


RESUMO DA APRESENTAÇÃO 

 
I - O que é uma Reserva da Biosfera? 

 
• UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e 

Cultura) 
• Programa MAB, Man and Biