foram incluídas to-
das as áreas de cultivo que estão no interior do PNSM, mas que não têm sobreposição 
com a cobertura florestal.

As culturas mais comuns são milho e feijão, de forma menor abóbora, batata-doce, 
esta sobretudo nas áreas expostas a NE), mancara, feijão congo e vinha (esta de forma 
ainda experimental).

Os subprodutos da agricultura são recolhidos como pastagem. Pratica-se também o 
pastoreio confinado de cabras e vacas. De apoio à pecuária estabulada, por norma 
faz-se também a recolha de subprodutos agrícolas como pastagem. A unidade alberga 
também algumas pequenas áreas de regadio.

b) Superfície: 

A superfície da zona de uso tradicional dentro do Parque Natural é de 209,10 há.

c) Localização:

Esta zona de uso encontra-se difusa no terço mais ocidental (Curral d’Asno, Cute-
lo Barata, Ponta Tchada, Chiquinho, Lacha Branca, Pedra Cumprida) e o terço mais 
oriental do Parque Natural de Serra Malagueta (Tabuleiro, Ribeira Cantada, Chão Co-
rreia, Marcação, Chão d’Agua).

Referindo-se à análise ambiental do processo de planeamento, esta zona abrange com-
pletamente ou a maior parte, das seguintes Unidades Ambientais Homogéneas: AUH-5, 
BUH-5, CUH-5, DUH-5, EUH-5, FUH-5. Referindo-se à análise de diagnóstico esta zona 
abrange completamente a Unidade de Diagnóstico UD5 e parte da UD6 (Curral d’Asno)

5. Características da Zona de Uso Especial 

a) Descrição e critérios diferenciais:

De acordo com o Decreto-lei n° 3/2003, a finalidade desta zona de uso “é dar enquadra-
mento aos povoados, casarios, infra-estruturas necessárias e directamente relacionadas 
com a gestão da área e das visitas, assim como às instalações de interesse publico que, 
por razões técnicas, devem estar situadas dentro dos limites da área protegida.”

Esta zona é constituída basicamente por três subunidades:

- O assentamento de Posto (cerca de 100 habitantes);

- A área de desenvolvimento das infra-estruturas do Parque Natural de Serra Malague-
ta, na localidade de Posto. Estas infra-estruturas compreendem: o gabinete, o Centro de 
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Formação, a estação meteorológica, o viveiro, e as estradas que dão acesso ao interior do 
Parque. O projecto de infra-estruturação prevê ainda a construção de alojamentos, de 
um miradouro/centro de visita, um restaurante/miradouro com vista panorâmica sobre 
a Ribeira Principal. Nesta área encontra-se também uma Escola do EBI e um jardim-de-
infância (em fase de construção no ano 2008);

- A área de implementação do futuro Parque de Campismo do Parque Natural de 
Serra Malagueta.

b) Superfície: 

A superfície da zona de uso especial dentro do Parque Natural é de 5,9 ha.

c) Localização:

As áreas 1 e 2, acima indicadas, estão localizadas na área de Posto, no meio do Par-
que Natural de Serra Malagueta, próximas à Estrada Nacional. A área 3 encontra-se 
na localidade de Baieta Neves, no meio da área florestal do Parque. 

No concernente à análise ambiental do processo de planeamento, esta zona está 
composta por pequenas partes das Unidades Ambientais Homogéneas DUH-2 e 
FUH-5. Referindo-se à análise de diagnóstico esta zona abrange uma boa parte da 
Unidade de Diagnóstico UD6 (Posto) e uma componente extremamente minoritária 
da UD2 (Parque de Campismo)

Art. 25. Características das Zonas Específicas  

1. As zonas específicas, definidas de acordo com as unidades de diagnostico estabeleci-
das no Plano que correspondem às reacções dos ecosistemas face a introdução dos dife-
rentes usos específicos e das actividades. As zonas específicas constituem a base concreta 
sobre a qual se determinam os diferentes aspectos da gestão do território em relação aos 
recursos naturais do Parque. 

2. No âmbito do Parque Natural de Serra Malagueta, delimitam-se sete zonas específicas segun-
do seu destino e usos específicos:

Zona de escarpa (Z.1): que corresponde às unidades ambientais das Escarpas de Ribeira 
Xaxa e Ribeira Gongon; Ribeira Cantada; vertente Sul; Ribeira Principal; Ribeira Lagoa e Ri-
beira Gago e Cinta Garça. 

Zona florestal (Z.2): que corresponde às unidades ambientais das áreas florestadas da vertente 
Nordeste das Ribeiras Xaxa e Gongon (Chão de Bayeta) e de Malagueta.

Zona arbustiva com prevalência de espécies endémicas (Z.3): correspondente à unidade am-
biental da vertente Este de Ribeira Cantada.

Zona inculta (Z.4): correspondente às unidades ambientais da vertente Nordeste (Ribeira Xaxa 
e Gongon); vertente Este de Ribeira Cantada; vertente Sul; vertente Nordeste (Ribera Principal); 
vertente Norte de Riba Lagoa e Ribeira Cuba.
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Zona de agricultura de sequeiro (Z.5): que corresponde às unidades ambientais das áreas agríco-
las de sequeiro da vertente Nordeste das Ribas Xaxa e Gongon (Chão de Espinho e Ponta Preta); 
vertente Este de Riba Cantada; Tabuleiro; Chiquinho e Lacha Branca; vertente Norte e vertente 
Oeste de Curral d’Asno.

Zona de assentamento rural disperso (Z.6): correspondente à unidade ambiental da área 
florestal de Serra Malagueta.

Zona de assentamento rural concentrado (Z.7): correspondente à unidade ambiental da ver-
tente oeste de Curral d’Asno.

 Capitulo Segundo 

Normas de conservação e protecção

Secção primeira. Normas gerais de protecção

Art. 26. Classificação de usos gerais e usos específicos

O presente Plano classifica os usos gerais e os usos específicos de acordo com o quadro de corres-
pondências seguinte:
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USOS GERAIS USOS ESPECÍFICOS

Residencial Residencial – vivenda unifamiliar

Agrícola Agrícola de sequeiro

Pecuária Pecuária estabulada

Pastoreio livre

Florestal

Exploração florestal produtiva 

Condução de povoamento florestal

Repovoamento florestal ou vegetal

Colecta de espécies naturais

Recolha de material biológico para conservação e reproducção ex 

situ.

Recolha de pastos

Aproveitamento sustentável dos recursos naturais Utilização de nascentes naturais de água

Extractivo Extracção de inertes 

Cinegético

Cinegético - recreativo

Cinegético – regulação do efectivo populacional

Prestação de Serviços

Educativo

Sanitário-assistencial

Sociocultural - religioso

Desportivo

Desporto de aventura

Campismo

Turismo Rural

Trilhos Pedestres

Recreativo intensivo

Científico

Divulgação

Publicitário

Pequenos Negócios/Mercearias

Comércio ambulante

Produção artesanal de produtos tradicionais

Equipamento público

Educativo

Sanitário-assistencial

Socio - cultural

Recreativo-desportivo

Administrativo

Ecoturismo

Científico

Infra-estruturas Redes de comunicação viária

Telecomunicações

Canalização

Serviços Técnicos Serviços técnicos

Indicações e sinalizações dos serviços do Parque
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Art. 27. Definição dos Usos Gerais 

O presente Plano regula os usos gerais tendo em conta as definições seguintes:

a) Uso residencial: É aquele uso que se refere ao alojamento das pessoas em edifícios acon-
dicionados para tal função em unidades denominadas vivendas.

b) Uso agrícola: Compreende as actividades relacionadas com o cultivo e outras activida-
des de carácter familiar e artesanal de elaboração de produtos derivados das explorações 
agrícolas. 

Neste âmbito incluem-se aquelas actividades que utilizam um conjunto de técnicas e 
procedimentos ou sistemas de produção baseados em métodos de produção agrícola 
tradicionais e nos quais o factor produtividade (quantidade de produto obtido por uni-
dade de superfície ou de cultivo) não representa um factor determinante. 

Esta forma extensiva de produção agrícola constitui um dos métodos mais eficazes 
para a obtenção de produtos compatíveis com a protecção do meio ambiente e a con-
servação do espaço natural. 

Este uso inclui a agricultura ecológica, conceito que engloba um conjunto de métodos 
e técnicas, conducentes à obtenção de produtos agrícolas, compatíveis com as exigên-
cias de protecção do meio ambiente e o uso racional dos recursos naturais (água, solos 
e património genético). 

c) Uso pecuário: compreende as actividades pecuarias relacionadas com a criação, a en-
gorda, guarda e protecção dos animais, com o objectivo de obter deles: alimentos, fibras, 
pele, força de trabalho, ou simplesmente para uso em actividades de lazer. Inclui aqueles 
usos pecuários nos quais os animais são criados cativos (pocilgas, aviários, jaulas, corrais ou 
qualquer outro espaço) com a finalidade de conseguir a máxima eficiência na obtenção 
dos produtos desejados.

d) Uso florestal: compreende as actividades relacionadas com a conservação, restauração, 
repovoamento e exploração dos bosques. Nesse sentido incluem-se aquelas actividades 
que favorecem funções produtivas e ambientais, como a manutenção de uma massa flo-
restal, com finalidades de carácter ambiental, prevenção de incêndios, etc. 

e) Uso de aproveitamento sustentável dos recursos naturais: Compreende aquelas acti-
vidades de utilização e aproveitamento dos recursos naturais, como por exemplo as nas-
centes naturais de água, de forma sustentável e respeituosa com as condições ambientais 
do recurso. 

f) Uso extractivo: são as actividades de extração e de exploração de inertes incluindo as 
tarefas ou actividades de aproveitamento ou exploração dos recursos minerais.
        
g) Uso cinegético: compreende as actividades de caça de animais salvagens para consu-
mo da população, regulação do efectivo animal ou para finalidades recreativas. 
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h) Prestação de serviços: compreende actividades e serviços de carácter privado desenvol-
vidos em instalações ou edifícios de titularidade privada bem como aquelas actividades 
desenvolvidas ao ar livre e que dotam o Parque de serviços necessários para a população 
local, assim como para os usuários e visitantes. 

i) Uso de equipamento público: compreende as actividades de carácter colectivo desen-
volvidas em instalações ou edifícios de equipamento de titularidade pública. 

j) Uso de infra-estruturas: compreende aquelas construções e instalações que facilitam as 
comunicações viárias, as telecomunicações, a canalização de água, a eliminação de resí-
duos, etc, na área do Parque.

k) Uso de serviços técnicos: compreede as instalações e espaços reservados pelos serviços 
técnicos de electricidade, captação e reserva de água, viveiro de plantas, etc. Inclui as ins-
talações vinculadas à poupança energetica mediante a redução, reutilização e reciclagem 
dos resíduos líquidos e sólidos. Também incluem as indicações e sinalizações dos serviços 
do Parque. 

Art. 28. Definição de usos específicos 

O presente Plano regula os usos específicos tendo em conta as seguintes definições:

1. Usos e actividades privadas:

a) Uso residencial – vivenda unifamiliar: compreende toda residência situada numa par-
cela de edifício isolado, com acesso exclusivo ou independente. É unifamiliar quando a 
vivenda se reduz ao âmbito de uma só família. 

b) Uso agrícola de sequeiro: compreende todas aquelas actividades levadas a cabo tais 
como a exploração agrícola que pressupõem o acondicionamento do terreno (terraços e 
banquetas tradicionais). Os principais cultivos são o milho, batata-doce, abóbora e feijões. 

c) Uso pecuário estabulado: compreende aquelas actividades pecuárias básicamente de 
criação de cabras e vacas ligadas às unidades familiares, cercadas em currais, estábulos ou 
qualquer outro recinto. 

d) Uso de pastoreio livre: compreende todas as actividades pecuárias de criação e engorda 
de gado, basicamente de cabras e vacas, realizadas ao ar livre. 

e) Uso de exploração produtiva florestal: compreende todas as actividades de cultivo in-
tensivo ou moderado de árvores e arbustos, associados ao aproveitamento florestal, em 
particular a obtenção de madeira e lenha para uso doméstico. 

f) Uso de recolha de espécies naturais: compreende as actividades de recolha de pastos, 
frutos ou demais produtos silvestres para consumo doméstico. 

g) Uso de recolha de pastos: compreende as actividades de recolha de sub-produtos da 
agricultura e da floresta, e que são utilizados como pasto para o gado. 



Plano de Gestão 
do Parque Natural de Serra Malagueta

133

h) Utilização de nascentes naturais de água: compreende as actividades de apanha de 
água das nascentes naturais do Parque, para uso exclusivo doméstico.

i) Uso cinegético – recreativo: compreende todas as actividades de caça com fins de lazer 
ou divertimento. 

j) Uso extractivo de inertes: compreende todas as actividades de extracção de materiais 
para a construção civil mediante pequenas pedreiras exploradas com ou sem uso de má-
quinas especializadas. 

k) Uso educativo: compreende todas as actividades e serviços privados de ensino quer de 
âmbito escolar nas diversas modalidades oficiais e ciclos educativos, quer de formação de 
valores de respeito à natureza e paisagem, assim como de educação ambiental, ministra-
dos em instalações que não fazem parte dos sistema de equipamento público do Parque.  

l) Uso sanitário - assistencial: compreende as actividades e serviços privados destinados ao 
tratamento e alojamento de doentes desenvolvidos em centros que não fazem parte do 
sistema de equipamentos públicos do Parque. 

m) Uso sócio-cultural-religioso: compreende as actividades e serviços privados de tipo cul-
tural, associativo, de expressão de culto religioso desenvolvido em espaços ou centros que 
não fazem parte do sistema de equipamentos públicos do Parque.  

n) Uso desportivo: compreende as actividades e serviços privados destinados à prática, à 
aprendizagem e ao desenvolvimento de actividades desportivas em instalações cobertas 
ou não, que não fazem parte do sistema de equipamentos públicos do Parque. 

o) Uso de desportos de aventura: compreende as actividades e serviços privados destina-
dos à prática, aprendizagem e ao desenvolvimento de actividades desportivas enquadra-
das no grupo de aventura (escalada, asa delta, espeología, etc) realizadas geralmente ao 
ar livre ou em instalações específicas, que não forma parte do sistema de equipamentos 
públicos do Parque. 

p) Uso de acampamento: compreende as actividades e serviços privados de acampamen-
to realizadas num recinto ou instalações destinadas especificamente a esta prática que 
não fazem parte do sistema de equipamentos públicos do Parque. 

q) Uso de turismo rural: compreende todas as actividades e serviços privados de alojamen-
to colectivo de pessoas realizadas em moradias rurais, dormitórios ou habitações concebi-
das para estas finalidades e que não fazem parte do sistema de equipamento público do 
Parque, ainda que não sejam consideradas dotações comunitárias do mesmo. Também 
incluem as actividades gastronómicas de divulgação de produtos típicos da ilha realizadas 
em restaurantes adequados a esta actividade. 

r) Uso de trilhos e pistas: compreende todas as actividades de lazer desenvolvidas median-
te o percurso a pé dos caminhos rurais ou itenerários interpretativos do Parque. 

s) Uso recreativo intensivo: compreende todas aquelas actividades e serviços privados re-
lacionados com as manifestações comunitárias de lazer, desportivas, sócio-culturais, de di-
versão, artísticas, turísticas, lúdicas, de prazer e disfrute em geral dos espaços e recursos do 
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Parque Natural, que pelo seu carácter intensivo, quer dizer pouco sustentável, não devem 
desenvolver-se em nenhum caso dentro da área do Parque. 

t) Uso cientifico: compreende todas aquelas actividades e serviços privados relacionados 
com disciplinas exclusivamente cientificas em estreita relação com uma instituição devi-
damente acreditada, reconhecida e de prestígio nacional e internacional, realizados nas 
instalações que não fazem parte do sistema de equipamentos públicos do Parque. 

u) Uso divulgativo: compreende todas aquelas actividades e serviços privados relaciona-
dos com a divulgação de elementos e valores naturais, paisagísticos, culturais, etc. do Par-
que Natural, realizados com fins formativos, turísticos, etc. ao ar livre ou em instalações que 
não fazem parte do sistema de equipamentos públicos do Parque. 

v) Uso publicitário: compreende todas aquelas actividades e serviços privados realizados 
com fins publicitários (anúncios, calendários, cinema, televisão, etc.), atraves de qualquer 
suporte audiovisual ou informático, que utilize como cenário os elementos naturais, cultu-
rais ou paisagísticos do Parque natural. Por outro lado, se inclui se nesta categoria a colo-
cação de cartazes ou sinalizações publicitárias, diferentes às indicações e sinalizações dos 
serviços próprios do Parque.

w) Uso de pequenos negócios /mercearias: compreende aquelas actividades e serviços 
privados realizados em estabelecimentos comerciais, ou seja, em locais e instalações de 
carácter colectivo ou individual, cobertas ou não, abertas ao publico, que se desenvolvem 
no exterior ou no interior de um prédio onde se exerce regularmente a venda a retalho ou 
inclusive numa moradia como complemento da renda familiar. 

x) Uso de comércio ambulante: compreende as actividades e serviços privados de comér-
cio a retalho, realizados de forma periódica fora dos estabelecimentos comericiais, e que se 
desenvolvem em recintos destinados especificamente para tal, como feiras ou mercados 
ocasionais. 

y) Uso de produção artesanal de produtos tradicionais: compreende aquelas actividades e 
serviços privados de produção artesanal de produtos derivados das explorações agrícolas 
e pecuárias de carácter familiar. 

2. Usos e actividades públicas:

a) Uso de condução de povoamento florestal: compreende aquelas actividades e ser-
viços de carácter público establecidas pelo Plano Técnico de Gestão Florestal com 
vista á melhoria das espécies florestais e vegetais do Parque, mediante podas, des-
bastes ou cortes sanitários. 

b) Uso de repovoamento florestal ou vegetal: compreende todas as actividades e serviços 
de carácter público através das quais se realiza uma plantação de espécies com o propó-
sito de recuperar a vegetação de determinadas zonas do Parque, limpando os terrenos de 
espécies invasoras, realizando trabalhos de conservação de solo, água e reflorestação com 
espécies de plantas endémicas. 

c) Uso de recolha de material biológico para conservação e reprodução ex situ : compre-
ende as actividades de recolha de sementes, a recolha de plantas fundamentalmente com 
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fins medicinais e a recolha de material biológico em geral, de acordo com a legislação sec-
torial vigente nesta matéria. 

d) Uso cinegético de regulação do efectivo populacional: compreende as actividades de 
caça, com o objectivo de controlar os efectivos da fauna exixtentes no Parque (fundamen-
talmente macacos e galinha-de-mato).

e) Uso de equipamento Educativo: compreende os serviços de formação e ensino em to-
das as modalidades e niveis oficiais (pré-escolar, ensino básico, etc) que se disponibilizam 
nas escolas ou nos centros de ensino homologados, que fazem parte do sistema de equi-
pamento público do Parque. 

f) Uso de equipamento sanitário-assistencial: compreende os serviços destinados ao tra-
tamento ou alojamento de doentes em centros que fazem parte do sistema de equipa-
mentos públicos do Parque. Compreende também os serviços destinados ao alojamento 
comunitário como residências, centros de idosos, centros de atenção especializada para 
pessoas portadores de deficiência, etc. 

g) Uso de equipamento sócio-cultural: compreende os serviços relacionados com as ac-
tividades de tipo cultural desenvolvidas em salas de exposição, centros de intercâmbio 
(Centros Comunitários ou Centros Juvenis) Ou qualquer outra instalação que faça parte do 
sistema de equipamentos públicos do Parque. 

h) Uso de equipamento recreativo-desportivo: compreende os serviços destinados à prá-
tica, aprendizagem e desenvolvimento de actividades desportivas e recreativas compa-
tíveis com os valores e elementos do espaço natural, realizadas em instalações cobertas 
ou não, que façam parte do sistema de equipamentos públicos do Parque. Neste ponto 
inclui-se um parque de campismo com localização estabelecida pelo presente plano 

i) Uso de equipamento administrativo: compreende os serviços realizados em instalações 
e edifícios destinados à Administração e que fazem parte do sistema de equiipamentos 
públicos do Parque. Neste sentido se inclui a localização do novo escritório destinado aos 
serviços adminsitrativos do Parque. 

j) Uso de equipamento de eco-turismo: compreende as actividades e serviços destinados 
à implementação de actividades ligadas à um turismo sustentável - que valorize os ele-
mentos do património natural, cultural e paisagístico - e que se realizem em prédios ou 
instalações que fazem parte do sistema de equipamentos públicos do Parque. 

k) Uso de equipamento cientifico: compreende os serviços destinados à realização de acti-
vidades científicas em instalações que façam parte do sistema de equipamentos públicos 
do Parque. Inclui a estação meteorológica. 

l) Uso de infra-estrutura de comunicação viária: compreende aquelas instalações próprias 
da rede viária (via principal, secundária, caminhos rurais e percursos interpretativos) que irão 
permitir a acessibilidade entre as diversas áreas e sectores do Parque e deste com o resto do 
território, assegurando um nível de mobilidade adequado e sustentável. 

m) Uso de infra-estrutura de telecomunicação: compreende aquelas instalações próprias 
da rede de telecomunicações (Antena CVTelecom, antena T+, rede de telefonia, etc.) que 
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devem situar-se no Parque por motivos de interesse público geral ou para a melhoria da 
comunicação da população que vive no Parque.

n) Uso de infra-estrutura de canalização: compreende aquelas instalações da rede de abas-
tecimento de água potável e evacuação de águas residuais que devem realizar-se para 
assegurar a melhoria sanitária dentro dos limites do Parque.

o) Uso de serviços técnicos: compreende as instalações e os espaços reservados para os 
serviços técnicos de electricidade (gerador eléctrico), sistema de captação de águas de 
nuvens, depósitos de reserva de água, viveiro de plantas, etc., e que devem instalar-se na 
área do Parque. Inclui ainda as instalações e os espaços vinculados à poupança de energia 
por meio da redução, re-utilização e a reciclagem dos resíduos líquidos e sólidos.

p) Uso de informações e sinalizações dos serviços do Parque: compreende as instalações 
destinadas exclusivamente para a indicação dos diferentes sectores e trilhas do espaço 
natural ou à sinalização dos serviços públicos do Parque.

Art. 29. Regulação geral de usos 

Tanto os usos gerais em relação às zonas básicas, como os usos específicos em relação às 
zonas específicas poderão estar numa das situações que a seguir se enumeram:

1. Usos compatíveis (C)                                            : 
São aqueles usos e actividades em que as normas do presente Plano determinam como ad-
misísiveis sem nenhum tipo de limitação nem autorização, por serem compatíveis com os 
valores e características da zona básica ou específica do Parque. 

2. Usos compatíveis com autorização expressa do Órgão Gestor do Parque (C*): 
São aqueles usos e actividades que, não obstante serem declarados compatíveis com os va-
lores e características da zona básica ou específica de que se trate, as presentes normas es-
tabelecem a necessidade de que previamente à sua execução, se obtenha uma autorização 
expressa do Órgão Gestor do Parque.

3. Usos compatíveis com limitações (CL): 
São aqueles usos e actividades que se admitem numa determinada zona básica ou específica 
por serem compatíveis com seus valores e características, sempre e quando se cumpram com 
as limitações ou critérios estabelecidos nas presentes normas do Plano ou com as restrições 
estabelecidas pela legislação sectorial vigente. 

4. Usos compatíveis com limitaçãoes e autorização expressa do Órgão Gestor do Parque (CL*): 
São aqueles usos e actividades declarados como compatíveis com limitações, aos quais, as pre-
sentes normas estabelecem que para o seu exercício, ainda deverão obter previamente uma au-
torização expressa do Órgão Gestor do Parque.

5. Usos não compatíveis (NC): 
São aqueles usos e actividades que as presentes normas declaram incompatíveis com os 
valores ou características da zona básica ou específica de que se trata ou então porque são 
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incompatíveis com os objectivos de protecção do Plano e por isso se estabelece a sua proi-
bição dentro dos limites do Parque. 

6. Usos que não são previstos a sua contemplação nesta zona (NP): 
São aqueles usos e actividades que não se contempla a sua compatibilidade ou incompatibi-
lidade já que pelas características da zona básica ou específica de que se trate, não é lógico 
que se proponha o seu exercício. 

Secção segunda. Normas específicas de protecção

Art. 30. Compatibilidades entre os usos gerais e as zonas básicas. 
  
1. Nas zonas básicas a compatibilidade ou incompatibilidade de usos gerais estabelece-se a partir 
do seguinte quadro:

USOS GERAIS / ZONAS BÀSICA 

USOS GERAIS ZUM ZUT ZUE

Residencial NC NC (6) CL

Agrícola NC (1) C C

Pecuário NC CL (7) NC (10)

Florestal CL (2) CL CL

Aproveitamento sustentável dos 

recursos naturais CL C C

Extractivo NC NC NC

Cinegético NC (3) CL NP

Serviços de dotação NC (4) NC (8) CL (11)

Equipamento público NC (5) NC (9) C

Infra-estruturas CL CL C

Serviços técnicos CL CL C (12)
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2. À compatibilidade de usos gerais estabelecida anteriormente para cada zona básica, a seguir 
se estabelece uma série de excepções em relação aos usos específicos que se admitem ou não 
em determinadas zonas:

Art. 31. Regulação de usos gerais na zona de uso moderado (ZUM) 

De acordo com o Decreto-Lei nº 3/2003, de 24 de Fevereiro na zona de uso moderado só se 
admitem os usos gerais que garantam a conservação geral dos recursos de forma compatível 
com a livre circulação e recreio das pessoas, podendo eventualmente, ser permitida a recol-
ha tradicional de sementes, frutas e outros produtos vegetais, sempre que não afecte à flora 
endémica e nem ameace a sobrevivência das plantações.

Art. 32. Regulação dos usos gerais na zona de uso tradicional (ZUT) 

De acordo com o Decreto-Lei nº 3/2003, de 24 de Fevereiro, na zona de uso tradicional só 
se admitem usos gerais que garantam práticas tradicionais de aproveitamento sustentável dos 
recursos naturais.

EXCEPÇÕES AOS CÓDIGOS DE COMPATIBILIDADE

(1) CL Agrícola de sequeiro Z.2

(2) NC

Exploração produtiva florestal

Z.1 / Z.3Colecta de espécies naturais

Recolha de pastos

(3) CL Cinegético – regulação do efectivo populacional Z.1 / Z.2 / Z.3 / Z.4

(4) C Serviços de Trilhas Pedestres Z.1 / Z.2 / Z.4

Serviços científicos Z.1 / Z.2 / Z.3 / Z.4

CL Serviços educativos Z.2 / Z.3 / Z.4

Serviços divulgativos Z.1 / Z.2 / Z.3 / Z.4

(5) CL Equipamento público científico Z.1 / Z.2 / Z.3 / Z.4

(6) CL Residencial – vivenda unifamiliar Z.6

(7) NC Pastoreio livre Z.6

(8) CL Serviços educativos e informativos Z.5

C Serviços educativos; sanitário – assistenciais sócio – culturais – religiosos, científicos 

Trilhas pedestres

Z.6

(9) CL Equipamentos públicos científicos Z.5

C Equipamentos públicos educativos; sanitário- assistencial; sócio-culturais: 

administrativos e científicos Z.6

(10) CL Pecuária estabulada Z.7

(11) NC Serviços desportivos de aventura e recreativos intensivos Z.7

(12) CL Indicação e sinalização dos serviços do Parque Z.7
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Art. 33. Regulação de usos gerais na zona de uso especial (ZUE)

De acordo com o Decreto- Lei nº 3/ 2003, de 24 de Fevereiro, na zona de uso especial só 
se admitem usos gerais que garantam o enquadramento aos povoados, casarios, infra-es-
truturas necessarias e directamente relacionadas com a gestão da área e das visitas, assim 
como às instalações de interesse público que, por razões técnicas, devem estar situadas 
dentro dos limites da área protegida.

Art. 34. Compatibilidades entre os usos específicos e as zonas específicas.

1. As presentes normas estabelecem a seguinte compatibilidade entre as zonas específicas e os 
usos específicos de natureza privada:

COMPATIBILIDADE ENTRE USOS ESPECÍFICOS PRIVADOS E 

ZONA ESPECÍFICA 

USOS E ACTIVIDADES PRIVADAS Z.1 Z.2 Z.3 Z.4 Z.5 Z.6 Z.7

Residencial-vivenda unifamiliar NP NC NP NC NC CL* CL*

Agrícola de sequeiro NP CL* NC NC C C C

Pecuária estabulada NP NC NC            NC CL CL CL

Pastoreio livre NP NC NC NC C NC NC

Exploração produtiva florestal NC CL* NC CL* CL* CL* CL*

Colecta de espécies naturais NC NC NC NC CL* CL* CL*

Recolha de pasto NP CL* NC CL* C NP NP

Utilização de nascente naturais de água CL NP NP C C C C

Cinegético – recreativo NC NC NC CL* CL* NP NP

Extracção de inertes NC NC NC NC NC NC NC

Educativo NP CL CL CL CL C C

Sanitário-assistencial NP NP NP NP NP C C

Sócio-cultural-religioso NP NP NP NP NP C C

Desportivo NP NP NP NC NC NC C

Desportivo de aventura NC NC NC NC NC NC NC

Acampamento NC NC NC NC NC CL* CL*

Turismo rural NP NC NC NC NC CL* CL*

Trilha Pedestre C C NC C C C C

Recreativo intensivo NC NC NC NC NC NC NC

Científico C* C* C* C* C* C* C*

Informativo CL* CL* CL* CL* CL* CL* CL*

Publicitário NC NC NC NC NC NC CL*

Pequeno negócio – mercearias NP NC NC NC NC CL* CL*

Comércio ambulante NP NC NC NC NC NC CL

Produção artesanal de produtos tradicionais NP NC NC NC NC CL* CL*
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2. As presentes normas estabelecem a seguinte compatibilidade entre as zonas específicas e os 
usos específicos de natureza pública:

COMPATIBILIDADE ENTRE USOS ESPECÍFICOS PÚBLICOS E

ZONA ESPECIFICA

USOS PÚBLICOS Z.1 Z.2 Z.3 Z.4 Z.5 Z.6 Z.7

Condução de povoamento florestal CL CL CL CL CL CL CL

Repovoamento florestal ou vegetal NP CL CL CL CL CL NP

Recolha de material biológico para conservação e reprodução ex situ

C* C* C* C* C* C* C*

Cinegético – regulação do efectivo populacional CL CL CL CL CL NP NP

Equipamento educativo NP NC NC NC NC C C

Equipamento sanitário-assistencial NP NC NC NC NC C C

Equipamento sócio-cultural NP NC NC NC NC C C

Equipamento recreativo – desportivo NP NC NC NC NC NC C

Equipamento administrativo NP NC NC NC NC C C

Equipamento eco-turismo NP NC NC NC NC C C

Equipamento científico CL* CL* CL* CL* CL* C* C*

Infra-estruturas de comunicação viária NP CL CL CL CL C C

Infra-estruturas de telecomunicação NP CL* NC CL* CL* C* C*

Infraestruturas de canalização NP CL NP CL CL C C

Serviços técnicos NP CL* NC CL* CL* C* C*

Indicações e sinalização dos serviços do Parque.

NP CL NP CL CL CL CL
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Art. 35. Regulação de usos específicos na zona de zona de escarpas (Z.1)

REGULAÇÃO DE USOS ESPECÍFICOS

Z.1 Zona de escarpas

USOS PRIVADOS C C* CL CL* NC NP

Residencial – vivenda unifamiliar

Agricultura de sequeiro

Pecuária estabulada

Pastoreio livre

Exploração produtiva florestal

Colecta de espécies naturais

Recolha de pasto

Utilização de nascentes naturais de água

Cinegético-recreativo

Extracção de inertes

Educativo

Sanitáro – ou de assistência

Sócio- cultural – religioso

Desportivo

Desportivo de aventura

Acampamento 

Turismo rural

Trilhas Pedestres

Recreativo intensivo

Científico

Divulgação

Publicitário

Pequeno comércio em mercearias

Comércio ambulante

Produção artesanal de produtos tradicionais
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LIMITAÇÕES DE USOS ESPECÍFICOS

USOS PRIVADOS

Utilização de nascentes naturais de água Excepto nas áreas onde nidificam as aves protegidas durante o período de nidificação

De divulgação De acordo com as condições específicas da autorização que deve outorgar o Órgão de Gestão do 

Parque e mediante o pagamento do preço público fixado pelo referido organismo.

USOS PUBLICOS

Condução do povoamento florestal Sempre de acordo com o Plano Técnico de Gestão Florestal aprovado pelo Órgão de Gestão do 

Parque.

Recolha de material biológico para 

conservação e reprodução ex situ.

Limitado à recolha de sementes, plantas medicinais e material biológico em geral, de acordo com 

as condicionantes estabelecidas no Decreto-Regulamenter nº 7/2002, de 24 de Dezembro. 

Cinegético – regulação do efectivo 

populacional 

Limitado ao controlo do efectivo do macaco e da galinha-de- mato, excepto nas áreas onde 

nidificam as aves protegidas.  

Equipamento científico Sempre que a instalação autorizada pelo Órgão de Gestão do Parque não perturbe as condições 

de conservação da área onde seja instalado. 

USOS PÚBLICOS C C* CL CL* NC NP

Condução de povoamento florestal

Repovoamento florestal ou vegetal

Recolha de material biológico para conservação e reprodução ex situ.

Cinegético – regulação do efectivo populacional 

Equipamento educativo

Equipamento sanitário – ou de assistência

Equipamento sócio – cultural

Equipamento recreativo – desportivo

Equipamento administrativo

Equipamento eco-turístico

Equipamento científico

Infra-estrutura de comunicação viária

Infra-estrutura de telecomunicação

Infra-estrutura de canalização

Serviços técnicos

Indicação e sinalização dos Serviços do Parque
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Art. 36. Regulação de usos espefícos na zona florestal (Z.2) 

REGULAÇÃO DE USOS ESPECÍFICOS

Z.2 Zona florestal

USOS PRIVADOS C C* CL CL* NC NP

Residencial – vivenda unifamiliar

Agricultura de sequeiro

Pecuária estabulada 

Pastoreio livre

Exploração produtiva florestal

Colecta de espécies naturais

Recolha de pastos

Utilização de nascentes naturais de água

Cinegético – recreativo

Extração de inertes

Educativo

Sanitário – ou de assistência

Sócio – cultural – religioso

Desportivo

Desportivo de aventura

Acampamento

Turismo rural

Trilhas Pedestres

Recreativo intensivo

Científico

Divulgação

Publicitário

Pequeno comércio em mercearias

Comércio ambulante

Produção artesanal de produtos tradicionais

USOS PÚBLICOS C C* CL CL* NC NP

Condução de povoamento florestal

Repovoamento florestal ou vegetal

Recolha de material biológico para conservação e reprodução ex situ.

Cinegético – regulação do efectivo populacional 

Equipamento educativo

Equipamento sanitário – ou de assistência

Equipamento sócio – cultural

Equipamento recreativo – desportivo

Equipamento administrativo

Equipamento eco-turístico

Equipamento científico

Infra-estrutura de comunicação viária

Infra-estrutura de telecomunicação

Infra-estrutura de canalização

Serviços técnicos

Indicação e sinalização dos serviços do Parque
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LIMITAÇÕES DE USOS ESPECÍFICOS

USOS PRIVADOS

Agricultura de sequeiro Unicamente admissível em espaços onde já se verifica a prática da agricultura à data de aprovação 

definitiva do Plano de Gestão

Exploração produtiva florestal Sempre de acordo com o Plano Técnico de Gestão Florestal aprovado pelo Órgão de Gestão do 

Parque

Recolha de pasto Limitado a pessoas com formação e autorizadas pelo Órgão de Gestão do Parque, estando 

interdita a recolha  das espécies naturais inventariadas.

Educativos Limitados ao uso didáctico dos valores naturais, culturais e sociais do Parque.

Divulgativos De acordo com as condições específicas da autoriazação outorgada pelo Órgão de Gestão do 

Parque e mediante o pagamento do preço público fixado pelas autoridades competentes.

USOS PÚBLICOS

Condução de povoamento florestal Sempre de acordo com o Plano Técnico de Gestão Florestal aprovado pelo Órgão de Gestão do 

Parque.

Repovoamento florestal  ou vegetal De acordo com o Plano Técnico de Gestão Florestal aprovado pelo Órgão de Gestão do Parque.

Recolha de material biológico para 

conservação e reprodução ex situ.

Limitado à recolha de sementes, plantas medicinais e material biológico em geral, de acordo com 

as condicionantes estabelecidas no Decreto-Regulamenter nº 7/2002, de 24 de Dezembro.

Cinegético – regulação do efectivo 

populacional

Limitado ao controlo de população do macaco e galinha-de-mato, nas áreas onde nidificam as 

aves protegidas.

Equipamento científico Sempre que a instalação autorizada pelo Órgão de Gestão do Parque não perturbe as condições 

de conservação da área onde for instalado. 

Infra-estruturas de comunicação viária Limitadas às infra-estruturas que constam do Plano de Gestão ou às do Plano de Infra-estruturas 

existente para a área.

Infra-estruturas de telecomunicação Limitadas às estabelecidas no Plano de Gestão ou ao Plano de Infra-estruturas que as 

desenvolva. 

Infra-estruturas de canalização Limitadas às estabelecidas no Plano de Gestão ou aos Projectos que os desenvolvam 

Serviços técnicos Limitados aos estabelecidos no Plano de Gestão ou aos projectos que o desenvolvem 

Indicações e sinalização dos serviços 

do Parque 

Conforme indicações do Guia de sinalizações do Parque.
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Art. 37. Regulação de usos específicos na zona arbustiva com prevalência de espécies endémicas (Z.3)

REGULAÇÃO DE USOS ESPECÍFICOS

Z.3 Zona arbustiva com prevalência de espécies endémicas

USOS PRIVADOS C C* CL CL* NC NP

Residencial-vivenda unifamiliar

Agricultura de sequeiro

Pecuária estabulada

Pastoreio livre

Exploração produtiva florestal

Colecta de espécies naturais

Recolha de pastos

Utilização de nascentes naturais de água

Cinegético – recreativo

Extracção de inertes

Educativo

Sanitário – ou de assistência

Sócio – cultural – religioso

Desportivo

Desportivo de aventura

Acampamento

Turismo rural

Trilhos Pedestres

Recreativo intensivo

Científico

Divulgação

Publicitário

Pequeno comercio em mercearias

Comércio ambulante

Produção artesanal de produtos tradicionais
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LIMITAÇÕES DE USOS ESPECÍFICOS

USOS PRIVADOS

Educativos Limitados ao uso didáctico de valores naturais culturais e sociais do Parque.

Divulgativos Em conformidade com as condições específicas da autorização que deve outorgar o Órgão de 

Gestão do Parque mediante pagamento do preço público fixado pelo referido Órgão.

USOS PUBLICOS

Condução do povoamento florestal Sempre de acordo com o Plano Técnico de Gestão Florestal aprovado pelo Órgão de Gestão do 

Parque.

Repovoamento florestal ou vegetal Em conformidade com o Plano Técnico de Gestão Florestal aprovado pelo Órgão de Gestão do 

Parque.

Recolha de material biológico para 

conservação e reprodução ex situ.

Limitado à recolha de sementes, plantas medicinais e material biológico em geral, de acordo com 

as condicionantes estabelecidas no Decreto-Regulamenter nº 7/2002, de 24 de Dezembro.

Cinegético – regulação do efectivo 

populacional

Limitado ao controlo populacional do macaco e galinha de mato, excepto nas áreas onde 

nidificam  as aves protegidas.

Equipamento científico Só quando a instalação autorizada não perturba as condições de conservação da área onde se 

pretende fazer a instalação.

Infra-estruturas de comunicação viária Limitadas às estabelecidad no Plano de Gestão e ao Plano de Infra-estruturas que o desenvolva.

USOS PÚBLICOS C C* CL CL* NC NP

Condução de povoamento florestal

Repovoamento florestal ou vegetal

Apanha de material biológico para conservação e reprodução ex situ.

Cinegético – regulação do efectivo populacional

Equipamento educativo

Equipamento sanitário – ou de assistência

Equipamento sócio – cultural

Equipamento recreativo – desportivo

Equipamento administrativo

Equipamento eco-turístico

Equipamento científico

Infra-estrutura de comunicação viária

Infra-estrutura de telecomunicação

Infra-estrutura de canalização

Serviço técnico

Indicação e sinalização dos serviços do Parque
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Art. 38. Regulação de usos específicos na zona inculta (Z.4)

REGULAÇÃO DE USOS ESPECÍFICOS

Z.4 Zona inculta

USOS PRIVADOS C C* CL CL* NC NP

Residencial – vivenda unifamiliar

Agricultura de sequeiro

Pecuária estabulada

Pastoreio livre

Exploração florestal produtiva

Colecta de espécies naturais

Recolha de pastos

Utilização de nascentes naturais de água

Cinegético – recreativo

Extracção de inertes

Educativo

Sanitário – assistencial

Sócio – cultural – religioso

Desportivo

Desportivo de aventura

Acampamento

Turismo rural

Trilhos Pedestres

Recreativo intensivo

Científico

Divulgação

Publicitário

Pequeno comércio em mercearia

Comércio ambulante

Produção artesanal de produtos tradicionais

USOS PÚBLICOS C C* CL CL* NC NP

Condução do povoamento florestal

Repovoamento florestal ou vegetal

Apanha de material biológico para conservação e reprodução ex situ.

Cinegético – regulação do efectivo populacional

Equipamento educativo

Equipamento sanitário – assistencial

Equipamento socio – cultural

Equipamento recreativo – desportivo

Equipamento administrativo

Equipamento eco-turístico

Equipamento científico

Infra-estrutura de comunicação viária

Infra-estrutura de telecomunicação

Infra-estrutura de canalização

Serviço técnico

Indicação e sinalização dos serviços do Parque
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LIMITAÇÕES DE USOS ESPECÍFICOS 

USOS PRIVADOS

Exploração produtiva florestal Só de acordo com o Plano Técnico de Gestão Florestal aprovado pelo Órgão de Gestão do 

Parque.

Recolha de pastos Limitado às pessoas formadas e autorizadas pelo Órgão Gestor do Parque, estando proibido a 

recolha de espécies endémicas inventariadas para pastos

Cinegético-recreativo Limitado à caça de macaco e galinha-de-mato.

Educativos Limitados ao uso didáctico de valores naturais, culturais e sociais do Parque.

Divulgação Em conformidade com as condições específicas da autorização outorgada pelo Órgão de Gestão 

do Parque e mediante pagamento do preço público fixado pelo referido órgão. 

USOS PUBLICOS

Condução do povoamento florestal Sempre de acordo com o Plano Técnico de Gestão Florestal aprovado pelo Órgão de Gestão do 

Parque.

Repovoamento florestal ou vegetal Sempre de acordo com o Plano Técnico de Gestão Florestal  aprovado pelo Órgão de Gestão 

do Parque.

Apanha de material biológico para 

conservação e multiplicação ex situ.

Limitado à recolha de sementes, plantas medicinais e material biológico em geral, de acordo com 

as condicionantes estabelecidas no Decreto-Regulamenter nº 7/2002, de 24 de Dezembro.

Cinegético – regulação do efectivo 

populacional 

Limitado ao controlo da população de macaco e galinha-de- mato, excepto nas áreas onde 

nidificam as aves protegidas.

Equipamento científico Sempre que a instalação autorizada pelo Órgão de Gestão do Parque não perturbe as condições 

de conservação da área onde seja instalado.

Infra-estruturas de comunicação viária Limitadas às estabelecidas no Plano de Gestão ou ao Plano de Infra-estruturas que o desenvolva

Infra-estruturas de telecomunicações Limitadas às estabelecidas no Plano de Gestão ou ao Plano de Infra-estruturas que o desenvolva

Infra-estruturas de canalização Limitadas às estabelecidas no Plano de Gestão ou ao Plano de Infra-estruturas que o desenvolva.

Serviços técnicos Limitadas às estabelecidas no Plano de Gestão ou ao Plano de Infra-estruturas que os 

desenvolva

Indicações e sinalização dos serviços 

do Parque

Segundo as indicações do guía de sinalização do Parque.
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Art. 39. Regulação dos usos específcos na zona de agricultura de sequeiro (Z.5) 

REGULAÇÃO DE USOS ESPECÍFICOS

Z.5     Zona de agricultura de sequeiro

USOS PRIVADOS C C* CL CL* NC NP

Residencial – vivenda unifamiliar

Agricultura de sequeiro

Pecuaria estabulada

Pastoreio livre

Exploração florestal produtiva

Apanha de espécies naturais

Recolha de pastos

Utilização de nascentes naturais de agua

Cinegético – recreativo

Extração de inertes

Educativo

Sanitario – assistencial

Socio – cultural – religioso

Desportivo

Desportivo de aventura

Acampamento

Turismo rural

Trilhos Pedestres

Recreativo intensivo

Científico

Divulgação

Publicitário

Pequeno comercio em mercearias

Comercio ambulante

Produção artesanal de produtos tradicionais

USOS PÚBLICOS C C* CL CL* NC NP

Condução do povoamento florestal

Repovoamento florestal ou vegetal 

Apanha de material biológico para conservação e multiplicação ex situ.

Cinegético – regulação do efectivo populacional

Equipamento educativo

Equipamento sanitario – assistencial

Equipamento socio – cultural

Equipamento recreativo – desportivo

Equipamento administrativo

Equipamento eco-turístico

Equipamento científico

Infra-estrutura de comunicação viária

Infra-estrutura de telecomunicação

Infra-estrutura de canalização

Serviço técnico

Indicação e sinalização dos serviços do Parque
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LIMITAÇÕES DE USOS ESPECÍFICOS

USOS PRIVADOS

Pecuária estabulada Limitado ao número de cabeças de gado (3 bovinos, 5 caprinos)

Exploração florestal produtiva Sempre de acordo com o Plano Técnico de Gestão Florestall aprovado pelo Órgão Gestor do Parque

Apanha de espécies naturais Limitada a pessoas formadas e autorizadas pelo Órgão de Gestão              do Parque. Unicamente, 

poderão ser recolhidas aquelas espécies medicinais e endémicas aurorizadas pelo Órgão Gestor.

Cenegético-recreativo Limitada à caça do macaco e galinha-de-mato

Educativos Limitado ao uso didáctico dos valores naturais, culturais e sociais do Parque

Divulgativos Em conformidade com as condições específicas da autorização outorgada pelo Órgão de Gestão do 

Parque e mediante pagamento do preço público fixado pelo referido órgão.

USOS PÚBLICOS

Condução do povoamento florestal Sempre de acordo com o Plano Técnico de Gestão Florestal aprovado pelo Órgão de Gestão do 

Parque.

Repovoamento florestal ou vegetal Sempre de acordo com o Plano Técnico de Gestão Florestal aprovado pelo Órgão de Gestão do 

Parque.

Apanha de material biológico para 

conservação e multiplicação ex situ.

Limitado à recolha de sementes, plantas medicinais e material biológico em geral, de acordo com as 

condicionantes estabelecidas no Decreto-Regulamenter nº 7/2002, de 24 de Dezembro.

Cinegético – regulação do efectivo 

populacional 

Limitado ao controlo da população do macaco e galinha-de-mato, excepto nas áreas onde nidificam 

as aves protegidas.

Equipamento científico Sempre que a instalação autorizada pelo Órgão de Gestão do Parque não perturbe as condições de 

conservação da área onde seja instalada.

Infra-estruturas de comunicação viária Limitadas às estabelecidas no Plano de Gestão ou ao Plano de Infra-estruturas que o desenvolva

Infra-estruturas de telecomunicações Limitadas às estabelecidas no Plano de Gestão ou ao Plano de Infra-estruturas que o desenvolva

Infra-estruturas de canalização Limitadas às estabelecidas no Plano de Gestão ou ao Plano de Infra-estruturas que o desenvolva.

Serviços técnicos Limitadas às estabelecidas no Plano de Gestão ou ao Plano de Infra-estruturas que o desenvolva

Indicações e sinalização dos serviços do 

Parque

Segundo as indicações do guía de sinalização do Parque.
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Art. 40. Regulação dos específicos na zona de assentamento rural disperso (Z.6 )  

REGULAÇÃO DE USOS ESPECÍFICOS

Z.6 Zona de assentamento rural disperso

USOS PRIVADOS C C* CL CL* NC NP

Residencial – vivenda unifamiliar

Agricultura de sequeiro

Pecuária estabulada

Pastoreio livre

Exploração florestal produtiva

Apanha de espécies naturais

Recolha de pastos

Utilização de nascentes naturais de água

Cinegético – recreativo

Extracção de inertes

Educativo

Sanitário – assistencial

Socio – cultural – religioso

Desportivo

Desportivo de aventura

Acampamento

Turismo rural

Trilhas Pedestres

Recreativo intensivo

Científico

Divulgação

Publicitário

Pequeno comércio em mercearias

Comércio ambulante

Produção artesanal de produtos tradicionais

USOS PÚBLICOS C C* CL CL* NC NP

Condução do povoamento florestal

Repovoamento florestal ou vegetal 

Apanha de material biológico para conservação e multiplicação ex situ.

Cinegético – regulação do efectivo populacional

Equipamento educativo

Equipamento sanitario – assistencial

Equipamento socio-cultural

Equipamento recreativo -  desportivo

Equipamento administrativo

Equipamento eco – turístico

Equipamento científico

Infra-estrutura de comunicação viaria

Infra-estrutura de telecomunicação

Infra-estrutura de canalização

Serviço técnico

Indicação e sinalização dos serviços do Parque
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LIMITAÇÕES DOS USOS ESPECÍFICOS

USOS PRIVADOS

Residencial – vivenda  unifamiliar Limitado às condições arquitectónicas segundo tipologia dos edifícios estabelecida no Plano 

Especial Urbanístico aprovado pelo Órgão de Gestão do Parque.

Pecuária estabulada Limitado ao número de cabeças de gado (3 bovinos, 5 caprinos)

Exploração florestal produtiva Sempre de acordo com o Plano Técnico de Gestão Florestal aprovado pelo Órgão de Gestão do 

Parque.

Colecta de espécies naturais Limitado às pessoas formadas e autorizadas pelo Órgão Gestor do Parque. Unicamente, poderão 

ser recolhidas aquelas espécies medicinais e endémicas inventariadas no Anexo I da presente 

normativa.

Acampamento Limitado à zona estabelecida especificamente pelo Plano de Gestão e à regulação das condições 

para a sua implantação que venham a ser establecidadas no projecto.

Turismo rural Limitado às condições estabelecidas no Plano de Gestão.

Divulgação De conformidade com as condições específicas de autorização que deve outorgar o Órgão de 

Gestão e pagamento prévio do preço público fixado pelo referido órgão.

Pequeno comércio Limitado à venda a retalho de produtos num local fixo, com uma área não superior à 50 m2.

Produção artesanal de produtos 

tradicionais

Limitado à elaboração, armazenamento e produção artesanal num local fijo, com uma área não 

superior à 50 m2.

USOS PUBLICOS

Condução do povoamento florestal Sempre em conformidade com o Plano Técnico de Gestão Florestal aprovado pelo Órgão de 

Gestão do Parque.

Repovoamento florestal ou vegetal Sempre em conformidade com o Plano Técnico de Gestión Forestal aprovado pelol Órgano de 

Gestão do Parque.

Apanha de material biológico para 

conservação e multiplicação ex situ.

Limitado à recolha de sementes, plantas medicinais e material biológico em geral, de acordo com 

as condicionantes estabelecidas no Decreto-Regulamenter nº 7/2002, de 24 de Dezembro.

Indicações e sinalização dos Serviços 

do Parque

De acordo com as indicações do guiia de sinalização do Parque
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Art. 41. Regulação de usos específicos na zona de assentamento rural concentrado (Z.7) 

REGULAÇÃO DE USOS ESPECIFICOS

Z.7 Zona de assentamento rural concentrado

USOS PRIVADOS C C* CL CL* NC NP

Residencial – vivenda unifamiliar

Agricultura de sequeiro

Pecuária estabulada

Pastoreio livre

Exploração florestal produtiva

Colecta de espécies naturais

Apanha de pastos

Utilização de nascentes naturais de água

Cinegético – recreativo

Extração de inertes

Educativo

Sanitário-assistencial

Socio – cultural – religioso

Desportivo

Desportivo de aventura

Acampamento

Turismo rural

Trilhos Pedestres

Recreativo intensivo

Científico

Divulgação

Publicitário

Pequeno comércio em mercearias

Comércio ambulante

Produção artesanal de produtos tradicionais

USOS PÚBLICOS C C* CL CL* NC NP

Condução do povoamento florestal

Repovoamento florestal ou vegetal 

Apanha de material biológico para conservação e multiplicação ex situ.

Cinegético – regulação do efectivo populacional

Equipamento educativo

Equipamento sanitário – assistencial

Equipamento socio – cultural

Equipamento recreativo – desportivo

Equipamento administrativo

Equipamento eco-turístico

Equipamento científico

Infra-estrutura de comunicação viária

Infra-estrutura de telecomunicação

Infra-estrutura de canalização

Serviço técnico

Indicação e sinalização dos serviços do Parque
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LIMITAÇÕES DE USOS ESPECÍFICOS

USOS PRIVADOS

Utilização de nascentes naturais de água Excepto nas áreas onde nidificam as aves protegidas durante o período de nidificação

Divulgação Em conformidade com as condições específicas da autorização que deve outorgar o Órgão de 

Gestão e pagamento prévio do preço fixado pelo referido organismo.

 

USOS PUBLICOS

Condução do povoamento florestal Sempre de conformidade com o Plano Técnico de Gestão Florestal aprovado pelo órgão de Gestão

Recolha de material biológico para 

conservação e reprodução ex situ.

Limitado à recolha de sementes, plantas medicinais e material biológico em geral, de acordo com as 

condicionantes estabelecidas no Decreto-Regulamenter nº 7/2002, de 24 de Dezembro.

Cinegético – regulação do efectivo 

populacional 

Limitado ao controlo da população do macaco e galinha-de- mato, excepto nas áreas onde nidificam 

as aves protegidas.

Equipamento científico Sempre que a instalação autorizada pelo Órgão de Gestão do Parque não perturbe as condições de 

conservação da área onde seja instalada.
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Art. 42. Regulação das edificações no Parque

1. Condições gerais da edificação
a) Não será permitida a construção de novos edifícios, excepto nas zonas delimi-
tadas como sistema geral e equipamentos sobmetidos às condições específicas 
para o efeito. 
b) Consideram-se como autorizáveis os trabalhos e obras de manutenção e melhoria 
dos edifícios e construções agro-pecuárias em regime legal e fora de ordenação, com 
as condições e regime previsto neste Plano.
c) A altura máxima dos edifícios no solo rústico será de 3.5 metros.
d) As coberturas dos edifícios serão, obrigatoriamente, plnas. Não se permiti-
rá, em nenhum caso, o uso de telhas como material de cobertura e nem  ele-
mento ornamental.

2 Condições específicas para edifícios residenciais
Não será permitido o uso residencial nem vwedação de parcelas, salvo nas condições pre-
vistas no presente Plano

 Capitulo Terceiro

Normas basicas para os diferentes serviços do Parque 

Art. 43. Serviço de guias 

A gestão pública do serviço de guias tem o seu fundamento na necessidade de garantir a pro-
tecção dos valores do Parque e do fomento ordenado e devidamente regulado dos acessos dos 
visitantes às diferentes zonas de interesse.

Art. 44. Normas básicas para o serviço de guias
 
Cabe à entidade responsável pela gestão do Parque a coordenação do serviço de guias, de 
acordo com as normas básicas que se estabelecem a seguir:

1. O serviço é coordenado de forma indirecta, preferencialmente mediante concessão.

2. Serão requisitos imprescindíveis para fazer parte do serviço os seguintes:
a) Ter suficientes conhecimentos do Parque e das suas normas, comprovados por 
exemplo através do diploma de participação em formações;
b) Ter capacidade de relacionamento com o público.
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3. Os itinerários estabelecidos podem ser fechados ou modificados, parcial ou totalmente, 
quando existam razões que possam pôr em causa a segurança ou conservação.

4. As duas cláusulas referentes à conservação determinam os itinerários usados pelo serviço, 
as tarifas mínimas e máximas que os utentes devem pagar aos guias do serviço, assim como 
todas as restantes  características da prestação do serviço.

5. O serviço de guias deverá remeter um relatório anual das suas actividades ao 
Gestor do Parque.

6. A Direcção do Parque poderá, em qualquer momento, inspeccionar o serviço de guias 
para comprovar o seu correcto funcionamento.

 Capitulo Quarto

Critérios para as políticas sectoriais

Art. 45. Actividades agro-pecuarias e florestais 

1. A queima de restolhos unicamente será permitida quando esteja sujeita às prescrições 
contidas na legislação sectorial vigente sobre prevenção de incêndios. 

2. O Órgão de Gestão do Parque poderá limitar a introdução de novas espécies de animais 
bem como de novos rebanhos de espécies já existentes se vier a concluir que existe um des-
equilíbrio entre a produção de pastos e forrageiras e o número de animais. O referido orga-
nismo deverá autorizar, neste caso, a tomada de medidas para o estabelecimento, melhoria 
e regeneração de pastagens.

3. O aproveitamento da lenha limitar-se-á às espécies determinadas pelo Plano Técnico de 
Gestão Florestal.

4. Caso existir uma procura de lenha e restos de vegetais por parte da população do Parque 
de tal forma que supere à produção florestal derivada das tarefas de conservação ou ao limite 
estabelecido no Plano Técnico de Gestão Florestal, poder-se-á autorizar a sua apanha noutrs 
lugares, de acordo com o que define a memoria técnica do dito Plano.

5. As replantações na área do Parque em nenhum caso deverão materializar-se através de 
construção de terraços.
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Art. 46. Aproveitamentos cinegéticos 

1. O aproveitamento cinegético limitar-se-á às zonas estabelecidas para o efeito por estas 
normas, na legislação sectorial da caça vigente e nas correspondentes ordens  de proibição 
e normativa específica que puderão ser aprovadas cada ano.

2. O Órgão de Gestão do Parque poderá limitar ou proibir excepcionalmente, a actividade 
cinegética em determinadas áreas ou para determinadas espécies do Parque, se assim o 
imposer a conservação dos recursos. 

3. O Órgão de Gestão do Parque poderá reduzir, de forma excepcional os efectivos de uma 
espécie protegida no interior do Parque, se for considerada nociva para a agricultura ou para 
outras espécies do Parque e se assim o exigir o interesse público. Em caso de emergência 
cinegética, esta actuação deverá estar sujeita às determinações da Administração compe-
tente no que diz respeito às épocas e medidas conducentes à eliminação do risco e redução 
do número de animais.

4. A introdução, reintrodução ou o reforço de populações de espécies cinegéticas, carece do 
respectivo documento técnico elaborado pelo Órgão de Gestão do Parque.

Art. 47. Actividades hidraúlicas e aproveitamento dos aquiferos 

1. Os beneficios hidráulicos no Parque deverão ajustar-se às disposições que com carácter 
insular se estabeleçam em matéria hidrológica e ao programa específico de aproveitamento 
que se determine pela Administração competente na materia.

2. As captações de águas superficiais que se realizam nas cabeceiras dos despenhadeiros 
onde actualmente se preserva uma corrente continua de água deverão assegurar a manu-
tenção dos procedimentos ecológicos nos habitats existentes e dos processos morfogenéti-
cos de transporte de materiais que se desenvolvem no caudal dos despenhadeiros.

3. Será estabelecido um controlo periódico dos volumens produzidos nos poços, galerias e 
barragens de dissipação. A periodicidade destes controlos será estabelecida pelo Órgão de 
Gestão do Parque.

Art. 48. Actividades turisticas e recreativas 

1. As actividades turístico-informativas que se desenvolvam através de trilhos pedestres do 
Parque carecem de autorização por parte do Órgão de Gestão do Parque, o qual utilizará os 
seguintes critérios:
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a) A capacidade de carga da zona a visitar á estabelecer pelo  Órgão de Gestão.
b) As possíveis circunstâncias ligadas à conservação da natureza podem motivar uma 
restrição do seu uso.
c) A segurança dos visitantes. 
d) O facto destas actividades permitirem assegurar o normal desenvolvimento do 
quotidiano do meio natural tanto em relação ao estilo de vida como em relação à 
actividade produtiva.

2. A realização de actividades de caracter turístico-recreativas deverão sujeitar-se em todo 
momento às indicações dadas pelo Órgão de Gestão do Parque no sentido de se cumprir a 
finalidade de conservação do Parque. 

3. O Órgão de Gestão do Parque poderá suspender temporariamente a autorização para 
certos percursos ou trechos de trilhos ou pistas, quando for necessário por motivos de se-
gurança das pessoas ou de conservação dos valores naturais ou culturais do Parque, e por 
incumprimento do estabelecido na autorização e normativa aplicável.

4. A solicitação de autorização a que se referem as alíneas anteriores deverá contemplar ao 
menos os seguintes dados: percursos previstos, frequência e duração dos memsos e nume-
ro de utentes turísticos.

5. A prática de escalada de alto risco está proibida em todo o âmbito do Parque Natural. 

6. Os membros dos grupos que realizem percursos colectivos deverão seguir em todo mo-
mento as indicações dadas pelo pessoal do Parque, a fim de cumprir os objetivos de conser-
vação dos mesmos (protecção das zonas de nidificação, prevenção de incêndios, etc.).

7. O Órgão de Gestão do Parque poderá emitir uma autorização para os grupos de mon-
tanha ou similares que desenvolvam habitualmente suas actividades no Parque, por uma 
duração máxima de um ano renovável, mediante a entrega da memória de actividades a 
serem realizadas no Parque e sempre que se tenha cumprido as condições anteriormente 
apresentadas. A autorização e os respectivos documentos de identificação serão exibidos 
cada vez que assim o requerer o pessoal autorizado do Parque. 

Art. 49. Actividades de restauração e plantação 

1. As plantações no interior do Parque com arbustos ou árvores deverão ser feitas de pre-
ferência com espécies endémicas de Cabo Verde. 

2. Dever-se-á proceder à errecação progressiva das espécies exóticas invasoras, 
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nomeadamente Lantana câmara, Furcrea foetida, sempre que estudos prévios as-
sim o aconselharem.

Art. 50. Actividades de investigação

1. Qualquer investigação que implique o manuseamento de recursos naturais ou a insta-
lação fixa ou temporária de infra-estrutura de apoio no âmbito do Parque deverá ser autori-
zada pelo Órgão de Gestão, com notificação à Direcção Geral do Ambiente.   

2. De forma a obter autorização para o efeito, os interessados deverão entregar previamente 
uma descrição onde se detalham os objectivos, materiais disponíveis, metodologia, plano de 
trabalho, duração e pessoal que participa no estudo. A memória descritiva deverá também 
indicar os meios de financiamento dos estudos e o currículo do responsável do projecto.

3. No caso de projectos de investigação, prospecção, escavação ou restauração arqueológi-
ca, estes deverão ter ainda a respectiva aprovação por parte dos serviços competentes em 
matéria de património arqueológico.

4. Junto do escritório do Parque será estabelecido um arquivo com todas as publicações 
dos trabalhos realizados no Parque, o qual servirá de consulta aos investigadores, gestores 
e planificadores.

5. Os investigadores assumem o compromisso de entregar relatórios preliminares durante a 
execução do estudo, quando tal for solicitado pelo Órgão de Gestão do Parque.

6. Caso se prove ter havido violação das normas existentes, as autorizações de investigação 
poderão ser suspensas, mediante notificação prévia da Direcção Geral do Ambiente.

7. Findas as investigações, o responsável do projecto compromete-se a entregar o relatório 
final do estudo ao Órgão de Gestão do Parque. Do mesmo modo, o responsável do projec-
to compromete-se a entregar uma cópia dos trabalhos publicados ao Órgão do Gestão do 
Parque.

8. O Órgão de Gestão do Parque arbitrará medidas tendentes a possibilitar o conhecimento 
e a análise dos recursos naturais do Parque, com o objectivo de atingir uma melhor utili-
zação e gestão dos mesmos.
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 Capitulo Quinto

Normas de gestão e administração

Art. 51. Normas para o Órgão Gestor do Parque

1. O organismo Gestor do Parque poderá estabelecer convénios de colaboração com as di-
ferentes câmaras municipais com competências no Parque e outros organismos da adminis-
tração pública afectados pelo espaço protegido, como apoio aos seus trabalhos de gestão 
(Artigo 23º do Decreto-Lei 3/2003).

2. Sem prejuízo do estabelecido no Decreto-Lei n.º 3/2003, de 24 Fevereiro, sobre as suas 
funções, cabe ao organismo de Gestão do Parque o seguinte: 

a) Garantir o cumprimento das disposições do Plano Gestão e a aprovação dos pro-
gramas de actividades de “Uso Público e Informação”, “Conservação”, “Sócio-económi-
ca” , “Investigação” e “Monitorização.

b) Assegurar a dotação suficiente de meios para a gestão do Parque, sobretudo no 
que concerne aos meios materiais e humanos.

c) Aprovar o orçamento anual do Parque e a sua liquidação.

d) Estabelecer relações com outras administrações públicas e com organismos inter-
nacionais, promovendo apoios ou encomendas, e autorizando os convénios.

e) Apresentar aos organismos competentes o “Relatório Anual de Actividades e Resul-
tados” e as contas de cada rubrica.

f) Autorizar as actividades que se realizam no Parque, segundo as disposições do pre-
sente Plano.

g) Estabelecer critérios de actuação e dar directrizes à Direcção do Parque.

Art. 52. Normas para o Escritorio do Parque 

1. Para a gestão do Parque será criado um Escritório específico, dotado de meios pessoais e 
materiais necessários para a prossecução dos seus objectivos.
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2. De acordo com o Art. 19º, ponto 4, do Decreto-Lei nº 3/2003, de 24 de Fevereiro, a adminis-
tração da área protegida nomeará um Director, que deve ser agente qualificado, para cada 
área, o qual pode ter sob sua responsabilidade várias áreas protegidas.

3. O Escritório do Parque deverá localizar-se, preferencialmente, num local próximo do Par-
que, reabilitando-se para o efeito as antigas instalações do Estado que albergavam os ser-
viços de guardas florestais “Posto”.

4. O Director deverá, num prazo máximo de 60 dias, após a sua nomeação, elaborar e sub-
meter ao Órgão Gestor do Parque uma proposta de composição e funcionamento do Escri-
tório  para aprovação.

5. São funções gerais do Director a gestão dos recursos, a coordenação e a aplicação da nor-
mativa; organização e coordenação das actividades ligadas ao uso público. Especificamente, 
compete ao Director:

a) Garantir o cumprimento das disposições do Plano de Gestão, executar os progra-
mas de actividades e coordenar a gestão do Parque;

b) Assumir a direcção e a coordenação do pessoal técnico e administrativo do Parque, 
assim como prever dotações de serviços relativos aos meios materiais e humanos ne-
cessários para a gestão do Parque;

c) Elaborar o plano anual de actividades de acordo com as disposições do presente 
Plano;

d) Promover a colaboração com os serviços desconcentrados do Estado, Câmaras Mu-
nicipais, ONGs e privados, nos municípios de Santa Catarina, Tarrafal e S. Miguel, com 
vista á execução dos programas e actividades previstas no Plano;

e) Promover o desenvolvimento de projectos de interesse para o Parque, com 
recurso a financiamentos resultantes de parcerias com outras entidades pú-
blicas ou privadas;

f) Assegurar, por meios próprios ou através dos serviços de protecção civil das Câma-
ras Municipais de Santa Catarina, Tarrafal e S. Miguel, a protecção da floresta contra 
incéndios florestais;

g) A protecção, vigilância e controlo das actividades que se realizem no Parque serão 
asseguradas pelos agentes do ambiente recrutados para o efeito, os quais velarão 
pelo cumprimento das disposições do Plano.
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Art. 53. Normas para o Conselho Assesor do Parque 

1. O Conselho Assessor é um órgão de colaboração vinculado administrativamente ao de-
partamento governamental responsável pela área do ambiente, que serve de espaço de de-
bate, e actua apenas com funções de assessoria.

2. De acordo com o artigo 22 do Decreto- Lei n.º 3/2003, de 24 Fevereiro, será criado o Con-
selho Assessor, para o Parque Natural com, pelo menos,  a seguinte composição:

a) O representante do departamento governamental responsável pelo Ambiente e 
Agricultura na ilha
b) O Director da área protegida da ilha
c) Um representante de outros departamentos governamentais
d) Um representante da Câmara Municipal
e) Um representante da comunidade local
f) Um representante das ONG, que se dedicam ao ambiente

Art. 54. Autorizações e relatórios do Órgão Gestor do Parque

1. O Órgão Gestor do Parque tem competências exclusivas para emitir aquelas autorizaçãoes 
que as presentes normas exigem, para admissão na respectiva zona de algum dos usos ge-
rais ou específicos compatíveis. A emissão da citada autorização deverá estar em sintonia 
com a legislação sectorial vigente que o afectem e deverá munir-se de pareceres dos dife-
rentes sectores competentes necessários segundo estabelecido pela legislação vigente.

2. O Órgão de Gestão do Parque emitirá todos os pareceres determinados pela legislação 
vigente e em qualquer caso, sempre que um sector ou serviço queira desenvolver as suas 
actividades dentro dos limites da área do Parque Natural. O relatório será objectivo e vincu-
lativo. O referido parecer terá carácter de directrizes ou recomendação, no âmbito da zona 
de influência sócio-económica do Parque. 

Art. 55. Convénios de gestão concertada 

1. O departamento governamental responsável pela área do Ambiente, ou o orga-
nismo autónomo de áreas protegidas, ou o Órgão de Gestão do Parque pode esta-
belecer convénios para a gestão parcial ou global de determinadas áreas do Parque 
com entidades locais, associações comunitárias, organizações não governamentais 
(ONG) interessadas em matéria do ambiente, entidades internacionais ou progra-
mas de cooperação bilateral ou multisectorial.
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2. Os convénios referidos no número anterior são traduzidos em protocolos, revistos pelo 
menos em cada três anos, e são tornados públicos.

3. Os resultados cientificos, conhecimentos e experiências derivadas dos convénios, ficam à 
disposição da administração das áreas protegidas e do Órgão de Gestão do Parque.

4. Também poderá estabelecer-se convênios de gestão concertada com agentes priva-
dos, entidades de defesa do território, empresas que desejem estabelecer funções de 
patrocínio e/ou mecenato, etc. com o objectivo de captar recursos económicos para 
executar as acções dos programas de desenvolvimento do presente Plano, ou com o 
objectivo de sensibilizar os diferentes agentes sócio-económicos e permitir atingir os 
objectivos de protecção do Parque.

 Capitulo Sexto

Infracções e Regime Sancionatório

Art. 56. Responsabilidade por infracção

1. As acções ou omissões que infrinjam o previsto no presente Plano acarretam responsabi-
lidades de natureza administrativa, sem prejuizo da responsabilidade civil, ou de outra natu-
reza, exigível, nos termos da lei.

2. Sem prejuizo das sanções administrativas ou de outra natureza aplicáveis em cada caso, o 
infractor deve reparar o dano causado.

3. A reparação referida no número anterior tem por objetivo conseguir, na medida do possi-
vel, a restauraçao do meio natural ao seu estado anterior à produção do dano.

4. Se não for possível a reparação, esta é substituída por uma indemnização do dano cau-
sado ao meio natural, ou com prévia avaliação contraditória, quando aquele não concorde 
com o montante da indemnização fixada.

5. A responsabilidade civil por danos causados em resultado da violação do disposto no 
presente diploma é solidária.

6. De acordo com o ponto 6º do artigo 28 do Decreto – Lei nº 3/2003, de 24 de Fevereiro, nas 
áreas protegidas, a autoridade ambiental exerce as mesmas funções em matéria de discipli-
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na urbanística que as conferidas às Câmaras Municipais nos artigos 107º e 108º das Bases do 
Ordenamento do Territorio Nacional e do Planeamento Urbanístico, aprovadas pela Lei nº 
85/IV/93, de 16 de Julho. 

7. No caso referido no número anterior, a autoridade ambiental deve comunicar a infracção 
à Câmara Municipal para que a mesma actue, sem prejuizo de a autoridade ambiental poder 
actuar se decorrido um mês sobre a data da comunicação, a Câmara Municipal não o fizer.

8. O pessoal técnico do departamento governamental responsável pela área do Ambiente, 
os agentes do corpo de guarda do Parque e demais agentes da autoridade devem levantar 
auto de noticia sempre que presenciem a prática de factos que qualificados na legislação vi-
gente ou no presente Plano como contra-ordenação e devem denunciar ou participar à au-
toridade competente, quanto tomam conhecimento dá prática de tais factos por outrem.

Art. 57. Infracções 

Sem prejuizo do disposto em legislação específica vigente, constituem contra-ordenações:

1. A modificação da realidade física e biológica das zonas do Parque ou dos seus produtos 
próprios, mediante a sua ocupação, desbravamento, corte, arranque, extracção de minerais 
ou outras acções não permitidas.

2. A lesão das condições ecológicas, mediante a utilização de produtos químicos, subs-
tâncias ou elementos biológicos, do fogo, ou vazamento de residuos e escombros ou 
acções análogas.

3. O incumprimento das proibições previstas no presente Plano de Gestão ou nas normas 
de protecção.

4. A realização de actividades sem a permissão ou autorização estabelecida pelo presente 
Plano de Gestão.

5. A violação do estabelecido nas autorizações.

6. A destruição ou alteração dos sinais ou limites do Parque Natural.

7. A alteração dos valores naturais do Parque para promover a sua descaracterização.
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Art. 58. Sanções 

De acordo com o Decreto-Lei nº 3 / 2003, de 24 de Fevereiro, as sanções por incorrer em al-
guma infracção estabelecidas anteriormente, são:
 

1. As contra-ordenações previstas nos pontos 1, 2 e 7, são punidas com coima de 3.000$00 a 
250.000$00, e de 300.000$00 a 2.000.000$00, consoante o infractor seja Pessoa singular ou 
uma Pessoa colectiva.

2. Nos restantes casos as contra-ordenações são punidas com coima de 3.000$00 a 
300.000$00, e de 300.000$00 a 1.000.000$00, consoante o infractor seja uma Pessoa singular 
ou uma Pessoa colectiva.

3. As contra-ordenações previstas no presente Plano prescrevem nos prazos gerais previstos 
no regime geral das contra-ordenações.

4. As sanções pecuniárias por infracções previstas no presente Plano revertem para o Fundo 
do Ambiente. 

       

Titulo 2 

DIRECTIVAS E RECOMENDAÇÕES DE GESTÃO

 Capitulo Primeiro
 
Directrices de gestão no âmbito do Parque 

Art. 59. Diretrizes de gestão 

De acordo com o estabelecido no Artigo nº 15, do Decreto-Lei nº3/2003, de 24 de Fevereiro, 
propõe-se nesta norma programas de intervenção, cujas actividades constituem a base da im-
plementação do Plano, assim como as directrizes para a elaboração desses mesmos programas.

Art. 60. Directrizes para a aplicação do Programa de Uso Público, Sensibilização e Informação

As directrizes para a aplicação do Plano de Gesão e para a elaboração do “Programa de Acti-
vidades” são:

1. Sinalizar as principais estradas de acesso ao Parque assim como na sua entrada, e a sinali-
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zação dos limites do Parque e, onde necessário, da zonificação.

2. Assegurar a manutenção da estrada principal no seu troço até a entrada do  Parque. Sina-
lizar as pistas e rotas dentro do Parque, demarcando-as, se necessário, com pedras laterais 
no seu percurso.

3. Sinalizar convenientemente as principais infra-estruturas e as instalações dos serviços do 
Parque, assim como as trilhos.

4. Sinalizar com letreiros cujo desenho deverá ser uniforme, os lugares dos eventos no inte-
rior do Parque.

5. Sinalizar com placas informativas os pontos de interesse especiais.

6. Desenvolver um programa de interpretação do Parque apoiado nos serviços de guias, 
com o objectivo de atingir o maior número possível de residentes e visitantes, e de oferecer 
uma visão variada do Parque, de tal forma que esta englobe a amplitude da sua riqueza bio-
lógica, ecológica, geológica, cultural, social e recreativa.

7. Incentivar, a nível público, a criação de infra-estruturas básicas, a fim de atender às necessi-
dades de uso público, estabelecendo o macro desenvolvimento de uma iniciativa privada.

8. Estabelecer uma rede integrada de serviços de uso público dentro do Parque.

9. Incorporação de um sistema de limpeza e gestão de resíduos nas zonas destinadas 
ao uso público.

10. Promover a preparação de uma rede de trilhos interpretativos que permitam o acesso 
aos principais sistemas ecológicos e culturais do Parque.

11. Promover o produto “Parque Natural Serra Malagueta” fora do Parque (marketing ao ní-
vel nacional e internacional).

12. Promover e apoiar a produção de diferentes materiais informativos, tais como cartazes, 
desdobráveis, folhetos informativos, filmes e brochuras de informação, com utilização de 
espécies especialmente conhecidas (espécies - chave).

13. Promover iniciativas locais que conduzam ao estabelecimento de uma infra-estrutura 
turístico- recreativa adequada aos fins do Parque.

14. Coordenar as actividades educativas ao ar livre que se realizam no Parque, com o objec-
tivo de sensibilizar e contribuir para a apreciação dos seus valores.
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15. Formação nos domínios de melhor aproveitamento dos recursos, gestão e comerciali-
zação de produtos, gestão ambiental, gestão e uso de água,  gestão de espaços naturais,  
energias alternativas.

16. Prestar especial atenção à população estudantil do Parque, garantindo a sua presença 
nos programas de educação ambiental, assim como aos habitantes do Parque em geral, 
com o fim de criar condições para o conhecimento e preservação da natureza e descoberta 
das suas potencialidades.

17. Promover a criação de campos de trabalho, colaborando, desta forma, nos projectos de 
conservação e restauração.

18. Dar prioridade ao conhecimento dos recursos como instrumento fundamental para diri-
gir as propostas de gestão.

19. Elaborar um Catálogo de “Lugares de Interesse Natural” do Parque.

20. Tomar medidas adequadas para garantir a segurança aos utentes do Parque

Art. 61. Directrizes para a aplicação do Programa de Conservação 

O programa de conservação fundamenta-se na gestão dos recursos naturais do Parque Serra 
Malagueta. O seu objectivo básico é a conservação e regeneração dos ecossistemas naturais. 
As directrizes para a aplicação do Plano e que deverão ser desenvolvidas no programa são:

1. Assegurar a conservação das espécies indígenas do Parque, com particular atenção para 
as espécies endémicas e ameaçadas.

2. Evitar o desaparecimento, inclusive natural, dos endemismos regionais, insulares ou locais, 
que se encontram no Parque.

3. Eliminar de forma progressiva as espécies exóticas do Parque, dando prioridade às 
espécies invasoras ou potencialmente invasoras, sempre que estudos previos o  acon-
selharem, com excepção da fauna e flora doméstica e não expansiva, associada com o 
Homem e as suas actividades nas zonas de uso tradicional ou especial.

4. Assegurar a aplicação de programas de plantação para recuperação da vegetação arbus-
tiva nas zonas fortemente degradadas

5. Adoptar medidas que criem condições necessárias de apoio a processos naturais de rege-
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neração ecológica em determinadas áreas do Parque.

6.  Garantir a utilização de espécies indígenas para as reflorestações dentro do Parque.

7. Executar programas de recuperação da paisagem nas áreas da extracção não autorizada 
de inertes no Parque.  

8. Garantir a recolha do lixo, acondicionamento e o seu transporte para o destino final.

9. Estabelecer mecanismos e medidas de controlo e seguimento de evolução dos pro-
cessos erosivos

10. Adopção e/ou manutenção de práticas agrícolas conservadoras de solos e água

11. Analisar o estado de conservação das bacias hidrográficas e determinar as inter-
venções necessárias a sua manutenção e restauração, tanto com estruturas mecânicas 
como biológicas

12. Inventariar os jazigos arqueológicos e elementos do património etnográfico imóvel, his-
tórico e arquitectónico. O objectivo é constituir um Catálogo dos recursos culturais do Par-
que. Medidas deverão ser tomadas no sentido da sua conservação.

13. Analisar a possibilidade da criação de um museu etnográfico, associado, preferencial-
mente, ao centro de visitantes do Parque.

14. Estabelecer medidas de apoio a recuperação ou restauração dos elementos do patrimó-
nio cultural e histórico-artístico, cujo estado de conservação assim o exige.

Art. 62. Directrizes para a aplicação do Programa sócio – económico 

1. Propiciar a melhoria de habitações tradicionais como alojamentos de turismo rural.

2. Apoiar a formação da população local em matéria de prestação de serviços no âmbito do 
turismo e atendimento público, orientados pela oferta específica do Parque.

3. Promover a construção de cisternas comunitária e familiares, bem como construção 
de reservatórios para captação de água no quadro da rega de compensação e do con-
sumo animal.

4. Recuperação das nascentes secas ou deterioradas pela contaminação, quando técnica e 
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economicamente viáveis.

5. Melhoria do uso da água no sistema agrícola e pecuário.

6. Promover a diversificação das espécies agrícolas e fruteiras, em termos de variedades e 
adaptabilidade às condições edafoclimáticas

7. Promover a comercialização dos produtos agro-pecuários fora do Parque.

8. Assegurar assistência técnica e fito-sanitária aos agricultores.

9. Apoiar as Associações existentes na realização de acções de formação e capacitação nos 
domínios da produção, colheita, transporte, conservação e comercialização de produtos 
agropecuários.

10. Construção de currais, bebedouros e criação de zonas de pastagem nas zonas de altitude 
intermédia, reduzindo-se, assim, a pressão na zona alta do Parque.

11. Sensibilizar os criadores e formá-los em técnicas de recolha e conservação de pasto, bem 
como na produção de pasto animal.

12. Promover e apoiar a melhoria e introdução de métodos de produção de pasto, como 
por exemplo a introdução de espécies de pasto mais nutritivas nas zonas intermédias e da 
conservação de pasto, para garantir a alimentação do gado na época seca.

13. Apoiar no melhoramento genético da caprinicultura e bonivicultura local.

14. Incentivos à utilização de tecnologias limpas.

15. Contribuir para a restauração de construções, com o objectivo de ajustar a sua arqui-
tectura com o seu envolvente natural e agrário do Parque, mas especialmente aquelas de 
interesse histórico – etnográfico.

16. Potenciar o artesanato, com particular enfoque na sua qualidade e no seu desenho tradicional.

17. Promover cursos de formação para a população do Parque, e especificamente aqueles 
relacionados com a produção, transformação e comercialização de produtos agro-pecuários 
e com prestação de serviços no âmbito do turismo rural.

18. Garantir que os edifícios de qualquer lugar no Parque se ajustem às disposições do Plano 
e às normativas urbanísticas vigentes.
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19. Apoiar a recuperação de tipologias arquitectónicas tradicionais e a melhoria paisagísti-
ca daquelas construções que se integram de pior forma na envolvente rural do Parque.

Art. 63. Directrizes para a aplicação do Programa de Investigação 

O programa de investigação visa essencialmente acompanhar a evolução das funções ambien-
tais e o seu impacte nos ecossistemas e na população do Parque Natural de Serra Malagueta. 
Neste quadro, a investigação incidirá sobre:

1. Estudo do potencial medicinal e farmacêutico da Flora do Parque.

2. Evolução dos processos erosivos e dos solos.

3. Comportamento de espécies exóticas em relação às autóctones, em termos de impactes.

4. Fauna vertebrada e invertebrada em termos de estado de conservação das populações e 
ameaças.

5. Comunidades vegetais, espécies de interesse florístico e a necessidade da sua recupe-
ração genética.

6. Estudos e experimentação sobre a restauração vegetal em zonas áridas e semi-áridas.

7. História, etnografia e antropologia do Parque.

8.  Análise e acompanhamento de indicadores sócio-económicos do Parque;

Art. 64. Directrizes para a aplicação do Programa Monitorização

O programa de monitorização visa essencialmente fazer o controlo do comportamento dos 
indicadores definidos no Plano, nomeadamente os ecológicos, sócio-económicos e culturais.
Os resultados da monitorização permitirão avaliar se os objectivos do Plano estão a ser cum-
pridos ou não e em que grau. 

O Órgão Gestor elaborará anualmente um relatório sobre o seguimento e avaliação das acti-
vidades de gestão, em especial dos projectos de restauração ecológica, controlo de espécies 
de fauna e flora exóticas, melhoria das economias das famílias que vivem no interior e zona de 
amortecimento do Parque.
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Capitulo Segundo

Recomendações de gestão no âmbito da zona de influência socio –económica do Parque

Art. 65. Recomendações para usos e actividades localizadas na zona de influência sócio-
económica

1. Os planos, programas e projectos executados na zona de influência sócio-económica de-
vem, de acordo com a legislação vigente, ser objectos de avaliação de impacte ambiental de 
modo a serem atenuadas os potenciais impactes negativos sobre o Parque.

2. Em caso de haver alguma área protegida na zona de influência sócio-económica, aconse-
lha-se que para o seu ordenamento se adoptem critérios similares ou iguais aos aplicados 
no Parque.

Art. 66. Recomendações para as construções e edificações situadas na zona de influência 
sócio-económica 
 
Nos solos situados na zona de influência socio-económica, e que são protegidos ou não por 
outros instrumentos de planeamento, aconselha-se a adopção de critérios ambientaios que 
sejam compatíveis com os deste Plano, sobretudo naquelas áreas onde o desenvolvimento de 
infra-estruturas ou equipamentos urbanos possam interferir no equilíbrio dos processos ecoló-
gicos que sustentam os recursos naturais e culturais do Parque.

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

Primeira. Adaptação do Planeamento urbanístico 

Uma vez aprovado definitivamente o presente Plano de Gestão do Parque Natural de 
Serra Malagueta, no prazo de dois anos, os Planos urbanísticos dos Municípios de Santa 
Catarina, São Miguel e Tarrafal deverão adequar-se aos dispositvos do presente Plano. 
Neste sentido, o planeamento urbanistico municipal deverá acolher, nos seus planos de 
ordenamento, o âmbito espacial do Parque e sua zona de influência económico-social. 
Igualmente, as normas dos planos urbanísticos deverão estabelecer que nos âmbitos 
correspondentes às zonas básicas e zonas complementares delimitadas pelo presente 
Plano, são da aplicação directa e exclusiva as normas deste Plano de Gestão. 

Segunda. Usos e activitades desconformes

Os usos e as actividades desconformes com a ordenação estabelecida no presente Plano 
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de Gestão podem continuar a desenvolver-se nas condições actuais, sem prejuízo da 
aplicação destas normas logo que seja oportuno para garantir o cumprimento dos objec-
tivos do Plano de Gestão. Contudo, em nenhum caso se poderá aumentar a intensidade 
do uso de actividades desconformes. 

Terceira. Edificações e instalações desconformes

Nos edifícios, construções e instalações desconformes com a ordenação estabelecida 
por este Plano de Gestão ou do Plano Especial Urbanístico que o desenvolve, só serão 
admitidas obras de manutenção estrita, e aquelas obras destinadas a seu desmantela-
mento ou à reforma para diminuir seu impacte paisagístico, ecológico ou ambiental 
negativo. Estas obras de reforma não podem significar, em nenhum caso, aumento do 
volume edificado. 

Quarta. Processos urbanizadores ilegais

Os terrenos compreendidos no âmbito do Plano de Gestão os quais existem à data da 
sua entrada em vigor, parcelamentos, edificações, instalações ou processos urbanísticos 
ilegais, contrários ao Plano e que não sejam legalizáveis de acordo com a ordenação e 
regulação estabelecida nesta normativa, poderão ser objecto de expropriação, declaran-
do-se para tal efeito a sua utilidade pública e interesse social, entendendo-se produzida 
a declaração de necessidade de ocupação. 
Poderá aceitar-se a cedência gratuita destes terrenos e reconhecer a quem ceda o direito 
de superfície, integrado pela edificação existente, por um prazo que no exceda os vinte 
cinco anos. A cedência e o reconhecimento de direito de superfície deverão formalizar-
se em escritura pública que se inscreverá no Registo de Propriedade. 

Esta possibilidade de expropriação se entende sem prejuízo da aplicação das medidas de 
disciplina urbanística derivadas do carácter de infracção que possa ter qualquer activi-
dade, uso ou construção que não cumpra as condições, licença ou autorização, ou seja 
contrária às determinações do presente Plano de Gestão.

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Naqueles aspectos não regulados por este Plano de Gestão e, nos âmbitos correspon-
dentes, são aplicáveis as determinações do Decreto-Lei nº 3/2003 de 24 de Fevereiro, 
através do qual se aprova o regime jurídico dos espaços naturais, as normas sectoriais e 
demais legislação ambiental vigentes em Cabo Verde e as determinações do Planeamen-
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to urbanístico vigente nos municípios de Santa Catarina, São Miguel e Tarrafal e outras 
disposições que por razão de matéria sejam de aplicação.
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 INTRODUÇÃO

De acordo com  o Decreto-Lei nº 3/2003, de 24 de Fevereiro, sobre o  Regime Jurídico de Espaços Na-
turais,  são definidos no Capítulo VI,  os instrumentos e os mecanismos de mobilização de recursos fi-
nanceiros  destinados  ao financiamento das actividades de conservação e protecção dos espaços naturais 
protegidos e a melhoria das condições de vida das populações que se encontram na área da influência 
socio-económica do Parque.

Com efeito, o artigo 24º, ponto 1, do referido decreto diz expressamente que “o Governo suporta, através 
do Fundo do Ambiente, os gastos originados pela gestão da Rede Nacional de Áreas Protegidas”. 

Este documento trata das estimativas dos custos das actividades previstas no Plano, a fim de se atingir os 
objectivos almejados. Os custos constantes deste documento para as várias actividades previstas poderão 
vir a ser objecto de alguma revisão, durante a execução do Plano, pois neste momento não existem todas 
as informações necessárias para o cálculo dos custos reais.

Em termos de tempo, as actividades são distribuídas por um período de 5 (cinco) anos. Neste espaço de 
tempo serão dadas prioridades às acções mais urgentes, em função da sua importância para a consecução 
dos objectivos do Plano.

As actividades orçamentadas neste documento agrupam-se em função dos objectivos traçados no Plano, 
como se seguem:

a) CONSERVAÇÃO, cujo objectivo geral é garantir a conservação, protecção e restauração dos ecossiste-
mas, contribuindo para a manutenção do património arqueológico, etnográfico e histórico;

b) USO PÚBLICO E INFORMAÇÃO, cujo objectivo é difundir os valores e características naturais e cultu-
rais do Parque, diversificar e racionalizar a oferta de espaços de interesse e possibilitar o uso público do 
Parque a uma gama variada de visitantes;
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c) SÓCIO-ECONÓMICA,  cujo objectivo é o de criar as condições infra-estruturais mínimas que fa-
voreçam o bom funcionamento do Parque na sua totalidade, para além de dinamizar todo tecido 
económico em prol do desenvolvimento sustentado das comunidades do Parque;

d) INVESTIGAÇÃO, cujo objectivo é essencialmente acompanhar a evolução das funções ambientais e 
o seu impacte nos ecossistemas e na população do Parque. 

e) MONITORIZAÇÃO, fazer o acompanhamento do plano, em termos de execução física/financeira, dos 
resultados e os impactes das actividades implementadas.

f) PLANEAMENTO, elaboração dos planos especiais.

g) ADMINISTRAÇÃO & PESSOAL,  organização e funcionamento dos serviços do Parque

h) MANUTENÇÃO & EQUIPAMENTOS, manutenção dos equipamentos e materiais do escritório 
do Parque

Cada actividade possui um número de referência e o responsável pela sua execução, seguindo a ordem 
de importância, sendo em primeiro lugar o responsável principal, seguido de outros responsáveis. As 
abreviações utilizadas são:

G   Guarda do Parque
CP   Coordenador do Parque 
TL   Trabalhadores locais contratados
RE   Responsável pelo Ecoturismo
CN   Coordenador Nacional (sede)
E   Ecologista
ES   Economista Social/Educador ambiental

Cada actividade é apresentada por ordem de prioridade:

1:  Essencial, têm de ser completada dentro do período indicado.
2:  Deve ser completada dentro do período indicado.
3:  Preferencial/Prioritário caso houver financiamento
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As actividades de gestão estão agrupadas conforme nos capítulos anteriores:

1-  CONSERVAÇÃO (C)
2-  USO PÚBLICO E INFORMAÇÃO (UPI)
3-  SOCIO-ECONÓMICAS (SE)
4-  INVESTIGAÇÃO (I)
5-  MONITORIZAÇÃO (MTZ)
6-  PLANEAMENTO (PN)
7-  ADMINISTRAÇÃO & PESSOAL (AP)
8-  MANUTENÇÃO & EQUIPAMENTOS (ME) 
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Plano de Trabalho e Orçamento 
para cinco anos: Julho 2008 - Junho 2013

Cód. PROGRAMAS/ACTIVIDADES Resp. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 MONTANTE   

(EURO)

1. CONSERVAÇAO

C   1.1. Vigilância 6000,00

C     1.1.1. Elaboração de um Plano de Vigilância do Parque C,G 1 1

C     1.1.2. Regularizar  o enquadramento dos guardas entre Parque e DGASP C,CN 1

C     1.1.4. Assegurar o cumprimento da Normativa (Regime de usos geral e específico) C,G 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

C   1.2. Restauração do coberto vegetal

C     1.2.1. Gestão do viveiro do Parque para a produção de plantas para a reflorestação E,G 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5000,00

C     1.2.2. Apoio à comunidade na criação e gestão de viveiros C,G 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6000,00

C     1.2.3. Reflorestação com plantas de espécies ameaçadas e endémicas de Cabo Verde E,G,TL 1 1 1 1 1 20000,00

C     1.2.4. Implementação de um plano especifico de reflorestação para o Sideroxylon 

marginata

E,G,TL 1 1 1 1 5000,00

C     1.2.5. Controlo das invasoras E,G,TL 1 1 1 1 1 1 30000,00

C   1.3. Recursos hídricos, geológicas e solo

C     1.3.1. Apoio na implementação de técnicas de conservação do solo e C 2 10000,00

C     1.3.2. Recuperação e reabilitação de áreas degradadas por extracção e deposito de inertes C,E 2 2 5000,00

C     1.3.4. Elaboracão do plano de integração da área de amortecimento nas actividades de 

conservação

C,CN 1
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Cód. PROGRAMAS/ACTIVIDADES Resp. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 MONTANTE 

(EURO)

UPI 2. USO PUBLICO E INFORMAÇÃO

UPI   2.1. Sinalização

UPI     2.1.1. Limites do Parque C,RE,G 1 1 1 2000,00

UPI     2.1.2. Entrada e saída de estradas C,RE,G 1 1 1 500,00

UPI     2.1.3. Entrada e saída de pistas C,RE,G 1 1 1 2000,00

UPI     2.1.4. Sinais informativos C,RE,G 1 1 1 1000,00

UPI     2.1.5. Sinais interpretativos C,RE,G 1 1 1 1000,00

UPI     2.1.6. Sinais normativos C,RE,G 1 1 1 1000,00

UPI   2.2. Educação e sensibilização

UPI     2.2.1. Produção de material didáctico para a educação (especificar tipologias) ES,RE,C 1 1 1 1 5000,00

UPI     2.2.2. Campanhas de sensibilização (eventos) ES,RE,C 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6000,00

UPI     2.2.3. Actividades de educação ambiental nas escolas no interior do Parque e na zona de 

amortecimento

ES,RE,C 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10000,00

UPI     2.2.4. Acolhimento e actividades de educação com as escolas da ilha de Santiago ES,RE,C 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2000,00

UPI     2.2.5. Programas de sensibilização ambiental com a população ES,RE,C 10000,00

UPI   2.3. Promoção da imagem do Parque

UPI     2.3.1. Actualização do website C, RE 1 2 1 2 1 1000,00

UPI     2.3.2. Trabalho de parceria com as instituições e os operadores turísticos (nacionais e 

internacionais)

C, RE 2 2 2 2 500,00

UPI     2.3.3. Marketing do Parque do Serra Malagueta RE, C 1 1 1 1 2 2000,00

UPI   2.4. Ecoturismo

UPI     2.4.1. Estabelecer e implementar um sistema de taxas de entrada no Parque para os 

turistas e os visitantes

C,CN 1 1

UPI     2.4.2. Produção de material interpretativo (ecoturismo) RE,C 1 1 1 2000,00

UPI     2.4.4. Definição e publicitação de programas de visitas (pacotes turísticos) RE,C 2 2 2

UPI     2.4.5. Desenvolvimento e implementação duma regulamentação de visitas RE,C 1 1

UPI     2.4.6. Instalação do Centro de Visitantes (ou visitas) do Parque C,RE 1 1 1 10000,00

UPI     2.4.7. Definição de limitações de acesso ao Parque (n° de pessoas, sítios, veículos, etc.) RE,C 1 1 1 1000,00

UPI   2.5. Conservação do património

UPI     2.5.1. Reabilitação ou restauração de elementos de interesse patrimonial e etnográfico C 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30000,00

UPI   2.6. Infra-estruturas

UPI     2.6.1. Desenvolvimento duma rede de pistas, trilhas e caminhos RE,C 1 1 1 10000,00

UPI     2.6.2. Instalação do parque de campismo C,CN 1 1 1 80000,00

UPI     2.6.3. Gestão do parque de campismo C,RE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20000,00

UPI     2.6.4. Construção de miradouros C,RE 1 1 1 20000,00
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Cód. PROGRAMAS/ACTIVIDADES Resp. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 MONTANTE 

(EURO)

SE 3. SOCIO-ECONÓMICAS

SE   3.1. Ajuda as actividades agro-pecuárias 30000,00

SE     3.1.1. Construção de currais (10) C 2 2 2 2 2

SE     3.1.2. Melhoramento das raças de gado C 2 2 2

SE     3.1.3. Introdução de novas produções (queijo, manteiga, etc) C 2 2 2

SE     3.1.4. Lançamento de sementes para pasto na área de amortecimento E, C 3 3

SE     3.1.5. Construção de sistemas de abeberamento C,SE 3 3

SE     3.1.6. Apoio à diversificação das produções agrícolas C,SE 1

SE     3.1.7. Aquisição e difusão de sistemas de rega gota-a-gota C,SE 3 3 3 3

SE     3.1.6. Difusão de sistemas de agricultura hidroponica C,SE 2 2

SE   3.2. Abastecimento de água 10000,00

SE     3.2.1. Restauração de nascentes C,SE 3

SE     3.2.2. Instalações de novas redes de captação de agua de nevoeiros onde é preciso E 2 2 2

SE     3.2.3. Gestão e manutenção do sistema de redes de captação de agua de nevoeiros 

existente

E,C 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SE   3.3. Ajuda nas actividades de pequeno negócios 60000,00

SE     3.3.1. Apoio na confecção, marketing e venda de produtos típicos (manteiga, artesanato, etc.) SE,C 1 1 1 1

SE     3.3.2. Apoio na mobilização de fundos de “micro-grants” SE,C 1 1 1 1

SE     3.3.3. Apoio na procura de fundos de micro-credito SE,C 1 1 1 1 1 1

SE     3.3.4. Formação em gestão de pequenos negócios SE,C 1 1 1 1 1 1

SE   3.4. Gestão do resíduos

SE     3.4.1. Elaboração de um plano de gestão do lixo para o Parque SE,C 2 2 2 500,00

SE   3.5. Posse da terra 10000,00

SE     3.5.1. Finalização do cadastro do Parque SE,RE 1 1

SE     3.5.2. Actualização do cadastro do Parque SE,RE 1 1

SE     3.5.3. Protocolos de acordo com os proprietários de terrenos C,CN 1

SE   3.6. Energia

SE    3.6.1 Estudo sobre potencialidades de energias renováveis no Parque e na zona de 

amortecimento

CN, C 1 8000,00

Cód. PROGRAMAS/ACTIVIDADES Resp. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 MONTANTE 

(EURO)

I 4. INVESTIGACAO

I   4.1. Pesquisas sobre os recursos naturais

I     4.1.1. Potencial medicinal e farmacêutico da flora do Parque E,SE 2 3000,00

I     4.1.2. Comportamento de espécies exóticas em relação às autóctones, em termos de 

impactes

E 2 5000,00

I     4.1.3. Efectivo e composição em espécie da comunidade de morcegos E 3 3 3 3

I     4.1.4. Apoio às instituições de pesquisa na realização e actualização do inventário das 

espécies da fauna invertebrada

E 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1000,00

I     4.1.5. Apoio aos  instituições de pesquisa na finalização do inventario florístico do Parque C,E 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1000,00

I     4.1.6. Estudo da origem, efectivo, comportamento e impacte da população de 

Cercopithecus aethiops

SE,RE 2 5000,00

I 4.2. Pesquisa sobre a população (histórico-cultural) e património do Parque

I     4.2.1. Aprofundamento dos aspectos históricos, etnográficos e antropológicos do Parque 2
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Cód. PROGRAMAS/ACTIVIDADES Resp. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 MONTANTE 

(EURO)

Mtz 5. MONITORIZAÇÃO

Mtz  5.1. Biodiversidade e outros recursos naturais 30000,00

Mtz     5.1.1. Evolução dos processos erosivos e dos solos E,G,C 1 2 1 2 1

Mtz     5.1.2. Populações de espécies de plantas ameaçadas E,G,C 1

Mtz     5.1.3. População de Sideroxylon marginata E,G,C 1 1 1 1 1

Mtz     5.1.4. População residente de Ardea purpurea bournei E,G,C 1 1 1 1 1 1

Mtz     5.1.5. População residente de Buteo buteo bannermani E,G,C 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Mtz     5.1.6. População residente de Acrocephalus brevipennis E,G,C 1 1 1 1 1

Mtz     5.1.7. Populações de aves da Família Procellaridae E,G,C 1 1 1 1 1

Mtz     5.1.8. Populações das espécies de répteis de maior interesse para conservação (Chinonia 

vaillanti, Tarentola rudis, T. darwini)

E,G,C 1 1 1

Mtz     5.1.9. Colheita de dados climáticos locais E,C 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Mtz     5.1.10. Actualização do mapa do uso do solo do Parque E,C 1 1

Mtz     5.1.11. Populações de plantas invasoras (Lantana camara e Furcraea foetida) E,G 1 3000,00

Mtz     5.1.12. População de Cercopithecus aethiops E,G

Mtz     5.1.13. Análise e acompanhamento  de indicadores sobre as actividades ilegais ou não 

permitidas no registadas no interior do Parque

E,G 1 1 1 1 1

Mtz  5.2. Aspectos socio-económicos 3000,00

Mtz     5.2.1. Análise e acompanhamento de indicadores socio-económicos no Parque SE 1 1 1

Mtz     5.2.2. Análise e acompanhamento de indicadores sobre o nível de educação e sensibilização 

ambiental atingidos pela população residente

SE 1 1 1

Mtz

Cód. ACTIVIDADES Resp. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 MONTANTE 

(EURO)

Pn 6. PLANEAMENTO

Pn 6.1 Elaboração de planos especiais

Pn 6.1.1 Plano florestal C 2 5000,00

Pn 6.1.2  Plano urbanístico C 3 5000,00

Pn 6.1.3 Plano para o ecoturismo RE,C 1 1 2000,00

Pn 6.1.4 Plano de desenvolvimento socio-económico SE,C 2 2 2000,00

Cód. ACTIVIDADES Resp. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 MONTANTE 

(EURO)

AP 7.  ADMINISTRAÇÃO & PESSOAL

AP 7.1 Planos de trabalho e Reuniões

AP 7.1.1 Elaboracão de planos de trabalho  anuais C & 1 1 1 1 1 1

AP 7.1.2 Reuniões regulares da equipa C 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

AP 7.1.3 Organização e execução das reuniões do Comité Local C 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2000,00

AP 7.2 Formação do pessoal 

AP 7.2.1 Formação  do pessoal da ESSE sobre Avaliação de Impacte Ambiental C,CN 2 2 10000,00

AP  7.2.2 Formação  do pessoal do Parque sobre a Gestão das Áreas Protegidas C,CN 1 1 1 1 20000,00

AP  7.2.3 Formação especifica dos monitores sobre o ecoturismo C,CN 1 1 1 5000,00

AP
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Cód. ACTIVIDADES Resp. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Budget Total 

(EURO)

SP 9. SALÁRIO DO PESSOAL

SP 9.1 Director do Parque

SP 9.2 Administração

SP 9.3 Desenvolvimento ecológico

SP 9.4 Desenvolvimento comunitário

SP 9.5 Guardas & Monitores do Parque

CG 10. CUSTOS DE GESTÃO 120000,00

CG 10.1 Combustível & Transporte C 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CG 10.2 Electricidade e Água C 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CG 10.3 Comunicação (Telefone, Fax, Internet..) C 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CG 10.4 Bens e Materiais C 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CG 10.5 Diversos C 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Cód. ACTIVIDADES Resp. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 MONTANTE 

(EURO)

ME 8. MANUTENÇÃO & EQUIPAMENTOS

ME  8.1  Equipamento

ME 8.1.1 Manutenção e actualização do equipamento (veículos, materiais para o trabalho de 

campo, materiais para o trabalho de escritório, especificar...)

C 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6000,00

ME  8.1.2 Actualização dos materiais do Centro de Informação do Parque (biblioteca e biblioteca 

digital)

C 2 2 2 2 2 2 2500,00

ME 8.1.3 Inventário do equipamento C 1 1 1 1 1

ME 8.2 Infra-estruturas

ME 8.2.1 Manutenção dos serviços do Parque C 1 1 10000,00

ME 8.2.2 Manutenção da rede de pistas, trilhas, caminhos e infra-estruturas associadas (sinais, 

acessos e miradouros)

C 1 1 10000,00

ME
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ORÇAMENTO TOTAL (EURO 673.000,00

ORÇAMENTO TOTAL (ECV) 74.198.250,00

 O SALÁRIO DO STAFF TÉCNICO NÃO 
FOI INCLUÍDO

ESTIMATIVA ANUAL DOS CUSTOS  (EURO) 134.600,00

ESTIMATIVA ANUAL DOS CUSTOS ECV) 14.839.650,00

Conservação 87000
Uso Público e Informação 217000
Sócio-Económico 118500
Investigação 15000
Monitorização 36000
Planeamento 14000
A & Pessoal 37000
M & Equipamento 28500
Custos de Gestão 120000

DISTRIBUIÇÃO DOS CUSTOS

13%

33%

18%

2%
5%

2%

5%

4%

18%

Conservação
Uso Público e Informação
Sócio-Económico
Investigação
Monitorização
Planeamento
A & Pessoal
M & Equipamento
Custos de Gestão
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ANEXO

ANEXO I - Espécies registadas no PNSM e área circunvizinha.

Para cada espécie de planta, existem informações sobre o seu nível de endemismo, o seu estado de 
conservação baseado na Primeira Lista Vermelha de Cabo Verde e Santiago (Leyens & Lobin, 1996), 
se são plantas forrageiras ou plantas medicinais, assim como o seu nome comum em Crioulo (quan-
do possível).

CV - estado das espécies na lista vermelha de Cabo Verde (Leyens & Lobin, 1996)
S - estado das espécies na lista vermelha da ilha de Santiago (Leyens & Lobin, 1996)
CR -  Em Perigo Critico; E – Em Perigo; V – Vulnerável; I – Indeterminado; R – Raro;
For - espécies usadas como ração para animais domésticos
Med - espécies usadas na medicina tradicional 
* espécies a serem confirmadas
# espécies indicadas por Neves & Morais (1997)
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Nomes científicos Nome comum CV S Área de endemismo For Med

Acanthospermum hspidum Nhara-saquedo X

Acacia holocericea -

Achyranthes áspera Malpica

Adiantum capillus-veneris Avena

Adiantum incisum -

Ageratum conyzoides Orégão X

Anagallis arvensis
Coentro-de-

tchintcherrote

Andropogon gayanus Touca-fêmea X

Anogramma leptophylla -

Argemone mexicana Calicanto

Aristida cardosoi Barba-de-bode Cabo Verde X

Artemisia gorgum Losna
Santiago, Santo 

Antão e Fogo

Arthraxon lancifolius - X

Asplenium aethiopicum 

var.

brithwaitii 

-

Bidens bipinnata Seta-preta X

Bidens pilosa Seta-preta X X

Borreria verticillata Bedjo-teso

Bothriochloa insculpta -

Campanula jacobaea Contra-bruxa-azul Cabo Verde

Campylanthus g. glaber Alecrim-brabo V E Cabo Verde X

Celosia trigyna -

Centaurium tenuiflorum 

viridense
Fel-de-terra

Santiago, Fogo e 

Brava

Cerastium glomeratum -

Chloris pilosa - X

Chloris pycnothrix - X

Chloris virgata Barba-de-bode-fêmea X X

Commelina benghalensis Oredja-rato

Conyza bonariensis -

Conyza feae Lorna-brabo E CR Cabo Verde X

Conyza pannosa Lorna-brabo E CR Cabo Verde

Conyza varia* Marcelina E CR Cabo Verde
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Crotalaria goreensis Ovos-de-rato-pequeno X

Crotalaria retusa Ovos-de-rato X X

Crotalaria senegalensis Ovos-de-rato-pequeno X

Cupressus sempervirens Cupressu

Cyperus cyperoides -

Davallia canariensis -

Delilia biflora - X

Desmodium scorpiurus Crioula X

Dichrostachys cinérea Espinho cachupa X

Digitaria sp. Djédjé X

Diplotaxis varia Mostarda-brabo I I Santiago e Brava X

Echium hypertropicum Língua-de-vaca E E Santiago e Brava X

Eleusine indica Palha-grossa X

Epilobium hirsutum -

Eragrostis ciliaris - X

Eucalyptus camaldulensis # Calipe

Eucalyptus tereticornis # Calipe

Euphorbia tuckeyana Tortolho V CR Cabo Verde

Ficus sycomporus 

gnaphalocarpa
Figueira-brabo CR CR X

Fimbristylis hispidula Junco

Foeniculum vulgare Erva doce X

Forsskaolea procridifolia Urtiga Cabo Verde X

Furcraea foetida Carrapato

Galium parisiense -

Globularia amygdalifolia Mato-boton V CR Cabo Verde X

Gnaphalium luteo-album Goivo-branco

Grevillea robusta Grevilea

Grewia villosa Barnedo

Heteropogon contortus Touça-matcho X

Nomes científicos Nome comum CV S Área de endemismo For Med
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Hyparrhenia hirta Touça-fêmea X

Hypodematium crenatum -

Hyptis pectinata Rosmaninho

Indigofera colutea Palha-de-milhafre X

Ipomoea cairica Lacacã X

Ipomoea purpurea Corda-biola X

Jatropha curcas Purgueira X

Kickxia elegans Agrião-de-rocha Cabo Verde X

Kyllinga pumila -

Kyllingia squamulata -

Lantana camara Lantana X

Laportea aestuans -

Lavandula rotundifolia Aipo-de-rocha I Cabo Verde X X

Leucaena leucocephala Linhaço X

Limonium lobinii Carqueja-de-santiago R R Serra Malagueta

Lobularia canariensis 

fruticosa 
Sempre-noivinha I I Cabo Verde

Lótus jacobaeus Piorno Cabo Verde X

Lotus purpureus Piorno Cabo Verde X

Lycopersicum esculentum Tomate-brabo X

Macrotyloma daltonii  - X

Melinis repens Rabo-de-cavalo X

Mollugo nudicaulis Sementina

Nauplius daltonii daltonii Macelinha E E Santiago

Nephrolepis ondulata -

Nicandra physalodes  - X

Notholaena marantae -

Opuntia ficus-indica Figueira Moura X

Oxalis corniculata Azedinha

Panicum maximum Djé-djé-cavalo X

Nomes científicos Nome comum CV S Área de endemismo For Med
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Paronychia illecebroides Padja-formiga Cabo Verde X

Paspalum scrobiculatum Patacho

Pennisetum polystachion Balanço X

Pinus canariensis # Pinu

Pinus halepensis # Pinu

Pinus radiata # Pinu

Plantago major Tanchagem X

Polycarpaea gayi Palha-bidião Cabo Verde

Pteridium aquilinum -

Pycreus polystachyos -

Samolus valerandi Alface-do-rio

Sarcostemma daltonii Gestiba Cabo Verde X

Satureja forbesii Erva cidreira I V X

Scrophularia arguta -

Setaria adhaerens Djé-djé X

Setaria barbata Djé-djé X

Setaria pumila Djé-djé X

Sida acuta Lolo

Sida rhombifolia Lolo X

Sida urens Lolo

Sideroxylon marginata Marmolano E CR Cabo Verde X X

Silene gallica -

Solanum nigrum Malagueta-galinha X

Sonchus daltonii Coroa-de-rei I CR Cabo Verde X X

Sonchus oleraceus Palha-

leite 
X

Sorghum halepense Sorgo X X

Tagetes patula Cravo-de-burro X

Tolpis farinulosa Mato-branco I Cabo Verde X

Tornabenea annua Funcho V V Santiago e Brava X X

Umbilicus schmidtii Bálsamo R R Cabo Verde

Verbascum capitis-viridis Sabão-feiticeira V V Cabo Verde X

Verbena officinalis - X

Waltheria indica -

Zornia glochidiata -

Nomes científicos Nome comum CV S Área de endemismo For Med
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A nomenclatura e a identificação estão baseadas em:

• Flora de Cabo Verde – Plantas vasculares, 1996. Instituto de Investigação Cientifica Tropi-
cal – Lisboa, Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento Agrário – São Jorge dos 
Orgãos, Cape Verde.

• Brochmann C., Rustan O.H., Lobin W. and Kilian N., 1997. Sommerfeltia – The endemic 
vascular plants of Cape Verde Islands, W Africa. Botanical Garden and Museum – University 
of Oslo.

• Gomes S.F., 1988. Estudo sistemático de plantas de Cabo Verde. Instituto Politécnico de 
Santarém.

• Banco de Dados de Biodiversidade de Cabo Verde, 2005. Lista preliminar de espécies 
silvestres de Cabo Verde – Fungos, Plantas e Animais terrestres. Banco de Dados de Biodiver-
sidade de Cabo Verde.
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Espécie 

Tornabenea annua

Nome vernáculo 

Funcho

Estatuto de ameaça em Cabo Verde 

Vulnerável (V )
Estatuto de ameaça em Santiago

Distribuição

Endémica das ilhas de Santiago e Brava

Distribuição em Serra Malagueta 

Na área do PNSM encontram-se duas comunidades maiores em Chã d’água, bem como alguns indivíduos em Quebrada, na berma 

da estrada em Chã das Figueiras e em Maria Curva entre outros lugares. 

Biologia e ecologia

Erva anual até cerca 0,8 m de altura, com cheiro e cor semelhante à cenoura, pétalas brancas. Ocorre nas áreas sub-húmidas e 

húmidas das zonas montanhosas entre os 600m e 1000m de altitude. Cresce nas encostas e em algumas zonas planas e raramente 

nos vales.

Abundância 

A espécie continua difundida em Santiago porém as populações hoje conhecidas representam apenas uma pequena porção, do que 

foi a sua distribuição anterior. Grande parte do seu habitat foi destruída em consequência da expansão da área de cultivo. Na área 

do Parque pode ser também encontrada em alguns locais onde foram depositadas pedras provenientes da erosão e da actividade de 

construção da estrada. Esta pode ser uma particularidade a se ter em conta para a conservação desta espécie.

Ameaças

 • A crescente procura de espaços para a agricultura tem provocado a perda de alguns exemplares e tem limitado o seu território.

 • Toda as partes planta é utilizada na medicina tradicional.

 • As folhas são comidas pelas vacas e cabras.

 • Perda de espaço através da competição com as espécies introduzidas e invasoras.

Orientações de gestão 

 • Monitorizar e salvaguardar as populações existentes e os locais de (re)colonização.

 • Potencial para ser disseminado pelas populações locais para uso medicinal. O Parque pode desempenhar um papel activo na 

forma de disseminação mais conveniente.

ANEXO II - Fichas descritiva das espécies vegetais de interesse de conservação no PNSM

As espécies de plantas descritas da seguido, devido ao seu estado de ameaçadas em Cabo Verde, 
todas beneficiam da protecção legal fornecida pelo Decreto Regulamentar Nº 7/2002 a 30 de Dez-
embro de 2002, à excepção da Lavandula rotundifolia que consta na lista vermelha de Cabo Verde 
como Indeterminada (I) para Santiago, mas não é protegida pelo Decreto Regulamentar em Santia-
go, somente em S. Vicente (!). 

 

Família Asteraceae
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Família Asteraceae

Espécie

Artemisia gorgonum

Nome vernáculo 

Losna

Estatuto de ameaça em Cabo Verde 

Vulnerável (V )

Estatuto de ameaça em Santiago 

Em Perigo Crítico (CR)

Distribuição

Endémica da Ilha de Santiago

Distribuição em Serra Malagueta 

A. gorgonum, não foi inventariada na área de Serra Malagueta, isto porque só se pode encontrar alguns poucos exemplares 

nalgumas nos “jardins” de algumas casas. Salienta-se aqui o facto de que esta é uma das espécies que fruto do protocolo com o 

INIDA e no âmbito do Projecto Áreas Protegidas está a ser utilizado para reflorestação. A zona de Costa Quebrada é uma das áreas 

onde esta intervenção foi efectuada, algumas centenas de exemplares foram plantados. Os exemplares desta espécie utilizados 

para reflorestação após um período onde alguns indivíduos morreram, hoje encontram-se em boas condições. Isto pode ser uma 

indicação que a actividade de reflorestação com esta espécie pode ter sucesso.

Biologia e ecologia

Arbusto aromático até 2 m de altura, muito ramificado, capítulos amarelos, registada para as áreas de montanhas em Santo Antão, 

Santiago e Fogo, eventualmente distribuídas entre as zonas semiaridas, subhumidas e zonas húmidas, normalmente entre os 800m 

e 2000m. Esta espécie cresce nas zonas rochosas e em algumas zonas planas. No passado era uma das componentes características 

da vegetação arbustiva nestas áreas. Actualmente as populações desta espécie encontram-se bastante degradadas com excepção de 

alguns poucos fragmentos.

Abundância 

As populações desta espécie tem diminuído bastante ao longo do tempo, algumas áreas onde esta existia, hoje pode estar extintas, 

em consequência da destruição do seu habitat, do corte e sobre-utilização na medicina tradicional. 

Ameaças 

 • A sua sobre-utilização para o tratamento de determinadas doenças em medicina tradicional provocou a diminuição drástica da 

população desta espécie.

 • Destruição da vegetação arbustiva.

 • Utilizada como combustível.

 • Planta forrageira.

Orientações de gestão 

 • Espécie prioritária na reflorestação

 • Disseminação desta espécie de modo que a população local possa ser um dos veículos de expansão da espécie.

 • Incluir como espécie prioritária nas campanhas de sensibilização e educação ambiental.
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Espécie 

Conyza feae

Nome vernáculo 

Losna-brabo

Estatuto de ameaça em Cabo Verde 

Em Perigo (EN)

Estatuto de ameaça em Santiago 

Em Perigo Crítico (CR)

Distribuição

Endémica das ilhas de Santo Antão, ilhéu Raso, S. Nicolau, Santiago, Fogo e Brava

Distribuição em Serra Malagueta 

Em Serra Malagueta pode ser encontrada em Quebrada (perto de cancela) e em algumas zonas de depressão.

Biologia e ecologia

Arbusto entre 0,3 a 0,6 cm de altura, ramos erectos, capítulos amarelos, agrupadas em grande número. Ocupa as zonas semi-aridas, 

sendo também comum nas áreas mais húmidas. Esta espécie e Conyza varia, muitas vezes ocupam as mesmas áreas, nas depressões, 

algumas planícies e pequenas ribeiras.

Abundância

Esta espécie encontra-se em grande risco de extinção em Cabo Verde.

Ameaças

• Destruição da vegetação arbustiva

• Uso na medicina tradicional

• Perda de espaço através da competição com as espécies introduzidas e invasoras

Orientações de gestão 

• Promover estudos complementares para clarificação taxonómica.

• Salvaguardar e monitorizar as populações marginais e as fontes de (re)colonização.

Espécie 
Conyza pannosa

Nome vernáculo 
Taba; Lorna-brabo

Estatuto de ameaça em Cabo Verde 
Em Perigo (EN)

Estatuto de ameaça em Santiago 
Em Perigo Crítico (CR)

Distribuição
Espécie endémica das ilhas de Santo Antão, S. Vicente, ilhéu Raso, S. Nicolau, Santiago e Brava

Distribuição em Serra Malagueta 
Encontra-se na berma da estrada secundária de terra batida que dá acesso à zona de Malagueta, onde a disponibilidade de solo 
proveniente da erosão propiciou o desenvolvimento de uma pequena comunidade (zona de José de Barros), pode-se também 
observar alguns indivíduos isolados em Cancela (Quebrada). 

Biologia e ecologia
Erva vivaz, até 1 m de altura, caule erecto, ramificado. Folhas ligeiramente lanceoladas a espatuladas a obovadas. Capítulos 
amarelos agrupados em paniculas. Ocorre quase exclusivamente na zona húmida, somente em Santo Antão onde também foi 
registado nas zonas sub-humidas e semi-áridas. Cresce nas encostas rochosas, nalgumas ribeiras temporárias.

Abundância 
Esta espécie encontra-se em grande risco de extinção em Cabo Verde.

Ameaças

• Uso na medicina tradicional

Orientações de gestão 

• Salvaguardar e monitorizar as fontes de (re)colonização.
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Espécie 

Conyza varia

Nome vernáculo 

Marcelinha

Estatuto de ameaça em Cabo Verde 

Em Perigo (EN)

Estatuto de ameaça em Santiago 

Em Perigo Crítico (CR)

Distribuição

Espécie endémica das ilhas de Santo Antão, ilhéu Raso, S.Nicolau, Santiago, Fogo e Brava

Distribuição em Serra Malagueta

Em Serra Malagueta pode-se encontrar alguns exemplares em Chão d’água e Viração, em encostas com exposição N-NE (carece de 

confirmação tendo em conta os caracteres de hibridismo que por vezes apresenta). 

Biologia e ecologia

Arbusto até 1,8 m de altura, capítulos amarelos. Ocupa normalmente as zonas subhumidas e húmidas. Provavelmente esta era uma 

das espécies arbustivas que antigamente em conjunto com Artemisia Gorgonum, Globularia amygdalifolia, Euphorbia tuckeyana 

faziam parte da vegetação arbustiva cobrindo a parte N, NE e NW das zonas montanhosas das ilhas mais acidentadas.

Abundância 

No passado as populações desta espécie era representativa das encostas N,NE e NW das zonas montanhosas, actualmente regista-se 

um declínio crescente das populações desta espécie, a ponto de ser incluída na Lista Vermelha de Cabo Verde como espécie em 

Perigo e particularmente ameaçada em Santiago.

Ameaças 

• Destruição da vegetação arbustiva

• Uso na medicina tradicional

• Perda de espaço através da competição com as espécies introduzidas e invasoras.

Orientações de gestão 

• Promover estudos complementares para clarificação taxonomica.

• Salvaguardar e monitorizar as populações mais estáveis e as fontes de (re)colonização.

• Incluir como espécie prioritária nas campanhas de sensibilização e educação ambiental.

Espécie 

Nauplius daltonii ssp. daltonii

Nome vernáculo 

Macela

Estatuto de ameaça em Cabo Verde 

Em Perigo (EN)

Estatuto de ameaça em Santiago

Em Perigo (EN)

Distribuição

Subespécie exclusiva de Santiago

Distribuição em Serra Malagueta 

Na área do PNSM pode ser encontrado na zona Norte de Montona, em Pedra Comprida (perto de Cutelo Lopes), Chão d’água. A 

população a Norte de Montona é bem mais ampla, podendo ascender uma centena de indivíduos.

Biologia e ecologia

Pequeno arbusto, até 0,5 m de altura, folhas sedosas, capítulos amarelos. Ocorre normalmente nas zonas húmidas e raramente na 

sub-húmida das duas maiores elevações de Santiago (Pico da Antónia e Serra da Malagueta). Cresce nas escarpas, zonas de declive 

entre os 800m a 1020m de altitude estando por vezes associado a Echium hypertropicum e Lotus jacobaeus.

Abundância 

Esta subespécie é restrita das duas maiores elevações de Santiago, e a população desta subespécie sofre grande redução em função 

da pressão antrópica.

Ameaças 

• A procura de espaços para a agricultura tem provocado a perda de alguns exemplares e tem limitado o território desta espécie. 

Na área do Parque este problema pode ser constatado em particular na área a norte de Montona.

• Destruição da vegetação arbustiva

Orientações de gestão 

• Introdução de práticas agrícolas sustentáveis nas áreas prioritárias para esta espécie (Norte de Montona)

• Salvaguardar e monitorizar as populações marginais mais estáveis e as fontes de (re)colonização.

• Incluir como espécie prioritária nas campanhas de sensibilização e educação ambiental.
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Espécie 

Sonchus daltonii

Nome vernáculo 

Coroa-de-rei

Estatuto de ameaça em Cabo Verde 

Indeterminado (I)

Estatuto de ameaça em Santiago 

Em Perigo Crítico (CR)

Distribuição

Espécie endémica das ilhas de Santo Antão, S. Vicente, S. Nicolau, Santiago e Fogo.

Distribuição em Serra Malagueta 

Pode ser encontrada pequenas populações na área do PNSM. Em Chã das Figueiras existe uma pequena comunidade mais visível na época das 

chuvas, esporadicamente aparecem indivíduos isolados em Quebrada e Maria Curva. 

Biologia e ecologia

Pequeno arbusto, até 1,5 m de altura, pequeno tronco lenhoso, seiva leitosa (látex), capítulos amarelos. Ocorre nas zonas sub-húmidas e 

húmidas, normalmente entre os 800m e 1800 m de altitude. Cresce nas encostas e escarpas rochosas expostas a N-NE.

Abundância 

Devido ao seu valor como forrageira, actualmente é considerado em Perigo Crítico (CR) na ilha de Santiago.

Ameaças 

• Excessiva recolha para pasto (é muito apreciada pelo gado caprino) provocou declínio da sua população e limitando o seu espaço.

• Destruição da vegetação arbustiva.

• Perda de espaço através da competição com as espécies introduzidas e invasoras.

Orientações de gestão 

• Salvaguardar e monitorizar as populações marginais mais estáveis e as fontes de (re)colinização.

• Sendo uma espécie prioritária para reflorestação através da multiplicação em viveiros, de momento devido à situação da população do 

Parque, não estão reunidas as condições para estas actividades.

• Incluir como espécie prioritária nas campanhas de sensibilização e educação ambiental.
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Família Brassicaceae

Espécie 

Diplotaxis varia

Nome vernáculo 

Mostarda-brabo

Estatuto de ameaça em Cabo Verde 

Indeterminado (I)

Estatuto de ameaça em Santiago

Indeterminado (I)

Distribuição

Espécie endémica das ilhas de Santiago e Brava.

Distribuição em Serra Malagueta 

Na área do parque pode ser encontrado em Quebrada (escarpas) em Maria Curva, e esporadicamente nas escarpas de Locotano, 

pode ainda encontrar-se em Ribeira Cuba (Cinta Garça e Ribeira Gago). 

Biologia e ecologia

Erva vivaz até 0,8 m de altura, ramificada desde a base, folhas alternas oblongas-obovadas ovadas, ou ligeiramente obovadas, 

pétalas amarelo-pálidas. Ocorre maioritariamente nas zonas húmidas, entre os 600 m e 950 m de altitude, nas encostas e escarpas 

húmidas ou sub-humidas.

Abundância 

Exclusiva de Santiago e Brava, apesar de anteriormente se ter registado grandes populações, crê-se que estas têm declinado devido 

à crescente pressão humana sobre o seu habitat. É considerada Indeterminado (I) por falta de informações.

Ameaças 

• Destruição da vegetação arbustiva

Orientações de gestão

• Salvaguardar e monitorizar as populações marginais mais estáveis e as fontes de (re)colinização.

• Incluir como espécie prioritária nas campanhas de sensibilização e educação ambiental.

Espécie

Lobularia canariensis ssp. fruticosa

Nome vernáculo 

Sempre-novinha

Estatuto de ameaça em Cabo Verde 

Indeterminado (I)

Estatuto de ameaça em Santiago

Indeterminado (I)

Distribuição

Subespécie endémica das ilhas de Santo Antão, S. Nicolau, Santiago e Fogo.

Distribuição em Serra Malagueta 

Na área do PNSM, pode ser encontrado nas escarpas e berma da estrada em Quebrada, em Chã das figueiras, alguns indivíduos 

em Locotano, e nas escarpas de com exposição N-NE (Pedra Comprida) no caminho para Lagoa. A população de Quebra é mais 

ampla que as restantes.

Biologia e ecologia

Pequeno arbusto, até 0,7 m de altura, quase erecto, folhas lanceoladas, pétalas brancas. Ocorre nas zonas húmidas e subhumidas 

crescendo nas encostas, escarpas, bermas das estradas e algumas áreas cultivadas.

Abundância 

A subespécie é comum nas ilhas de Santo Antão e S.Nicolau, apresenta uma distribuição menos regular em Santiago. Ao longo 

dos anos a espécie tem apresentado um declínio e agora é considerado Indeterminado (I) em Cabo Verde.

Ameaças 

• Destruição da vegetação arbustiva

Orientações de gestão 

• Salvaguardar e monitorizar as populações marginais mais estáveis e as fontes de (re)colinização.
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Família Boraginaceae

Espécie 

Echium hypertropicum

Nome vernáculo 

Língua de vaca

Estatuto de ameaça em Cabo Verde 

Em Perigo (EN)

Estatuto de ameaça em Santiago 

Em Perigo (EN)

Distribuição

Espécie endémica das ilhas de Santiago e Brava

Distribuição em Serra Malagueta 

Esta espécie pode ser encontrada um pouco por toda a área do PNSM, apresentando alguns nichos importantes como a de Chão de 

Casa em Curral d’asno (nicho este “preservado” no meio de um campo de cultivo) alguns nichos nas escarpas perto da estrada em 

Montona e as escarpas NE entre Montona e Pedra Comprida. Podendo também ser encontrada um pouco espalha a Oeste da estrada 

de Pedra Comprida (entre Cutelo Lopes e a zona de Queimado). 

Esta é uma das espécies que se tem utilizado para reflorestação no âmbito do projecto Áreas Protegidas e até então já foram 

plantadas cerca de 1797 exemplares. Sendo 1716 produzidas no “viveiro” do Projecto e 81 fornecidas pelo INIDA. Este dados são 

só para o ano 2006.

Biologia e ecologia

Arbusto muito ramificado podendo atingir 2,5 m de altura, com folhas lanceoladas ásperas a finamente híspidas em ambas as 

páginas. Inflorescência densa com pequenas flores, esbranquiçadas, com a parte inferior do tubo da corola azulada ou lilacínea. 

Ocorre nas zonas húmidas e subhumidas normalmente a partir dos 500m de altitude, ocupando algumas escarpas e alguns terrenos 

cultivados.

Abundância 

Em Santiago a espécie tem uma distribuição muito localizada, pode ser encontrada nas duas montanhas de maior altitude da ilha, a 

Serra do Pico da Antónia e a Serra Malagueta. Esta espécie foi uma componente muito importante da vegetação arbustiva indígena 

mas a sua população decresceu severamente devido ao corte extensivo para utilização como combustível.

Ameaças 

• Grande risco de perda da população de Curral d’Asno.

• O corte extensivo, para sua utilização para combustível contribuiu grandemente para o declínio populacional desta espécie.

• A procura de espaços para a agricultura tem provocado a perda de alguns exemplares e tem limitado o território desta espécie.

• Uso na medicina tradicional

• Perda de espaço através da competição com as espécies introduzidas e invasoras.

Orientações de gestão

• Urgentes medidas de protecção da população de Curral d’asno. Utilização desta espécie como sebe viva e protecção de solo nos 

terrenos agrícolas.

• A melhoria das condições ambientais e a redução da pressão antrópica sobre a vegetação arbustiva do Parque poderia representar 

um grande benefício para a população desta espécie que se encontra difusa, em baixa densidade em muitas áreas do Parque.

• Incluir como espécie prioritária nas campanhas de sensibilização e educação ambiental.
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Família Sapotaceae

Espécie 

Sideroxylon marginata

Nome vernáculo 

Marmolano

Estatuto de ameaça em Cabo Verde 

Em Perigo (EN)

Estatuto de ameaça em Santiago 

Em Perigo Crítico (CR)

Distribuição

Endémica das ilhas de Santo Antão, S. Vicente, S. Nicolau, Boa Vista, Santiago, Fogo e Brava

Distribuição em Serra Malagueta 

Ribeira Cuba (Cinta Garça e Ribeira Gago), albergam a maior comunidade de S.marginata, na área do PNSM, também pode-se 

encontrar indivíduos isolados nas escarpas sobranceiras a Mato (João Dias), Montona, Lacha Branca. 

Biologia e ecologia

Árvore (ou arbusto) até 12 m de altura, tronco pequeno ou ramificado na base, folhas persistentes. Ocorre nas áreas semi-áridas, 

sub-húmidas e húmidas, normalmente entre os 500 m e 1200 m de altitude (alguns registos mostram a ocorrência em altitudes 

menores). Actualmente encontra-se confinada às escarpas íngremes e inacessíveis.

Abundância 

S.marginata, encontra-se largamente distribuída pelas ilhas, porém em quase todos os lugares representados por apenas um ou poucos 

indivíduos. O seu lento crescimento, associado ao corte extensivo para combustível e utilização dos ramos e folhas na medicina 

tradicional tem provocado um declínio acelerado desta espécie. Medidas urgentes têm de ser tomadas para a sua protecção.

Ameaças 

• O corte desregrado desta espécie tem dizimado a população desta espécie e tem “empurrado” para as escarpas inacessíveis.

• Utilizado como combustível

• Uso dos ramos e folhas na medicina tradicional

Orientações de gestão 

• Salvaguardar e monitorizar as populações marginais mais estáveis e as fontes de (re)colonização

• Uma das espécies mais importantes para a reflorestação.

• Incluir como espécie prioritária nas campanhas de sensibilização e educação ambiental.
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Família Euphorbiacea

Espécie 

Euphorbia tuckeyana

Nome vernáculo 

Tortolho

Estatuto de ameaça em Cabo Verde 

Vulnerável (V )

Estatuto de ameaça em Santiago 

Em Perigo Crítico (CR)

Distribuição

Endémica de Cabo Verde, pode ser encontrada em quase todas as ilhas do arquipélago com excepção da ilha do Maio

Distribuição em Serra Malagueta 

Na área do parque restam apenas algumas populações isoladas daquilo que pode ser um testemunho da antiga cobertura vegetal 

da zona. Algumas populações podem ser encontrados, nomeadamente numa das escarpas sobranceira a Ribeira Cantada, em Fundo 

Maria Curva, Lacha Branca, Costa Quebrada, além de alguns exemplares isolados que podem ser observados. 

Esta é uma das espécies que se tem utilizado para reflorestação no âmbito do projecto Áreas Protegidas e até então já foram 

plantadas 1945 exemplares. Sendo 1368 produzido no “viveiro” do Projecto e 577 fornecido pelo INIDA. Dados só para o 2006.

Biologia e ecologia

Arbusto muito ramificado até 2,5 m de atura, ramos espessos, seiva leitosa (látex), folhas basais, densas estreitamente lanceoladas 

sem pelos. Flores amarelo-esverdeadas. Encontra-se frequentemente em locais áridos e escarpados, nas fendas de rochas, podendo 

também ocorrer em sítios húmidos.

Abundância 

Foi antigamente uma das espécies mais representativas da vegetação arbustiva indígena da área. A sua sobre-exploração para ser 

utilizado como combustível levou ao declínio da sua população. 

Ameaças 

• Espécie protegida pela CITES incluída no Anexo II.

• O corte extensivo desta espécie para ser utilizado como combustível tem provocado o declínio da sua população e limitado o 

seu espaço.

• A procura de espaços para a agricultura tem provocado a perda de alguns exemplares e tem limitado o território desta espécie.

• A reflorestação com plantas exóticas foi uma das causas do declínio da população da espécie.

• Perda de espaço através da competição com as espécies introduzidas e invasoras.

• Uso no curtimento de peles.

Orientações de gestão 

• Utilização da espécie como sebe viva e protecção de solo nos terrenos agrícolas.

• Salvaguardar e monitorizar as populações marginais mais estáveis e as fontes de (re) colonização.

• Eliminação experimental dos Eucaliptos que se encontram muito próximas de algumas populações mais estáveis (Maria Curva e 

Costa Quebrada) a fim de acelerar o processo de restauração do habitat.
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Família Lamiaceae

Espécie 

Lavandula rotundifolia

Nome vernáculo 

Aipo

Estatuto de ameaça em Cabo Verde Estatuto de ameaça em Santiago 

Indeterminado (I)

Distribuição

Endémica das ilhas de Santo Antão S. Vicente, S. Nicolau, Santiago e Fogo

Distribuição em Serra Malagueta 

Na área do PNSM pode-se observar esta espécie nas escarpas meridionais de José de Barros, (Costa Quebrada) onde existe uma 

importante comunidade desta espécie (c.500 indivíduos). Indivíduos isolados podem ser observados em Baieta Neves (parte traseira 

da casa florestal).

Biologia e ecologia

Arbusto até 0,7 m de altura, folhas estreitamente lanceoladas a obovadas, flores azul-arroxeadas. Cresce nas escarpas, fendas 

rochosas e solos de escórias vulcânicas. Ocorre normalmente nas áreas semi-áridas ou sub-húmidas, podendo também aparecer nas 

zonas húmidas, entre os 400 m e 1500 m de altitude.

Abundância 

Esta espécie é comum em Santo Antão e Fogo, é também frequente em S. Nicolau. Na ilha de Santiago é considerado Indeterminado 

(I).

Ameaças 

• As folhas são na medicina tradicional

• Usada como forrageira excepto para os suínos

• Destruição da vegetação arbustiva

Orientações de gestão 

• Salvaguardar e monitorizar as populações marginais mais estáveis e as fontes de (re)colinização.

• Potencial de ser disseminado no seio da população local.

Espécie 

Satureja forbesii 

Nome vernáculo 

Erva-cidreira

Estatuto de ameaça em Cabo Verde 

Indeterminado (I)

Estatuto de ameaça em Santiago 

Vulnerável (V )

Distribuição

Endémica das ilhas de Santo Antão, São Nicolau, Santiago, Fogo e Brava.

Distribuição em Serra Malagueta 

Em Serra da Malagueta devido à pressão exercida sobre esta espécie, actualmente encontra-se confinado a algumas escarpas 

inacessíveis, onde poucas pessoas podem alcançar. As escarpas de Pinu albergam alguns indivíduos desta espécie.

Biologia e ecologia

Erva vivaz até 0,3 m de altura, muito aromática, caule difuso, ramificado, flores violeta ou arroxeadas. Ocorre zonas semi-áridas, 

sub-húmidas e húmidas. Cresce nas zonas nas escarpas rochosas e encostas semiaridas entre os 800 m e 1600 m de altitude.

Abundância 

Apesar de comum em Santo Antão e Fogo, as populações desta espécie vem decrescendo ao longo dos anos, em Santiago é 

considerado Vulnerável (V ).

Ameaças 

• A sua sobre-utilização na medicina tradicional (caule e folhas) provocou a redução do território desta espécie estando confinada 

a algumas escarpas de difícil acesso.

• Destruição da vegetação arbustiva.

• Perda de espaço através da competição com as espécies introduzidas e invasoras.

Orientações de gestão 

• Salvaguardar e monitorizar as populações marginais mais estáveis e as fontes de (re)colonização.

• Incluir como espécie prioritária nas campanhas de sensibilização e educação ambiental.
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Família Plumbaginaceae

Espécie 

Limonium lobinii

Nome vernáculo 

Carqueja de Santiago

Estatuto de ameaça em Cabo Verde 

Raro (R)

Estatuto de ameaça em Santiago

Raro (R)

Distribuição

Endemismo restrito da área de Serra Malagueta na ilha de Santiago.

Distribuição em Serra Malagueta 

A área de distribuição é muito limitada, e a população conhecida é pequena, L. lobinii é considerado raro (R). As escarpas de Chã 

das Figueiras abriga uma população importante da espécie, pode ainda encontrar-se alguns indivíduos nas escarpas com exposição 

NE do Posto escarpas NE de Pedra Comprida, escarpas de Ponta Achada. Também pode-se encontrar Indivíduos espalhados em 

varias escarpas com exposição NE. 

Biologia e ecologia

Pequeno arbusto até 0,4 m de altura, com várias rosetas foliares densas na extremidade, ramos curtos revestidos de um grande 

número de folhas mortas. Flores pequenas agrupadas em espigas compactas. Cresce entre os 500 e 800 m de altitude nas escarpas 

rochosas normalmente com orientação NE, estando normalmente associado a Echium hypertropicum, Campanula jacobaea, 

Verbascum capitis-viridis, Tornabenea annua, Diplotaxis varia, Lobularia Canarienis fruticosa.

Abundância 

Espécie geográfica e demograficamente rara, limitando-se às escarpas rochosas em Serra Malagueta.

Orientações de gestão 

• Salvaguardar e monitorizar as populações marginais mais estáveis e as fontes de (re)colonização.

Família Crassulaceae

Espécie 

Umbilicus schmidtii

Nome vernáculo 

Bálsamo

Estatuto de ameaça em Cabo Verde 

Raro (R)

Estatuto de ameaça em Santiago

Raro (R)

Distribuição

Endémica das ilhas de Santo Antão, São Nicolau, Santiago e Fogo.

Distribuição em Serra Malagueta 

No PNSM pode ser encontrado em Quebrada, no sopé das escarpas (alteradas pela construção da estrada nacional ST 01) onde a 

humidade permite o seu desenvolvimento. As fendas das escarpas de Chã das Figueiras também abrigam uma comunidade desta 

espécie outros lugares como as fendas rochosas em Maria Curva também albergam alguns indivíduos. É observado após a queda 

das chuvas.

Biologia e ecologia

Erva vivaz com tubérculos, cerca de 0,3 m de altura, folhas opostas, bainha desenvolvida. Ocorre nas zonas húmidas entre os 

800 a 1600 m de altitude. Cresce nas escarpas e fendas rochosas com orientação N-NE, onde a humidade possibilita o seu 

desenvolvimento.

Abundância 

É frequente nos habitats que propiciam o seu desenvolvimento, mas é geralmente considerado Raro (R).

Ameaças 

• Uso na medicina tradicional

Orientações de gestão 

• Salvaguardar e monitorizar as populações mais estáveis e as fontes de (re)colonização.

• Incluir como espécie prioritária nas campanhas de sensibilização e educação ambiental.
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Família Globulariaceae

Espécie 

Globularia amygdalifolia

Nome vernáculo 

Modronho, Mato-boton

Estatuto de ameaça em Cabo Verde 

Vulnerável (V )

Estatuto de ameaça em Santiago

Em Perigo Critico (CR)

Distribuição

Endémica das ilhas de S. Antão, S. Nicolau, Santiago, Fogo e Brava

Distribuição em Serra Malagueta 

No PNSM pode ser encontrada na área de Montona onde existe uma comunidade representativa da espécie, porventura a maior 

população de Santiago. Também pode ser encontrado uma comunidade em Baieta Neves (perto da casa florestal). 

É uma das espécies utilizadas na reflorestação no âmbito do Projecto Áreas Protegidas, até finais de 2006 83 exemplares da espécie 

foram plantadas no PNSM, sendo 67 fornecidos pelo INIDA e 16 produzidos no viveiro do Projecto.

Biologia e ecologia

Arbusto lenhoso até 1,5 m de altura, muito ramificado, folhas alternas oblanceoladas raramente lanceoladas, flores azul-arroxeadas. 

Ocorre normalmente nas zonas subhumidas e húmidas, podendo também estar presente em algumas zonas áridas em Santiago. 

Pode ser encontrada entre os 400 m e 2200m de altitude. Cresce nas rochas e encostas e é um dos elementos característicos da 

vegetação arbustiva.

Abundância 

A espécie apresenta uma distribuição dispersa na maioria das ilhas, e algumas populações são bastante pequenas e em crescente 

declínio.

Ameaças 

• O aumento das áreas cultivadas tem provocado a diminuição do território ocupado por esta espécie, esta ameaça é particularmente 

visível na área de Montona, onde hoje o cultivo da batata-doce terá reduzido para metade o território desta população, de acordo 

com algumas informações, em 1997, não havia cultivo da batata-doce. 

• Destruição da vegetação arbustiva

• Perda de espaço através da competição com as espécies introduzidas e invasoras.

• É comida pelo gado caprino

• As folhas e caule são utilizados na medicina tradicional

Orientações de gestão 

• Urgentes medidas de defesa do povoamento de Montona

• Salvaguardar e monitorizar as populações marginais mais estáveis as fontes de (re)colonização.

• Prioritária para reflorestação.

• Incluir como espécie prioritária nas campanhas de sensibilização e educação ambiental.

• Pode ser utilizada como planta ornamental.
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Família Scrophulariaceae

Espécie 

Campylantus glaber ssp. glaber

Nome vernáculo 

Alecrim-brabo

Estatuto de ameaça em Cabo Verde 

Vulnerável (V )

Estatuto de ameaça em Santiago 

Em Perigo (EN)

Distribuição

Endémica das ilhas de Santo Antão, S. Vicente, S. Nicolau, Santiago, Fogo e Brava.

Distribuição em Serra Malagueta 

Na área do PNSM pode ser encontrada nalgumas escarpas com orientação (S-SW ) em Pinu, escarpas em Baieta Neves, ou mesmo 

nalgumas escarpas na zona de Queimado.

Biologia e ecologia

Pequeno arbusto até 1 m de altura, prostrado, folha lineares a ligeiramente oblongas, muito estreitas e ligeiramente suculentas, 

flores arroxeadas. Ocorre nas zonas semi-áridas e sub-húmidas é menos comum nas zonas húmidas e só ocasionalmente nas zonas 

áridas.

Abundância 

Anteriormente a subespécie era comum em varias ilhas, actualmente tem uma distribuição limitada, muitas populações desta 

subespécie tornaram-se pequenas e em crescente declínio em consequência da destruição do habitat. 

Ameaças 

• O aumento das áreas cultivadas tem provocado a diminuição do território ocupado por esta espécie.

• Uso das folhas e caule na medicina tradicional

• Destruição da vegetação arbustiva

Orientações de gestão

• Potencial para ser disseminado entre a população local para ser usado na medicina tradicional.

• Salvaguardar e monitorizar as populações marginais mais estáveis e as fontes de (re)colonização.

Espécie 

Verbascum capitis-viridis

Nome vernaculo 

Sabão-de-feiticeira; Padja sandion

Estatuto de ameaça em Cabo Verde 

Vulnerável (V )

Estatuto de ameaça em Santiago

Vulnerável (V )

Distribuição

Espécie endémica das ilhas de Santo Antão, S. Nicolau, Santiago e Fogo.

Distribuição em Serra Malagueta 

Na área do PNSM pode ser encontrada nas escarpas de Locotano, sobranceira à estrada Nacional 01, ou mesmo entre as pedras 

soltas de um murro de protecção de uma casa. Pode também aparecer em casas feitas de pedras soltas hoje abandonas.

Biologia e ecologia

Erva até 1,2 m de altura, ramificada geralmente na zona da inflorescência, flores amarelas, folhas macias e com muitos pêlos. 

Ocorre normalmente nas zonas semi-áridas, subhúmidas e húmidas, apresentando uma distribuição bastante variável nas exigências 

ecológicas.

Abundância 

É comum em Santo Antão, mas está em decréscimo nas ilhas de S. Nicolau e Santiago onde é considerado Vulnerável (V ).

Ameaças 

• O aumento das áreas cultivadas tem provocado a diminuição do território ocupado por esta espécie.

• Uso das folhas e caule na medicina tradicional

• Destruição da vegetação arbustiva

Orientações de gestão 

• Prioritária para reflorestação.

• Salvaguardar e monitorizar as populações marginais mais estáveis e as fontes de (re)colonização.

• Potencial para ser disseminado entre a população local para ser usado na medicina tradicional.

• Incluir como espécie prioritária nas campanhas de sensibilização e educação ambiental.
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Família Moraceae

Espécie 

Ficus sycomorus ssp. gnaphalocarpa

Nome vernáculo 

Figueira Brabo

Estatuto de ameaça em Cabo Verde 

Em Perigo Critico (EN)

Estatuto de ameaça em Santiago

Em Perigo Critico (EN)

Distribuição

Esta espécie pode ser encontrada nas ilhas de St.º Antão, S. Vicente, Sal, Boa vista, Maio, Santiago e Fogo.

Distribuição em Serra Malagueta 

No PNSM as escarpas de Ribeira Cuba (Cinta Garça e Ribeira Gago) abrigam uma pequena população desta espécie. 

Biologia e ecologia

Esta espécie de figueira pode tornar-se muito grande (20m). Não está muito claro qual era o habitat originário desta espécie, por 

se encontrar, actualmente, em perigo critico de extinção, devido à forte utilização pelo homem desde a sua chegada a Cabo Verde. 

Os frutos são comestíveis. 

Abundância 

Apesar de não estar clara qual foi o seu habitat natural, presume-se que a destruição do seu habitat o terá “empurrado” para as 

escarpas mais íngremes e inacessíveis nas ilhas de Sto. Antão, S. Vicente, Sal, Boa Vista, Maio, Santiago e Fogo.

Ameaças 

• Destruição do habitat

• Frutos comestíveis (pelos suínos)

Orientações de gestão 

• Prioritária para reflorestação, porém as condições actuais não o permite.

• Promover estudos complementares para clarificação taxonomica

• Salvaguardar e monitorizar as populações marginais mais estáveis.

• Incluir como espécie prioritária nas campanhas de sensibilização e educação ambiental.

Ardea purpurea bournei (Garça-Vermelha, Cape Verde Purple Heron)

Status Subespécie endémica de Santiago

Lista Vermelha da IUCN                    Não consta

CITES Não consta

Lista Vermelha de Cabo Verde            Em Perigo Critico 

Lista Vermelha de Santiago               Em Perigo Critico

Decreto n° 7/ 2002                              Protegida a nível nacional

ANEXO III - Fichas das espécies de aves de interesse de conservação no PNSM

A Garça-Vermelha de Santiago está incluída (com status de espécie) na Lista Vermelha de Aves de 
Cabo Verde como uma espécie seriamente ameaçada (Hazevoet, 1996). A sua população diminuiu 
nas últimas cinco décadas e agora provavelmente não excede os 20 pares (Hazevoet, 2003). Tendo 
em conta o contínuo ressecamento do clima de Cabo Verde e as ameaças humanas á população de 
Ardea purpúrea bournei, a extinção desta subespécie parece possível num futuro não muito distante.
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O primeiro registo de um indivíduo desta espécie em Serra Malagueta depois de quase 40 anos foi a 
29 de Junho de 2006. Um indivíduo imaturo foi visto na parte mais alta da Serra Malagueta, em uma 
área florestada por coníferas, perto um penhasco vertical. A ave foi observada enquanto apanhava 
e comia um lagarto (Cesarini & Furtado, 2006). Depois deste primeiro registo, indivíduos da Garça-
Vermelha de Santiago foram vistos mais quatro vezes durante o verão se alimentando ou voando.

- No dia 18 de Julho um jovem foi visto caçando na parte superior da Serra Malagueta, em um 
pequeno bosque de Eucalyptus sp.
- A 24 de Julho um indivíduo foi visto voando perto da aldeia de Posto (Serra Malagueta)
- A 30 de Agosto um indivíduo pousou num campo cultivado (milho e feijão), a poucas cen-
tenas de metros da aldeia de Curral d’Asno (no lado noroeste da Serra Malagueta). O pássaro 
ficou no local 30 minutos procurando por comida.
- No dia 26 de Setembro um indivíduo foi visto a voar em Curral Velho, a cerca de 2-3 km ao 
Norte do pico principal da Serra Malagueta, fora dos limites do parque.

No dia 4 de Julho foram encontradas algumas penas e pernas, muito provavelmente pertencentes a 
um indivíduo de Garça-Vermelha. Os restos foram localizados perto da aldeia de Posto, Serra Ma-
lagueta. Consequentemente se presumiu que a ave foi caçada e morta na área, provavelmente para 
servir de alimento.

Finalmente, a 27 de Setembro foi encontrado o que agora pode ser considerado com um local de 
reprodução desta espécie em Ribeira Cuba (Cesarini & Furtado, 2006). 

No dia 7 de Dezembro um adulto foi visto a voar e depois pousando numa área cultivada (milho e 
feijão) em Ribeira Gago, no limite noroeste do PNSM. A presença de uma pequena população desta 
ave considerável como residente no território do PNSM foi confirmada no curso do 2007 com perió-
dicas sinalizações. Sobretudo o sítio de reprodução parece activo para o segundo ano consecutivo, 
com dois ninhos (em vez que um do 2006) e quatro crias (em vez que dois do 2006). 
    
E’ extraordinariamente importante para a conservação desta ave, que a sua população não esteja to-
talmente concentrada na colónia de Banana em Ribeira Montanha, como se pensava anteriormente 
(Hazevoet, 2003), embora a sua população continua ser extremamente reduzida.

Buteo buteo bannermani (Asa curta/ falcón, falcão de Cabo Verde)

Status Subespécie endémica de Santiago e S. Antão (possivelmente do Fogo)

Lista Vermelha IUCN Não consta

CITES Apêndice II

Lista Vermelha de Cabo Verde Em Perigo Critico 

Lista Vermelha de Santiago Em Perigo Critico 

Decreto Nº 7/2002 Protegida a nível nacional
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A sua população é extremamente limitada. Em Santiago estima-se que tenha havido 20-30 pares nos 
anos 60 (de Naurois, 1973) e 10 pares nos anos 90 (Hazevoet, 1995).

Considerando o seu pattern de uso do habitat e as suas condições ambientais de preferência, a área 
do PNSM pode ser altamente adequada para uma ocupação permanente desta espécie e os dados 
recolhidos parecem confirmar esta possibilidade (Boughtflower, 2006; Cesarini & Furtado, 2006). 

Entre Janeiro e Dezembro de 2006 foram recolhidas 41 observações desta ave no PNSM ou nas 
montanhas por volta deste (Cesarini & Furtado, 2006). Em duas ocasiões, cinco aves foram vistas ao 
mesmo tempo, voando ou descansando nos rochedos (em Março e Agosto). Um importante registo 
recolhido foi a provável descoberta de um local de ninho em Ribeira Cuba (Cesarini & Furtado, 
2006). Considerando a frequência e a distribuição de observações estima-se que haja três pares re-
sidentes de B. b. bannermani dentro da área do PNSM ou na sua zona de amortecimento. As áreas 
de referência para cada par são: Ribeira Cuba, Lacha Branca/ Tchan d’Àgua e Ribeira Cantada. Mas 
é possível que o território do PNSM e a sua futura zona de amortecimento contenham mais um ou 
dois pares desta ave.

Neophron percnopterus (Minhoto-branco/minhota, Egyptian vulture) 

Status Nativa

Lista Vermelha IUCN Não consta

CITES Apêndice II

Lista Vermelha de Cabo Verde Não consta

Lista Vermelha de Santiago Não consta

Decreto Nº 7/2002 Não consta

Relatada como tendo sido abundante no passado, a população parece ter diminuído nas últimas 
décadas, possivelmente devido á melhoria de saneamento. Em Santiago, o uso de veneno para matar 
a galinha-do-mato (Numida meleagris) pode ser uma causa da sua decadência. Com base nalgumas 
entrevistas (Cesarini & Furtado, 2006), este animal era ainda bastante comum na década de 60 mas 
agora a população local entrevistada afirma que ele já não é visto na área do PNSM. Embora disso, 
no 2006 esta ave foi observada em seis ocasiões distintas dentro ou perto das fronteiras do PNSM (Ce-
sarini & Furtado, 2006). Sempre foram observados indivíduos sozinhos. Com estes registos é possível 
supor que haja uma população residente muito pequena na parte norte da ilha de Santiago (1-2 pares 
ou 1-4 indivíduos) ou até numa área maior, mas podemos excluir a possibilidade de pares reprodu-
tores ao no PNSM.

Mesmo que esta ave não seja de primário interesse de conservação ao nível internacional, ela desem-
penha um papel ecológico muito importante. Se alimenta mais de animais mortos ou lixo orgânico, 
ocupando um lugar de reciclagem no fim da cadeia alimentar. Além disso, como outras espécies de 
águias, possui um importante valor carismático para o público e pode ser utilizada para atrair turistas 
e visitantes para o Parque.
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A Pandion haliaetus está provavelmente presente em todas as ilhas e ilhéus de Cabo Verde, quase que 
exclusivamente na costa. Nos anos 60 a população nacional era estimada em 50 pares (De Naurois, 
1969). Mas a população actual parece estar a diminuir, provavelmente devido á caça. No principio 
do 2008 registou-se a presencia de um ninho usado para uma casal perto da localidade de Hortelão, 
Ribeira Principal. O ninho encontra-se no limite da área de amortecimento do PNSM.

A Falco tinninculus alexandri é uma subespécie comum de Santiago, Fogo, Brava, sal, Boavista, Maio 
e Rombo. É abundante desde o nível do mar até as mais altas montanhas, e também em cidades e 
aldeias. É também distribuída por toda a área do PNSM onde esta espécie parece encontrar as con-
dições ambientais perfeitas e nenhuma ameaça específica á sua população.

Pandion haliaetus (Guincho, Osprey)

Status Nativa

Lista Vermelha IUCN Não consta

CITES Apêndice II e III

Lista Vermelha de Cabo Verde Rara

Lista Vermelha de Santiago Rara

Decreto Nº 7/2002 Protegida a nível nacional

Falco tinninculus alexandri (Franceja/ Filili , Krestel-alexander Falco)

Status Espécie endémica de Cabo Verde

Lista Vermelha IUCN Não consta

CITES Apêndice II

Lista Vermelha de Cabo Verde Não consta

Lista Vermelha de Santiago Não consta

Decreto Nº 7/2002 Não consta

Tyto alba detorta (Coruja , Coruja de celeiro de Cabo Verde)

Status Espécie endémica de Cabo Verde

Lista Vermelha IUCN Não consta

CITES Apêndice II

Lista Vermelha de Cabo Verde Não consta

Lista Vermelha de Santiago Não consta

Decreto Nº 7/2002 Não consta
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A Tyto alba detorta está entre as mais escuras no grupo da espécie Tyto alba. De Naurois (1982) apon-
ta para o facto de ela lembrar a thomensis (de São Tomé) mais do que qualquer outra coruja de celei-
ro, sugerindo uma descendência de um stock continental comum. Por razões desconhecidas, parece 
haver uma tendência a uma coloração mais escura em populações de pequenas ilhas. As observações 
de Tyto alba detorta em Serra Malagueta confirmam estas características de cores.
 
No 2006 a presença desta ave no PNSM, ou nos arredores, foi registada em oito ocasiões. Indivíduos 
foram directamente observados duas vezes e ouvidos quatro vezes, emitindo o piar típico desta espé-
cie nas áreas perto de Ribeira Cuba e Chão Grande. Além disso, uma vez foi encontrada uma pellet 
regurgitada em Tchan d’àgua (no meio do pico principal da Serra Malagueta). Também foi visitado um 
sítio que é provavelmente um local de ninho ou de descanso para consumir as presas. Foram recolhi-
dos esqueletos e ossos de roedores, bem como penas que foram atribuídas á coruja. 

Acrocephalus brevipennis (Tchota-de-Canha, Cane Warbler de Cabo Verde)

Status Espécie endémica de Santiago, S. Nicolau e Fogo

Lista Vermelha IUCN Em Perigo - B1 ab ( i,ii,iii,iv,v)

CITES Não consta

Lista Vermelha de Cabo Verde Em Perigo

Lista Vermelha de Santiago Rara

Decreto Nº 7/2002 Protegida a nível nacional

A Acrocephalus brevipennis é uma das espécies de aves mais ameaçadas de Cabo Verde. Por quase 
25 anos (do começo dos anos 70 até o fim dos anos 90) só havia registos seus na ilha de Santiago, 
onde a espécie até nem é incomum em ribeiras cultivadas. Em 1998 foi redescoberta na ilha de S. Ni-
colau por Hazevoet (1998) e, mais recente, foi relatada colonizando a ilha do Fogo (Hering & Hering, 
2005). Estima-se que a sua população total esteja entre os 1000 e os 2500 indivíduos.

O seu habitat é representado por vales com muita vegetação, plantações irrigadas e até aldeias se a 
vegetação á volta destas for suficiente (Hazevoet, 1995). Bosques de laranjeiras e plantações de café 
são também usados (Bolle, 1856; Alexander, 1898). Os ninhos são geralmente colocados em troncos/
hastes de cana Arundo donax (carriço) ou cana-de-açúcar mas também podem ser encontrados em 
árvores e arbustos de outras espécies. 

Em Outubro 2006 descobriu-se que a Tchota-de-Canha tem alguns territórios dentro do PNSM 
(Boughtflower, 2006; Cesarini & Furtado, 2006). Estima-se que existam cerca de 5-6 territórios. 

Tendo em conta a contínua depleção da vegetação dominada por Arundo donax nas ribeiras, devido 
ao uso local, a disponibilidade do habitat ideal está a diminuir continuamente. Estima-se que, em 
resposta a este padrão, alguns indivíduos de A. brevipennis estejam a colonizar áreas mais elevadas 
em locais mais calmos do PNSM. Estas áreas são provavelmente caracterizadas por habitats secundá-
rios adequados a esta espécie. É altamente provável que haja outras populações de A.brevipennis na 
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zona de amortecimento do PNSM, por exemplo nas ribeiras maiores à volta do Parque (R. Principal, 
R. Lagoa, etc.), assim como alguns territórios adicionais no interior do Parque.

Puffinus assimilis boydi (Pedreiro/Batidu, Cape Verde Little Shearwater)

Status Subespécie endémica de Cabo Verde

Lista Vermelha IUCN Não consta

CITES Não consta

Lista Vermelha de Cabo Verde Indeterminado

Lista Vermelha de Santiago Indeterminado

Decreto Nº 7/2002 Protegida a nível nacional

A Puffinus assimilis boydi é uma subespécie endémica classificada por alguns autores como uma 
espécie endémica diferente (Puffinus boydi) (Hazevoet, 1995). A sua distribuição nas principais ilhas 
de Cabo Verde é pouco conhecida devido aos seus locais de ninho dispersos e inacessíveis. Estima-
se que a sua população total no país seja de vários milhares. Em Santiago só são conhecidos locais 
no interior da ilha, especialmente em Òrgãos mas também há relatos de locais em áreas montanhosas 
(Hazevoet, 1995). Estas áreas provavelmente vivem nas proximidades das ilhas a maior parte do ano. 

O período de reprodução é de Janeiro a Junho. Embora haja alguma dispersão depois da reprodução, 
algumas aves visitam, os locais de reprodução ao longo do ano. Os ninhos são geralmente posicio-
nados em solo macio, debaixo de pedras e em pequenas rachaduras em rochas. Durante pesquisas 
nocturnas conduzidas no 2006 a espécie foi registada uma vez, no dia 25 de Outubro em Punta 
Tchada. Mesmo com o apoio de uma especialista, o ornitologista Aaron Boughtflower, não foi pos-
sível atribuir sem nenhuma dúvida, o piar à Puffinus assimilis boydi. Não houve a oportunidade de 
gravar os piares ouvidos para que fossem enviados a especialistas em aves marinhas no exterior, para 
conseguir uma opinião definitiva. 

Calonectris edwardsii (Cagarra, Cape Verde Shearwater)

Status Subespécie endémica de Cabo Verde

Lista Vermelha IUCN Quase ameaçada

CITES Não consta

Lista Vermelha de Cabo Verde Em Perigo

Lista Vermelha de Santiago Rara

Decreto Nº 7/2002 Protegida a nível nacional

A Calonectris edwardsii é uma visitante reproductora endémica com colónias em Santiago, S.Antão, 
Brava, Branco, Raso e S.Nicolau. Em Santiago esta espécie ainda se reproduz na costa oeste (Haze-
voet 1995).
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Pterodroma feae (Gon Gon, Cape Verde Pretel)

Status Nativa

Lista Vermelha IUCN Quase ameaçada

CITES Não consta

Lista Vermelha de Cabo Verde Vulnerável

Lista Vermelha de Santiago Em Perigo Critico

Decreto Nº 7/2002 Protegida a nível nacional

A Pterodroma feae é uma residente reprodutora incomum em Santiago (status incerto), S.Antão, Fogo 
e S.Nicolau. Em Santiago, algumas colónias eram conhecidas nos anos 50 e 60. O status actual 
desta espécie na ilha não é conhecido (Hazevoet, 1995). Não foram recolhidos registos directos da 
presença destas duas espécies de aves marinhas no PNSM. Durante as entrevistas conduzidas no 
2006, várias pessoas disseram que estas espécies ocorriam antes nos rochedos nos limites ocidentais 
e orientais do Parque. Neste caso, a possibilidade da população local confundir diferentes espécies 
é bastante alta; mas é também verdade que o nome de Ribeira Gon Gon (o nome em crioulo de Pte-
rodroma feae) parece confirmar (pelo menos) a antiga presença desta ave nesta localidade. A actual 
presença destas duas espécies no PNSM, bem como a de P.assimilis deve ser investigada.
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Problemáticas dos recursos naturais 

Principais problemas Causas Tendências Indicadores

Caça de espécies animais (Cercopi-

thecus aethiops, Numida meleagris)

No caso do macaco: económico (defesa 

das culturas); no caso da galinha-de-ma-

to: rendimento económico e alimentação.

Estável 

Inquérito da EDC (2005-06): 18 agre-

gados familiares (4,3% do total) têm 

pessoas que praticam esta actividade no 

interior do PARQUE 

Apanha de espécies vegetais para uso 

medicinal (Sideroxylon marginata, 

Sarcostemma daltonii, Diplotaxis va-

ria, Ficus sycomorus, Grewia villosa)  

Cultural/económico (rendimento econó-

mico e medicinais)
Estável  

Inquérito da EDC (2005-06): 59 espécies 

utilizadas das quais 14 são endémicas.

38% dos agregados familiares utilizam 

plantas recolhidas no interior do PAR-

QUE para uso medicinal.

Espécies introduzidas invasoras (Fur-

craea foetida, Lantana camara)

Cultural (delimitação de prédios)

Ambiental (natural) Agrava-se
Área dominada por  Furcraea foetida 

Extracção de inertes Económico (rendimento económico) Estável  
É uma actividade para a qual não exis-

tem indicadores

Pastoreio livre (F) Económico e cultural Estável  

Inquérito da EDC (2005-06): 24 agrega-

dos familiares (acerca de 5% do total) 

utilizam esta forma de criação. Não há 

dados específicos sobre o n° de animais 

criados.

Avaliação: Baixa

ANEXO IV – Fichas das Unidades de Diagnóstico

Unidade Diagnóstico 1 (UD1): Áreas de escarpas
Estado de conservação dos recursos naturais

As comunidades de líquenes são frequentes e bem conservadas. 
As espécies de plantas endémicas encontram-se num estado de conservação médio: (Euphorbia 
tuckeyana (a,b,c,d,e,f), Limonium lobinii (b,d,e,f), Echium hypertropicum (a,c,d,e,f), Diplotaxis varia 
(c,d,e,f), Satureja forbesii (c) Lavandula rotundifolia (c), Sideroxylon marginata (c,d,f), Umbilicus 
schmidtii (d) Globularia amygdalifolia (e), Lobularia canariensis (e), Ficus sycomorus (f).

Uma das subespécies de aves mais raras do mundo em estado crítico de conservação (Ardrea purpurea 
bournei) nidifica nesta unidade. O PARQUE alberga uma das populações mais importantes da ilha 
de Santiago de Buteo buteo bannermani, cujo estado de conservação é crítico a nível nacional. 
A avifauna endémica encontra-se também representada por Tyto alba detorta, Falco tinnunculus 
alexandri e Apus alexandri.

Neophron percnopterus frequenta estas áreas. A destacar-se também a presença de aves marinhas 
(provavelmente Puffinus assimilis).

O macaco de face negra (Cercopithecus aethiops) é uma espécie introduzida que se encontra bem 
adaptada ao ambiente.
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Impactes das actividades humanas

Impacte ecológico produzido pela prática de apanha de espécies naturais, pela erosão natural dos terrenos, pelo pastoreio livre, caça de animais e 

pela expansão de espécies vegetais invasoras.

A extracção de inertes produz um impacte ecológico e visual pouco significativo.

Avaliação: Pouco significativo.

Capacidade de acolhimento dos usos

Usos Margem de uso

Pecuária extensiva Ultrapassado

Colecta Ultrapassado

Caça ?

Extracção de inertes Ultrapassada

Científico Sub-utilizado

Unidade Diagnóstico 2 (UD2): Área florestada
Estado de conservação dos recursos naturais

As suas características naturais são fortemente afectadas, o valor do ponto de vista da conservação 
da biodiversidade vegetal é modesto, mais do ponto de vista de conservação do solo e dos recursos 
hídricos a importância da cobertura de árvores é notável.

A avifauna endémica encontra-se bem representada por Passer iagoensis, Tyto alba detorta, Falco 
tinnunculus alexandri e Apus alexandri. O PARQUE alberga também uma das populações mais 
importantes da ilha de Buteo buteo bannermani, cujo estado de conservação é crítico a nível nacional; 
ainda mais, esta Unidade abrange importantes sítios de alimentação de uma das subespécies de aves 
mais raras do mundo Ardrea purpurea bournei, que se encontra em estado crítico de conservação.

Acrocephalus brevipennis, uma das espécies de aves cabo-verdianas que está incluída na lista vermelha 
da IUCN, encontra-se em estado de conservação crítico no interior do Parque. A sua população está 
concentrada nestas áreas florestadas. Também Neophron percnopterus frequenta estas áreas.

Outras espécies de avifauna encontram-se em bom estado de conservação: Halcyon leucocephala, 
Sylvia atricapilla, Sylvia conspicillata).

Podem ser encontrados répteis e anfíbios muito comuns como Bufo regularis, Mabuya delalandii ou 
menos comuns como Mabuya vaillanti, Tarentola darwini e Tarentola rudis.
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Problemáticas dos recursos naturais 

Principais problemas Causas Tendências Indicadores

Abertura de novos espaços agrícolas
Cultural económico e ambiental (rendimen-

to económico e alimentação)
Agrava-se Não existem dados

Erosão natural do solo Ambientais (naturais) Estável Não existem dados

Espécies introduzidas invasoras (prin-

cipalmente Lantana camara, Furcraea 

foetida e Dichrostachys cinerea)

Ambiental (natural) Agrava-se
(Lantana camara, Fulcrea foetida)

Não existem sobre área ocupada

Apanha de espécies vegetais para uso 

medicinal (Conyza feae, Campylanthus 

glaber, Satureja forbesii, Eucalyptus sp., 

Globularia amygdalifolia)

Cultural/económico (rendimento económi-

co e medicinais)
Estável  

Inquérito da EDC (2005-06): 59 

espécies utilizadas das quais 14 

são endémicas.

38% dos agregados familiares 

utilizam plantas recolhidas no 

interior do PARQUE para uso 

medicinal.

Caça de animais (fundamentalmente 

Numida meleagris)

Cultural/económico (rendimento económi-

co e alimentação)
Estável  

Inquérito da EDC (2005-06): 18 

agregados familiares (4,3% do 

total)  praticam esta actividade no 

interior do PARQUE.

Recolha de pasto Económico (alimentação de gado) Agrava-se

Inquérito da EDC (2005-06): 144 

agregados familiares (acerca de 

35% do total) utilizam pasto recol-

hido no interior do PARQUE

Corte de árvores e arbustos

Económico/cultural (rendimento económi-

co, fonte da energia, construção de habi-

tação e utensílios)

Estável  

Inquérito da EDC (2005-06): 99% 

das populações usam lenha para 

cozinha

Depósitos de inertes Devido  à construção da Estrada Nacional A melhorar Não existem dados

Avaliação: Grave
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Impactes das actividades humanas

Impactes ecológicos:

A abertura de novos espaços agrários e a apanha de plantas medicinais, provocando a destruição das espécies vegetais e animais assim como a 

erosão dos solos.

A competição natural neste ecossistema favorece o surgimento de espécies invasoras.

A apanha de pasto e o corte de árvores e arbustos favorecem a aparição das plantas invasoras, a destruição das espécies naturais e surgimento de 

processos erosivos.

Impactes paisagísticos:

Vertidos antigos procedentes da construção da Estrada Nacional. A vegetação natural está a recuperar-se paulatinamente.

Antenas da companhia Cutelos produzem, pela sua localização, um impacte paisagístico quase nulo.

Rede de captação de águas de nevoeiro produz, pela sua localização, um impacte paisagístico quase nulo.

A casa florestal, por se tratar de uma construção de tipologia recente e estar ainda em construção, apresenta um impacte paisagístico significativo.

A estação meteorológica pela sua localização tem um impacte paisagístico quase nulo.

Avaliação: Significativo

Capacidade de acolhimento dos usos

Usos Margem de uso

Agrícola de sequeiro Alcançado

Corte Alcançado

Reflorestação Sub-utilizado

Colecta Alcançado

Cinegético ?

Equipamento (casa florestal, viveiro, estação meteorológica, rede de captação de aguas de 

nevoeiro)
Sub-utilizado

Infra-estruturas (antena, línea telefónica e eléctrica, pista de terra, carreteira nacional, 

reservatórios)
Sub-utilizado

Educativo/cultural Sub-utilizado

Científico Sub-utilizado

Ócio-recreação Sub-utilizado
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Problemáticas dos recursos naturais

Principais problemas Causas Tendências Indicadores

Erosão natural do solo Ambientais (naturais) Estável  Não existem dados

Apanha de espécies vegetais (usos 

medicinais)

Cultural/económico (rendimento 

económico e medicinais)
Estável  

Inquérito da EDC (2005-06): 59 

espécies utilizadas das quais 14 

são endémicas.

38% dos agregados familiares 

utilizam plantas recolhidas no 

interior do PARQUE para uso 

medicinal.

Espécies introduzidas invasoras 

(principalmente Furcraea foetida)
Ambiental (natural) Agrava-se

Fulcrea foetida

Não existem dados sobre a área 

ocupada

Avaliação: Baixa

 Impactes das actividades humanas

Impacte ecológico produzido pela apanha de espécies naturais, pela erosão natural dos solos e pela expansão de espécies vegetais invasoras.

Avaliação:  Pouco significativo

Capacidade de acolhimento dos usos

Usos Margem de uso

Colecta Ultrapassado

Científico Sub-utilizado

Unidade Diagnóstico 3 (UD3): Área arbustiva com prevalência de espécies endémicas

Estado de conservação dos recursos naturais

Um dos melhores exemplos do que poderia ser a cobertura arbustiva original de Serra Malagueta 
(espécie dominante Euphorbia tuckeyana); portanto nesta Unidade as comunidades vegetais estão 
bem conservadas. No entanto os solos são delgados e propícios à erosão.

As espécies animais que se encontram na Unidade em bom estado de conservação são Passer 
iagoensis, Halcyon leucocephala, Sylvia conspicillata e Mabuya delalandii.
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Unidades de Diagnóstico UD4: Áreas de incultas
Estado de conservação dos recursos naturais

Ocupadas maioritariamente por formações herbáceas e comunidades arbustivas dominadas pelas 
espécies invasoras. A Unidade abrange também alguns restos de vegetação natural em bom estado de 
conservação (principalmente sub-populações de Euphorbia tuckeyana e Echium hypertropicum)
A avifauna endémica encontra-se bem representada por Passer iagoensis, Falco tinnunculus alexandri,  
Apus alexandri. O PARQUE alberga uma das povoações mais importantes da ilha de Buteo buteo 
bannermani, cujo estado de conservação é crítico a nível nacional. Outras espécies de avifauna que 
se encontram em bom estado de conservação são: Halcyon leucocephala, Sylvia atricapilla, Sylvia 
conspicillata e Coturnix coturnix.

Podem ser encontrados répteis e anfíbios muito comuns como Bufo regularis, Mabuya delalandii ou 
menos comuns como Mabuya vaillanti, Tarentola rudis e T. darwini.

O macaco de face negra (Cercopithecus aethiops) é uma espécie introduzida que se encontra bem 
adaptada ao ambiente.

Problemáticas dos recursos naturais

Principais problemas Causas Tendências Indicadores

Abertura de novos espaços 

agrícolas

Cultural, económico e ambiental 

(rendimento económico e 

alimentação)

Estável  Não existem dados 

Recolha de pasto Económico (alimentação de gado) Estável  

Inquérito da EDC (2005-06): 144 

agregados familiares (cerca de 35% 

do total) utilizam pasto recolhido no 

interior do PARQUE

Pastoreio livre (F) Cultural/económico Estável  

Inquérito da EDC (2005-06): 24 

agregados familiares (cerca de 5% do 

total) utilizam esta forma de criação. 

Não há dados específicos sobre o n° 

de animais criados.

Espécies introduzidas invasoras 

(Furcraea foetida, Lantana 

camara)

Ambiental (natural) Estável  

(Lantana camara, Fulcraea foetida)

Não existem dados sobre área 

ocupada

Caça das espécies animais 

(Cercopithecus aethiops, 

Numida meleagris)

No caso do macaco: económico 

(defesa das culturas); no caso da 

galinha-de-mato: rendimento 

económico e alimentação.

Estável  

Inquérito da EDC (2005-06): 18 

agregados familiares (4,3% do total 

praticam esta actividade no interior 

do PARQUE)
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Apanha de espécies vegetais 

para usos medicinais 

(Globularia amygdalifolia, 

Satureja forbesii, Sonchus 

daltonii e Umbilicus schmidtii)

Cultural/económico (rendimento 

económico e medicinais)
Estável  

Inquérito da EDC (2005-06): 59 

espécies utilizadas das quais 14 são 

endémicas.

38% dos agregados familiares 

utilizam plantas recolhidas no 

interior do PARQUE para uso 

medicinal.

Corte de árvores e arbustos

Económico/cultural (rendimento 

económico, fonte da energia, 

construção de habitações e utensílios)

Estável  
Inquérito da EDC (2005-06): 99% da 

população usa lenha

Extracção ilegal de rochas (na 

localidade de Pedra Cumprida, 

zona E)

Económica Estável  Área de 0,02 ha

Depósitos de inertes
Devido à construção da Estrada 

Nacional
A melhorar Área de 0,81 há

Avaliação: Media

Impactes das actividades humanas

Impacte ecológico:

A abertura de novos espaços agrários e a apanha de plantas medicinais provocam a destruição de espécies vegetais e animais, bem como a erosão 

dos solos.

A apanha de pasto e a corte de árvores e arbustos favorecem a difusão das plantas invasoras e o surgimento de processos de erosivos.

Impacto paisagístico:

Extracção de inertes à beira da Estrada Nacional (pedreira activa).

Vertido de inertes nos taludes da Estrada Nacional: a sua origem esteve ligada à construção da estrada, tem continuado a ser usada pela população 

local como área de deposição de inertes. Nestes sítios pode-se constatar a erosão do solo.

Edificações (2) nas margens da estrada com tipologia de construção recente que não se enquadram bem na paisagem.

Sistemas de captação de água de nevoeiro, pela sua localização, têm um impacte paisagístico baixo.

Existe um contentor para acondicionamento temporário de resíduos sólidos urbanos, o que é uma medida que tem contribuído para o saneamento 

do meio, isto é, redução de lixeiras selvagens.

Avaliação: Significativo

Capacidade de acolhimento dos usos

Usos Margem de uso

Agricultura de sequeiro Alcançado

Pecuária extensiva Ultrapassado

Tala Alcançado

Replantação Sub-utilizado

Colecta Alcançado

Caça ND

Extracção de inertes Ultrapassado

Infra-estruturas (pista de terra, línea telefónica) Sub-utilizado
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Unidades de Diagnóstico UD5: Área agrícola de Sequeiro
Estado de conservação dos recursos naturais

As espécies vegetais dominantes são os eucaliptos, os pinheiros, as espécies arbustivas invasoras 
e vestígios da vegetação natural nativa. Pontualmente, existem pequenas populações de espécies 
vegetais ameaçadas (Echium hypertropicum em Curral de Asno). A estratégia de aumento de produção 
baseia-se fundamentalmente na associação de gramíneas com leguminosas (milho e feijão) no mesmo 
covacho, o que contribui para o aumento da fertilidade do solo. Dada a presença de outras culturas 
nomeadamente batata-doce e a protecção insuficiente do solo e água, verifica-se o empobrecimento 
do mesmo pela erosão.

O PARQUE alberga uma das populações de Buteo buteo bannermani mais importantes da ilha 
de Santiago, cujo estado de conservação é crítico a nível nacional; mas a avifauna endémica está 
representada também por Passer iagoensis, Falco tinnunculus alexandri e Apus alexandri. Outras 
espécies de avifauna que se encontram na Unidade em bom estado de conservação são: Halcyon 
leucocephala, Sylvia atricapilla, Sylvia conspicillata.

Podem ser encontrados répteis e anfíbios muito comuns como Bufo regularis, Mabuya delalandii ou 
menos comuns como C. vaillanti, Tarentola rudis e T. darwini.

O macaco de face negra (Cercopithecus aethiops) é uma espécie introduzida que se encontra bem 
adaptada ao ambiente e que procura a sua alimentação nesta Unidade.
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Problemáticas dos recursos naturais

Principais problemas Causas Tendências Indicadores

Terreno inclinado que provoca 

erosão

Cultural económico e ambiental 

(práticas de técnicas agrícolas 

inadequadas e insuficiência de 

estruturas anti-erosivas)

Agrava-se Área de 194,5 ha

Destruição de cultura pelos 

macacos e galinha-do-mato
Ambientais (naturais) Agrava-se

Nº de macacos e galinha-do-mato 

(não existe estúdio)

Pastoreio livre Cultural económico e ambiental Estável  

Inquérito da EDC (2005-06): 24 

agregados familiares (acerca de 

5% do total) utilizam esta forma de 

criação. Não há dados específicos 

sobre o n° de animais criados.

Apanha de espécies vegetais 

para uso medicinal (Globularia 

amygdalifolia e Echium 

hypertropicum)

Cultural/económico (rendimento 

económico e medicinais)
Estável  

Inquérito da EDC (2005-06): 59 

espécies utilizadas das quais 14 são 

endémicas.

38% dos agregados familiares 

utilizam plantas recolhidas no 

interior do PARQUE para uso 

medicinal.

Resíduos domésticos (D) Cultural económico Estável  Não existem dados

Corte de árvores e arbustos (D)

Económico/cultural (rendimento 

económico, fonte da energia, 

construção de habitação e utensílios)

Estável  

Inquérito da EDC (2005-06): 99% 

da população usa lenha para 

cozinha.

Depósitos de inertes (F)
Devido à construção da estrada 

nacional
A melhorar Área 0,33 ha

Avaliação: Grave
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Impactes das actividades humanas

Impacte ecológico:

O principal impacte ecológico que acontece nesta unidade é a erosão do solo agravada pelas más práticas agrícolas.

A apanha de plantas medicinais provoca a redução da qualidade das populações vegetais e dos habitats favoráveis para os animais, assim como 

agrava a erosão dos solos.

 A apanha de pasto e o corte de árvores e arbustos favorecem a aparição das plantas invasoras, a destruição das espécies naturais e o surgimento de 

processos erosivos.

Avaliação: significativo

Capacidade de acolhimento dos usos

Usos Margem de uso

Agrícola Ultrapassado

Pecuária estabulada Alcançado

Pecuária extensivo Alcançado

Corte Ultrapassado

Colecta Ultrapassado

Infra-estruturas (pista de terra, estrada nacional, cabos eléctricos e telefónicos) Sub-utilizado
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Problemáticas dos recursos naturais

Principais problemas Causas Tendências Indicadores

Presença de edifícios com tipologias e materiais recentes, 

com impacte negativo na paisagem, sobretudo na zona 

de Posto.

Cultural e económico Estável  
Nº de construções com tipologia 

recente (19)

Efeito negativo no paisagem consequência do deterioro 

das qualidades estéticas das construções tradicionais, 

sobretudo em Curral d´Asno

Cultural e económico Estável  

Nº de construções tradicionais 

(56); % estimada de 

deterioração (40%)

Avaliação: Grave

Impactes das actividades humanas

Impactes paisagísticos:

Construções como o viveiro e o reservatório têm impacte paisagístico quase nulo.

Novo escritório do PARQUE consiste numa obra maioritariamente de reabilitação de um edifício histórico, o seu impacte paisagístico é quase nulo.

O estabelecimento do ensino pelas características do edifício e a sua localização tem um impacte moderado.

A maioria das vivendas da zona do Posto apresenta uma tipologia de construção recente. A sua localização junto à estrada nacional facilitou o 

acesso aos materiais modernos de construção, e como consequência a maior parte das casas foram remodeladas. Essa remodelação tem conhecido 

algum atraso por razões fundamentalmente económicas, o que agrava o impacte na paisagem.   

Pelo contrário, as casas de Curral d´Asno apresentam, na sua maioria, a uma tipologia tradicional. Esse assentamento apresenta um certo grau de 

dispersão espacial, a sua estrutura em torno dos principais caminhos ou itinerários a pé.

Avaliação: Significativo

Unidades de Diagnóstico UD6: Área de assentamento humano
Estado de conservação dos recursos naturais

Trata-se de uma Unidade de natureza antrópica que não contém recursos naturais que sejam 
merecedores de conservação.
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Capacidade de acolhimento dos usos

Usos Margem de uso

Vivenda unifamiliar Sub-utilizado

Pecuária estabulada Alcançado

Agricultura de sequeiro Alcançado

Equipamento (ensino, novo escritório do PARQUE, casa florestal, viveiro, estação meteorológica, rede 

de captação de aguas)
Sub-utilizado

Infra-estruturas (antena, línea telefónica e eléctrica, pista de terra, estrada nacional, reservatórios) Sub-utilizado

Educativo/cultural (centro de formação) Sub-utilizado

Ócio/recreação Sub-utilizado
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PLANO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO PARA 2008-2012

A longo prazo, a população local será a guardiã privilegiada da biodiversidade e dos habitats em Cabo Verde, 
pois ela é não só a primeira beneficiária, como também a que mais sofrerá com um eventual esgotamento 
dos recursos.

O projecto precisa avaliar e dar o devido tratamento às necessidades de capacitação das comunidades 
locais e estimular o desenvolvimento de ideias. Cada ideia precisa de ter em consideração os princípios 
do desenvolvimento sustentável, para poder corresponder aos desafios de um mundo rural cada vez 
mais complexo e exigente. Os conflitos, a agenda e os interesses pessoais são todos factores que poderão 
comprometer o desenvolvimento das comunidades dentro e à volta das áreas protegidas, se o espírito de 
equipe e o interesse comunitário não forem eleitos como estratégias fundamentais. 

O quadro seguinte mostra as áreas-chaves de conflito, os problemas e as soluções estabelecidas durante o 
processo de elaboração do Plano Gestão, na sequência do atelier sobre a Metodologia de Planeamento por 
Objectivos aplicado ao processo de elaboração do Plano. 

ANEXO V – Plano de Desenvolvimento Comunitário
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Área chave Problema Solução Proposta Duração

Rendimento
Rendimento extremamente limitado com falta de 

empregos remunerados.

Desenvolver mecanismos de micro crédito para apoiar - 
as actividades geradoras de rendimento.

Desenvolver mecanismos de micro- subvenções para - 
apoiar as actividades geradoras de rendimento.

2008-2009

Emprego

Dificuldade de acesso a um emprego estável- 
Dificuldades em aceder a actividades - 

geradoras de rendimento, nomeadamente o 

artesanato baseado em recursos naturais.

Promoção de iniciativas de negócio; - 
Criação de condições habitacionais para acomodação - 

de turistas, 

Produção e venda de artesanato- 
Formação de guias para prestação de serviços a - 

turistas e visitantes; 

Prestação de serviços ao projecto; .- 

2008-2011

Actividades alternativas 

geradoras de rendimento

Falta de capacidade técnica, ideais e visões para 

actividades alternativas geradoras de rendimento.

Formação de guias turísticos; - 
Formação de assistentes de pesquisa,- 

Formação em hotelaria- 
Arrendamento de propriedades etc. (considerar essas - 
actividades sempre na perspectiva de negócio, com 

a realização de estudos de viabilidade e pesquisas de 

mercado). 

Promover seus produtos e garantir o estabelecimento - 
do procedimento de controlo de qualidade

Conceber mecanismos apropriados de repartição de - 
benefícios

2008-2009

Acesso a créditos e subvenções 

externos

 Falta de capacidade educacional para um projecto 

de desenvolvimento baseado na comunidade para 

doadores, subvenções e créditos.

Formar membros da comunidade local na elaboração - 
e implementação de projectos.

Fornecer apoio, através da equipa sénior do projecto, - 
para o desenvolvimento e divulgação de projectos 

comunitários.

Disponibilidade da equipa do projecto para apoios - 
técnicos necessários.

2008-2011

Animais
Falta de pasto

Produção de gado não rentável

Apoio à comunidade na aquisição de raças melhoradas - 
para o aumento da produção também em termos 

qualitativos

Identificar áreas na zona de amortecimento para a - 
produção de ração.

2008-2010

Agricultura

Práticas agrícolas insustentáveis

Agricultura não rentável – falta de apoio para o 

desenvolvimento da agricultura

Apoiar a comunidade local no desenvolvimento de - 
sistema de rega gota-a-gota;

Prestar assistência técnica no desenvolvimento de - 
sistemas de agricultura hidropónica.

Prestar assistência na diversificação de produtos - 
agrícolas.

2008-2010

Educação

A maior parte da comunidade não possui meios 

para enviar seus filhos maiores de 12 anos para uma 

educação mais elevada

Acesso ao micro crédito para a educação infantil/das - 
crianças 2008-2009

Nutrição

Falta de uma alimentação equilibrada no seio da 

comunidade local.

Apoio continuo ás escolas através do estabelecimento - 
de horto-escolares.

Introduzir a questão nutrição nos programas - 
educacionais e de sensibilização

2008-2009

Capacidades
Falta de membros da comunidade capacitados 

- Reforço da capacidade das comunidades, de acordo com os 

seus interesses e necessidades identificados.

- Ajudar a CL na obtenção de apoio económico e financeiro:

Associação e organização estrutural 1- 

Marketing, finanças e negócio2- 

Desenvolvimento e implementação de projectos.3- 

Participação da Comunidade no desenvolvimento 4- 

sustentável (energias renováveis, etc.)

2008-2009
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Área chave Problema Solução Proposta Duração

Saúde, gestão dos resíduos 

sólido e outros serviços

Falta de um médico residente, visitas médicas - 
realizadas esporadicamente e ausência de 

trabalhadores da comunidade formados em 

serviços de saúde.

Alimentação, vestuário e habitação baixa - 
qualidade

O projecto mobilizará a atenção dos membros do - 
comité de pilotagem para assegurar que o Governo e 

os municípios não subestimarão a importância da dos 

serviços de saúde na proximidade do Parque.

O projecto apoiará as comunidades locais no - 
desenvolvimento de uma proposta para a gestão 

apropriada dos resíduos sólidos, dentro e à volta 

da área protegida, que deverá ser apresentada às 

Câmaras Municipais, com base no Plano Nacional de 

Gestão de Resíduos..

2008-2010

Acesso adicional à água 

potável 

O abastecimento de água continua a ser a maior 

preocupação de desenvolvimento da comunidade local 

Instalar novas redes de captação da água do nevoeiro- 
Ajudar a comunidade a construir 10 reservatórios de - 

água.

Reabilitação e abertura das nascentes/fontes - 
existentes 

2008-2009

Acesso à energia eléctrica

Apenas parte da comunidade local tem acesso à 

electricidade fornecida pelo gerador eléctrico do 

projecto.

Apoio continuo do projecto à comunidade - 
relativamente à electricidade.

Fazer uso de influências para conseguir a electricidade - 
do município de Santa Catarina.

Explorar e implementar sistemas de energias - 
renováveis

2008-2009

Posse de terra Ausência de cadastro

O projecto efectuará inquéritos de campo para o - 
cadastro, para todos os terrenos privados dentro da AP.

Serão produzidos mapas detalhados das propriedades - 
e das suas características, bem como a identificação 

dos respectivos proprietários ou usuários.

Um acordo de colaboração para a gestão da área - 
protegida, será assinado pelo proprietário ou usuário.

2008

Aumento da Sensibilização
Sensibilização insuficiente sobre a conservação 

sustentável dos recursos

Implementação de programas de sensibilização para a - 
comunidade local 

Implementação de programas de sensibilização para - 
as escolas e estabelecimento de clubes ambientais

Implementação de programas de sensibilização para - 
associações locais e ONGs

Implementação de eventos ambientais - 

2008-2012

Experiência Compartilhada 
Falta de troca de experiência com comunidades 

nacionais e regionais similares

Visitas de intercâmbio de experiências entre os líderes - 
das comunidades dosParques do Fogo, S. Antão, e S. 

Nicolau.

Estabelecimento de uma rede regional para a troca de - 
experiências. 

 2008-2009
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ANEXO VI – PLANO DE NEGOCIOS (BUSINESS PLAN)

1- PLANO DE NEGÓCIOS – VISãO GERAL

Os Planos de Negócios são desenvolvidos para delinear e orientar a gestão da maioria das 
organizações – empresas com fins lucrativos, associações sem fins lucrativos, agências 
apoiadas pelo Estado, entre outros. 

Um plano de negócios serve como uma ferramenta de gestão para cada tipo de organi-
zação – ajudando-a a atingir os seus objectivos estratégicos e operacionais, fornecendo um 
contexto para a organização, e um guia para atingir os seus fins. Em geral um plano de 
negócios responde questões como, ‘Como é que faremos a comercialização do produto? ‘ e 
‘Quanto dinheiro é necessário para que a organização funcione?’

O contexto operacional dentro do qual se insere a gestão de áreas protegidas requer uma 
abordagem única de planificação de negócios. As operações das APs são um misto de ope-
rações de negócios e actividades organizacionais de apoio.

2- HIPÓTESES

Várias hipóteses foram formuladas ao longo do desenvolvimento do plano de negócios.  
O parque possui pouca infra-estrutura fixa para acomodar o pessoal e é necessário que 
isso seja desenvolvido com urgência. Até que isso esteja concluído, pouca das finalidades 
detalhadas neste plano de negócios poderão ser obtidas de maneira eficaz, ao nível espe-
rado, sendo que o pessoal não terá uma base onde trabalhar. Para a estimativa de custos 
no plano de negócios, serviu-se de hipóteses muito gerais, por isso o plano é um esboço 
inicial. Julgou-se necessário identificar claramente quais são as implicações prováveis e se 
o próprio Plano de Gestão precisará ser modificado ou revisto. Será necessário um trabalho 
mais detalhado se o plano for inteiramente implementado.

3- PLANO DE NEGÓCIOS – OPERAÇõES DE ECOTURISMO NA SERRA MALAGUETA 

O Plano de negócios da Serra Malagueta visa atingir três objectivos:

1- Fornecer aos parceiros um traçado do histórico operacional e do financiamento 
da AP. 
2- Fornecer um guia para que  AP possa funzionar como uma unidade de negó-
cio auto-sustentado. 

4- SERRA MALAGUETA – OPERAÇõES, OBJECTIVOS FINANCEIROS, SEGMENTOS DO CONSUMIDOR
 
A filosofia central do projecto – a conciliação entre a conservação da natureza e o desenvol-
vimento económico, será assegurada por operações planeadas e em andamento no Parque 
natural de Serra Malagueta. Espera-se que as operações de turismo da Serra Malagueta gerem 
uma quantidade considerável de rendimento para o progresso não só das operações do turis-
mo em si, mas também da missão e do status da conservação, como uma área protegida. 

Durante os próximos cinco anos, o rendimento proveniente das operações turísticas, será 
derivado do parque de campismo, dos trilhos guiados, da entrada de visitantes, e dos ser-
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viços de alimentação (comida & bebida). O objectivo financeiro da Serra Malagueta é que o 
Parque gere rendimento suficiente para subsidiar 100% das suas despesas com o turismo e 
25% dos seus gastos com a protecção dos recursos até finais de 2013. Para atingir esses ob-
jectivos, o Parque deverá gerar maiores rendimentos ecoturísticos, identificar os melhores 
preços para os serviços do ecoturismo, e minimizar os gastos operacionais. Para ajudar na 
análise destes objectivos, são definidos por categorias de despesas de acordo com áreas de 
trabalho em funcionamento. 

Programas de desenvolvimento de infra-estruturas na Praia (como Praia millennium) e a 
construção de vários resorts turísticos terão certamente um impacto positivo no turismo 
da ilha. Isto resultará no aumento do turismo e também em mais oportunidades comerciais 
para o Parque da Serra Malagueta. A AP deve crescer e manter uma base diversificada de 
clientes para melhor proteger as suas operações . Com essa finalidade, a estratégia de mar-
keting da SM visa atingir três grupos de clientes:

1- Visitantes internacionais, 
2- Nacionais cabo-verdianos, e 
3- Imigrantes Cabo-verdianos. Todos os quatro segmentos são considerados impor-
tantes para o funcionamento económico bem sucedido das operações de SM

5-  CUSTOS

Despesas iniciais

O Parque possui pouca infra-estrutura básica para suportar as funções de gestão propostas 
no plano. Assim, a maior parte das infra-estruturas precisarão de ser desenvolvidas desde o 
início, durante o ano de 2008.

- Parque de campismo
- Trilhos
- Pousada
- Gabinetes para os técnicos
- Serviços e materiais 
- Guias locais formados
- Guias e mapas
- Centro de formação
- Produtos artesanais 
- Miradores

Resumo dos requisitos de Desenvolvimento

O Parque requer um investimento adicional significativo, os equipamentos provêm do fi-
nanciamento do projecto, previsto para 2008. A implementação será dispendiosa, e de fac-
to, para se atingir, requer de 2 ou 3 anos. Um resumo do total do investimento necessário é 
apresentado abaixo:

Requisitos de Capital USD

Pousada

Equipamentos

Centro de Visitantes 
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Restaurante

Miradouro

Trilhos adicionais reabilitados 

Total de Infra-estrutura & equipamentos
 

Os aspectos operacionais para a manutenção e implementação do plano são descritos e 
discutidos na secção seguinte.

Ecoturismo

Centro de Visitantes 

O centro de visitantes serve como um ponto de informações e um portal (gateway) de controlo 
para as áreas protegidas. O centro aloja os visitantes e os atrai para dentro das áreas protegidas.

Caminhadas & Trilhos

As Parque possui quarto trilhos principais. A maior parte do rendimento proveniente do 
turismo da reserva advirá dos caminhantes (hikers). A existência de um guia para os trilhos, 
a manutenção e a distribuição dos rendimentos são especialmente importantes para as 
operações gerais da Parque. 
Parque de Campismo

Em Abril de 2008, o projecto Áreas Protegidas finalizará as obras do parque de campismo. O 
parque de campismo inclui instalações semi-permanentes – plataformas e armações. 

Pousada

Tabela 1 - Taxas da Pousada da Serra Malagueta 

Residentes & Emigrantes Cabo-
verdianos ( Escudos) Não Cabo-verdianos

Quarto Individual 3000 3500

Quarto Casal, sem varanda 2000 2500

Quarto p/ três pessoas 1500 2000

Almoço, Jantar 600 600
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Caminhadas da SM

Tipo de trilhos Descrição Custos 

Trilho curto Uma caminhada de 3-horas. Com preço na entrada

Trilho do Parque de Campismo Uma caminhada de 3-horas. Com preço na entrada

Trilho Longo Uma caminhada de + 6 horas Com preço na entrada
     

Total Ano

Hóspedes/Entradas segundo a Ilha, por país de residência habitual dos hóspedes

País de residência habitual Santiago

2000 2001 2002 2003 2004

      

Total 30.514 28.196 24.514 28.421 24.756

      

Cabo Verde   

Cabo-verdianos 9.195 7.940 5.938 6.901 6.229

Estrangeiros 263 149 175 157 118

     

Estrangeiros      

         Africa do Sul 133 129 142 91 114

         Alemanha 3.095 2.536 1.274 2.045 1.728

         Áustria 506 425 214 208 198

         Bélgica+Holanda 798 767 828 1.524 897

         Espanha 1.313 1.088 1.114 1.157 922

         Estados Unidos 709 686 717 600 587

         França 2.880 2.622 2.259 2.835 2.549

         Reino Unido 294 193 240 284 196

         Itália 1.194 1.237 1.000 1.009 999

         Portugal 6.370 7.262 7.403 8.481 6.728

         Suiça 642 538 387 430 300

         Outros Países 3.122 2.624 2.823 2.699 3.191

6- ANÁLISE DOS VISITANTES 

A análise dos segmentos dos visitantes por ano é apresentada na tabela abaixo. Na ilha de 
Santiago, os visitantes nacionais cabo-verdianos, os portugueses, italianos, alemães e fran-
ceses, compreendem o maior segmento de visitantes. Estes segmentos devem ser atingidos 
para melhorar a comercialização; mas também é necessário atrair os segmentos adicionais 
de visitantes, visando o desenvolvimento.

Número de turistas internacionais que visitam a ilha de Santiago
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  Ano 2000 2001 2002 2003 2004

Nº Turistas 21.056 20.107 18.401 21.363 18.409

Total ANO 2006

Hóspedes/Entradas nos estabelecimentos hoteleiros segundo o tipo de estabelecimento, por país de resi-
dência habitual dos hóspedes

País de residência 
habitual

Hotéis Pensões Pousadas Hotéis -apar-
tamentos

Aldeamentos 
turísticos

Residen-
ciais

Total %

Cabo Verde   

Cabo-verdianos 12.912 6.479 3.393 474 4.873 9.377 13,4

Estrangeiros 326 459 51 15 240 241 1.332 0,5

        

Estrangeiros        

 Africa do Sul 4.532 20 4 0 2 101 4.659 1,7

 Alemanha 20.525 1.121 1.860 500 1.108 5.371 10,9

 Áustria 799 97 62 39 71 258 1.326 0,5

 Bélgica+Holanda 7.829 498 510 119 396 1.323 3,8

Espanha 5.565 587 327 96 130 1.095 7.800 2,8

 Estados Unidos 5.010 151 90 75 84 539 5.949 2,1

França 12.955 1.397 2.230 128 556 7.879 9,0

Reino Unido 3.914 267 174 78 368 305 5.106 1,8

Itália 59.049 741 1.644 556 1.030 2.089 23,2

Portugal 53.413 692 581 218 3.243 1.734 21,3

Suiça 1.045 251 224 79 117 721 2.437 0,9

Outros Países 18.122 648 876 315 732 2.477 8,3

Total 13.408 12.026 2.692 12.950 33.510 100,0

% 73,4 4,8 4,3 1,0 4,6 11,9 100,0

Fonte INE

7- ESTRATÉGIAS

As prioridades do Parque requerem a realização da sua missão, tanto quanto a manutenção 
de uma reserva economicamente viável. Para atingir a viabilidade económica,  Parque tem 
o plano de subsidiar 100% das suas despesas com o turismo e 25% dos seus gastos com a 
protecção dos recursos até finais de 2013. A estratégia chave do Parque e suas prioridades 
reflectem a missão e os seus objectivos financeiros.

Atingir e manter o nível de visitantes
Maximizar o número de visitantes dentro dos limites de capacidade de carga do Parque para 
a melhor utilização dos seus serviços e instalações. Atrair o maior número de visitantes é espe-
cialmente importante para o bom funcionamento financeiro da reserva, sendo que determi-
nados serviços e instalações da reserva estão sujeitos a variações e fechos sazonais.
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Estrutura da atribuição de preço da Reserva

Assegurar a aplicação de uma estrutura de atribuição de preço apropriada aos produtos 
oferecidos na AP, e simultaneamente, examinar a atribuição de preço descriminado em re-
lação ao grupo-alvo para maximizar os rendimentos.

Maximizar a Eficiência Operacional 

Para controlar o equilíbrio financeiro (as operações de custo), as APs devem manter os custos 
do seu funcionamento a um nível máximo de eficiência. Em simultâneo, a gestão da reserva 
deverá garantir que a proposta de valores apresentado ao cliente não seja diminuído.
Haverá um aumento das despesas gerais do Parque, numa média de 10% por ano durante o 
período de 2008-2013. As principais despesas das APs advêm dos salários. O custo total dos 
salários compreende 70% das despesas operacionais. 

Monitorização Financeira Eficaz

Reavaliar a contabilidade e a estrutura financeira das ferramentas de monitorização fi-
nanceira do Parque, para possibilitar uma ligação melhor entre os dados de atribuição de 
preço e serviços, financeiros e dos visitantes. Assegurar a distribuição apropriada dos custos 
e dos rendimentos. 

Marketing

Atingir o público-alvo, estabelecer e manter a identidade da marca, e atingir os objectivos 
operacionais para os níveis dos visitantes. 
Os objectivos incluem a inserção em novos mercados internacionais, o estabelecimento de 
parcerias para o financiamento de actividades, e o marketing da diversidade dos ecossiste-
mas de Cabo Verde para o diferenciar dos outros países. Adicionalmente, a equipa pretende 
usufruir de um programa de voluntários para ajudar a minimizar a falta de pessoal.

O plano de marketing para o lado natural de Cabo Verde visa alcançar vários grupos: opera-
dores turísticos (locais e internacionais), estrangeiros residentes e embaixadas, indivíduos 
da classe média alta a classe alta, e empresas (retiros e ateliers). A equipa de marketing pode 
estabelecer promoções de fim-de-semana como ferramenta para aumentar o ecoturismo e 
o uso das instalações. A continuação dessa estratégia, adicionando novas estratégias, será a 
chave para o crescimento contínuo dos rendimentos das APs. 

8. SITUAÇãO ACTUAL DOS BENEFíCIOS ECONÓMICOS DERIVADOS DO TURISMO

Actualmente existem poucos dados que permitem estimar qual é o valor que o turismo traz 
para o PNSM e áreas limítrofes, todavia pode-se facilmente concluir que este seja pratica-
mente nulo, pois não existem serviços pagos prestados aos visitantes. As potencialidades 
que existem para desenvolver serviços para os turistas são enormes, mas precisam de ser 
implantados de raiz. 
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Há poucos meses, no escritório do ecoturismo “Casa do Ambiente”, oferecem-se produtos 
aos visitantes, nomeadamente pano-de-terra (artesanato têxtil característico da ilha de San-
tiago), artefactos a partir de papel reciclados, livros sobre plantas e aves de Cabo Verde, do-
ces de fruta. Os dados são tão parciais que não se podem arriscar previsões estatísticas, mas 
podem fornecer informações indicativas: dos 390 visitantes (nacionais e estrangeiros) que 
a equipa de ecoturismo recebeu na Casa do Ambiente no primeiro trimestre, teve-se uma 
despesa de aproximadamente 35.000$00 (calculo aproximativo baseado nas declarações 
do artesãos), o que significa que cada visitante gasta em media 90$00. Realça-se mais uma 
vez que este é apenas um dado indicativo, mas que nos permitiu formular algumas hipóte-
se apresentadas no parágrafo seguinte. 

Outros dados inferidos do inquérito aplicado, em vários pontos estratégicos da ilha de 
Santiago e aqueles oficiais do INE, permitem afirmar que em média um turista gasta nesta 
ilha 6.000$00 para dormir, 7.250$00 em refeições e refrigerantes, 8.875$00 de transporte 
e 570$00 em produtos turísticos, como souvenirs, recordações e produtos locais, etc. Este 
dado denota a escassa oferta de produtos locais e artesanais destinados ao turismo. Ainda 
neste âmbito poderão encontrar espaço os produtos da áfrica continental (Senegal, Mauri-
tânia, Gâmbia, etc.), que são vendidos aos turistas, como se fossem de produção nacional, 
por imigrados do continente. De facto, hoje o mercado de souvenirs encontra-se nas mãos 
dos imigrantes da costa ocidental da Africa.

Do exposto fica evidente a fragilidade dum mercado artesanal nacional e de produções 
locais pouco desenvolvido, quando o potencial turístico deveria ser rentável para as pe-
quenas e medias empresas (PME). Salienta-se que o surgir das PME é um dos factores que 
mais beneficiam a economia local, sendo um dos mecanismos que favorecem a redução 
da pobreza. Também a produção de artesanato local é um aspecto que poderá beneficiar a 
valorização e continuação de práticas tradicionais/culturais.   

9. POTENCIAIS BENEFíCIOS ECONÓMICOS DERIVADOS DO TURISMO

O PNSM tem como objectivo desenvolver e fornecer serviços turísticos, maximizando e dis-
tribuindo equitativamente os lucros dentro do Parque e as áreas circunvizinhas. Prioridade 
do PNSM, será portanto desenvolver infra-estruturas e serviços, estabelecendo elevados 
padrões qualitativos, e apostando numa importante promoção do sítio a nível nacional e 
da ilha. Obviamente a recepção dos visitantes no interior do PNSM deverá ser dentro dos 
limites da sua capacidade de carga, que deve ser calculada/estabelecida tendo em conta as 
vertentes sócio-demográficas, físico-ecológicas e político-económicas.   

As fontes de rendimento consideradas nos potenciais benefícios económicos do PNSM são 
as seguintes: 

• Taxa de entrada do Parque Natural
• Taxa de utilização do Parque de Campismo
• Serviço de refeição relacionado ao Parque de Campismo
• Serviços de Guia Turístico
• Trilhos interpretativos e ambiental
• Venda de produtos artesanais e locais 
• Venda de produtos e merchandising (centro de visitantes)

As hipóteses de cálculo apresentadas na tabela a seguir, representam uma estimativa do 
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volume de rendimento que pode gerar o PNSM. È obvio que podem surgir pontualmente 
outros negócios e consequentemente rendimentos adicionais. Todavia no âmbito desta es-
tratégia escolheu-se concentrar nestas fontes de rendimento.  

TABELA 2 - FONTES DE RENDIMENTO DO PNSM
 

FONTE DE RENDI-
MENTO COMPONENTES 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Parque de campis-
mo (dormidas) 

Visitantes Nacionais (10%) 68 102 122 147 176 212

Visitantes estrangeiros (10%) 87 131 157 188 226 271

Taxa nacionais 0 1000 1100 1200 1300 1400

Taxa estrangeiros 0 1500 1600 1700 1800 1900

Montante (ECV) 0 297.750 385.200 495.720 635.040 810.259

Aumento utilizadores esperado  50% 20% 20% 20% 20%

Serviços de refeição 
do Parque de Cam-
pismo

Visitantes Nacionais (10%) 68 102 122 147 176 212

Visitantes Estrangeiros (10%) 87 131 157 188 226 271

Despesa média refeição 0 800 900 1000 1100 1200

Montante (ECV) 0 186.000 251.100 334.800 441.936 578.534

Aumento utilizadores espe-
rado  50% 20% 20% 20% 20%

Taxa entrada Par-
que (incluindo os 
trilhos)

Visitantes Nacionais (30%) 206 309 371 445 534 640

Visitantes Estrangeiros (30%) 262 393 472 566 679 815

Taxa nacionais 0 100 150 200 250 300

Taxa estrangeiros 0 200 300 400 500 500

Montante (ECV) 0 109.512 197.122 315.395 473.092 599.735

Aumento utilizadores esperado  50% 20% 20% 20% 20%

Serviço de Guia Tu-
rística

Visitantes Nacionais (10%) 68 102 122 147 176 212

Visitantes Estrangeiros (10%) 136 204 245 294 353 423

Taxa nacionais 0 1500 1550 1600 1650 1700

Taxa estrangeiros 0 2000 2100 2200 2300 2400

Montante (ECV) 0 561.000 703.800 881.280 1.101.600 1.374.797

Aumento utilizadores esperado  50% 20% 20% 20% 20%

Acesso trilho inter-
pretativo (incluído 
na taxa de entrada 
do Parque)

Visitantes Nacionais (30%) 206 309 371 445 534 641

Visitantes Estrangeiros (30%) 262 393 472 566 679 815

Taxa nacionais 0 50 60 70 80 90

Taxa estrangeiros 0 100 150 200 250 300

Montante (ECV) 0 54.750 92.988 144.331 212.492 302.144

Aumento utilizadores esperado  50% 20% 20% 20% 20%

Acesso Percurso 
Ambiental (incluído 
na taxa de entrada 
do Parque)

Visitantes Nacionais (30%) 206 309 371 445 534 641

Visitantes Estrangeiros (30%) 262 393 472 566 679 815

Taxa nacionais 0 50 60 70 80 90

Taxa estrangeiros 0 100 150 200 250 300

Montante (ECV) 0 54.750 92.988 144.331 212.492 302.144

Aumento utilizadores esperado  50% 20% 20% 20% 20%
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Artesanato e produ-
tos locais

Visitantes Nacionais 686 1029 1235 1482 1778 2134

Visitantes Estrangeiros 874 1311 1573 1888 2265 2718

Despesa media nacionais 0 200 250 300 350 400

Despesa media estrangeiros 0 600 700 800 900 1000

Montante (ECV) 0 992.400 1.409.940 1.954.800 2.661.206 3.571.983

Aumento despesas esperado  50% 20% 20% 20% 20%

M e r c h a n d i s i n g 
(centro de visitan-
tes)

Visitantes Nacionais 686 1029 1235 1482 1778 2134

Visitantes Estrangeiros 874 1311 1573 1888 2265 2718

Despesa media nacionais 0 100 150 200 250 300

Despesa media estrangeiros 0 300 400 500 600 700

Montante (ECV) 0 496.200 814.500 1.240.272 1.803.773 2.543.063

Aumento despesas esperado  50% 20% 20% 20% 20%

Rendimento Total Montante (ECV) 0 2.642.862 3.761.662 5.222.267 7.116.647 9.478.372
 

Os visitantes foram calculados com base nos dados registados no centro de visitantes “Casa 
do Ambiente” no primeiro trimestre 2008 e o aumento deste foi calculado segundo a hipó-
tese de um aumento importante em 2009 (50%), devido à promoção do PNSM e um incre-
mento estável nos anos sucessivos (20%) até o 2013.

Para o Parque de Campismo, consideram-se potenciais utilizadores 10% de todos os visitan-
tes, com uma variação de preço entre nacionais (1000$00/pessoa) e estrangeiros (1500$00). 
O incremento anual do preço é de 100 escudos para ambas as tipologias de visitante. O 
serviço deverá oferecer tendas familiares, equipadas de colchões, cobertas, luz e serviços 
higiénicos externo.

Os utilizadores do Parque de Campismo poderão aproveitar dum serviço de refeição para os 
principais pastos do dia. Hipoteticamente, cada utilizador do Parque de Campismo poderá 
gastar em média 800$00/dia, em refeições e bebidas. Também este serviço poderá conhe-
cer aumentos anuías de 100$00. 

A entrada do PNSM foi calculada considerando potencias utilizadores: 30% de todos os visi-
tantes do centro de informações “Casa do Ambiente”. A proposta de taxa de entrada do Par-
que é de 200$00 para os visitantes internacionais e 100$00 para os nacionais. Anualmente a 
taxa terá um aumento de 50 escudos para os nacionais e 100$00 para os estrangeiros.

A proposta para o serviço de guia turística é discriminado da seguinte forma: 1500$00 para 
uma visita guiada a visitantes nacionais; 2000$00 para o mesmo serviço a visitantes inter-
nacionais. Como acontece com outras fontes de rendimento, o preço da visita guiada será 
objecto de um aumento anual de 50$00 e 100$00, segundo a tipologia do visitante.
 
Ao trilho interpretativo e ao percurso ambiental é atribuído um valor que consta da tabela 
de rendimento, sem todavia entrar no rendimento total, enquanto que o percorrer destes 
caminhos encontra-se incluído na taxa de entrada. Todavia reputou-se conveniente dar um 
potencial valor a estes trilhos devido às despesas de reabilitação, manutenção e sinalização 
que este tipo de caminho acarreta. Também a progressiva reabilitação de outros trilhos po-
derá ser rentabilizada através do aumento da taxa de entrada do PNSM.
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O rendimento que pode resultar da venda de produtos artesanais e locais foi calculado com 
base numa possível despesa media por cada visitante. È claro que os factores determinantes 
para este tipo de rendimento dependem principalmente da oferta (tipo produto, qualidade, 
preço) e do numero de visitantes. Considerou-se, para efeitos de cálculo, que cada visitante 
nacional e internacional gastará, em média, respectivamente 200$00 e 600$00: Também 
aqui considerou-se um aumento anual de 50 e 100 escudos, segundo o poder económico 
das duas tipologias de visitantes e a qualidade dos produtos oferecidos. 

O merchandising ou seja a oferta/venda de um leque de produtos oficiais do PNSM, como 
postais, mapas, posters, guias turísticos, camisolas, gadgets, etc. terá o duplo papel de ofe-
recer um serviço (através de produtos informativos) ou promocionais (através de vários 
gadgets). Considerou-se a hipótese de cada visitante nacional e internacional gastar res-
pectivamente 100$00 e 300$00, em média; com incrementos anuais de 50 e 100 escudos 
segundo o poder económico das duas tipologias de visitantes, consoante ao desenvolvi-
mento dos produtos oferecidos 

O total dos rendimentos, das diferentes fontes, facilitarão os mecanismos de auto financia-
mentos a serem estabelecidos para a futura gestão do Parque, mas também beneficiarão 
as comunidades locais através de outros serviços ligados como: o artesanato, guias locais, a 
restauração, o turismo de habitação, a venda de produtos locais e agrícolas, etc.

O rendimento gerado através do PNSM poderá ser aproveitado para custear as despesas 
de gestão e melhoramento do Parque, reduzindo, assim, a dependência dos rendimentos 
gerados pelos impostos nacionais. 

O incremento dos lucros e a sua relativa distribuição equitativa junto das comunidades, 
irá conhecer novos desenvolvimentos, consoante a capacidade das comunidades locais 
de aproveitar as novas oportunidades de negócio que irão surgir. Naturalmente, o staff do 
PNSM deverá ter um papel de dinamizador neste processo que, todavia, não deve ser im-
posto, mas sim aceite pela população local.

Enfim, o PNSM não deverá prescindir de possíveis apoios financeiros e colaborações técni-
cas em prol da conservação e desenvolvimento sustentável. Para alcançar este objectivo, o 
PNSM deverá ser capaz de estabelecer politicas e actividades que deverão resultar em pa-
trocínios, financiamentos, donativos, cotizações dos sócios e outras formas de colaborações 
que poderão ajudar o Parque em atingir resultados financeiros, científicos, de conservação 
e desenvolvimento.   

 

10 - CUSTOS DO PARQUE NATURAL DE SERRA MALAGUETA (ECOTURISMO)

No início do ano de 2008, o Parque já se encontrava operacional, razão pela qual não se 
consideram, para o efeito da análise, os investimentos iniciais. Assim, a presente análise 
económica e financeira incide-se apenas sobre a viabilidade da exploração do sistema, em 
termos de receitas e despesas de funcionamento, bem como a aquisição de viaturas em 
2008 e reabilitação de trilhos em 2010 e 2013.
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Custo das Operações 2008 2009 2010 2011 2012 2013

do Parque  

Pessoal

Responsável 744.000,00 762.600,00 774.039,00 785.650 797.434,20 809.396,00

3 Monitores 1.278.000,00 1.309.950,00 1.329.599,00 1.349.543,00 1.369.786,00 1.390.333,00

Investimentos

Aquisição de viaturas 2.300.000,00

Reabilitação de trilhos 212.700,00 2.127.000,00

Total em ESCUDOS 4.322.000,00 2.072.550,00 2.316.338,00 2.135.193,00 2.167.220,20 4.326.729,00

Total em euros 39.290,91 18.841,36 21.057,62 19.410,85 19.702,00 39.333,90

 
11 -  ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÓMICO/FINANCEIRA    

 
Ano Nº turistas Receitas Despesas Cash-flow Cash-flow Cash-flow

actualizado a 10,5% acumulado

2008 468 0,00 39.290,91 -39.290,91 -39.290,91 -39.290,91

2009 702 24.026,02 18.841,36 5.184,66 4.692,00 -34.598,91

2010 846 34.196,93 21.057,62 13.139,31 10.760,88 -23.838,03

2011 1011 47.475,15 19.410,85 28.064,30 20.800,19 -3.037,84

2012 1213 64.696,79 19.702,00 44.994,79 30.179,57 27.141,73

2013 1455 86.167,02 39.333,90 46.833,12 28.427,69 55.569,42

VAL 55.569,42

 Valor Actual Líquido               55.569 Euros
TIR 50,77%
Pay back 4 anos e 1 mês e 6 dias

De acordo com os indicadores económicos e financeiros obtidos pelo projecto, conclui-se que: :

1. O Valor Actual Líquido (VAL) é positivo (55.569 Euros), o que significa que o Parque é viável;

2. A TIR (Taxa Interna de Rentabilidade) é de 50,77 %, valor que é superior ao custo de 
oportunidade da aplicação alternativa (10,5%), o que faz com que o projecto seja viável;

3. O Pay back (Período de Recuperação do Investimento) é de  4 anos, 1 mês e 6 dias, 
momento em que as receitas superam as despesas, dispensando por isso a injecção 
financeira do Estado.
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Carta Topográfica do Parque Natural de Serra Malagueta
Ortofotos Serra Malagueta
Carta de Gestão Florestal
Carta dos Sectores Ambientais
Carta das Unidades Ambientais Homogeneas
Carta de Unidades de Diagnostico
Carta de Avaliação do Meio Físico
Carta de Avaliação do Meio Biótico
Carta de Avaliação do Valor Patrimonial Construido
Carta de Avaliação do Valor Produtivo
Carta de Fragilidade do Meio Físico
Carta de Fragilidade do Meio Biótico
Carta de Fragilidade das Unidades de Diagnóstico
Carta das Perturbações
Carta de Impactos
Carta de Avaliação da Qualidade do Meio Físico
Carta de Avaliação da Qualidade do Meio Biótico
Carta de Avaliação da Qualidade do Património Construido
Carta de Qualidade das Unidades de Diagnóstico
Carta de Síntese da Qualidade
Carta das Zonas Básicas - Unidades de Diagnóstico
Carta das Zonas de Uso Específico

ANEXOS CARTOGRÁFICOS
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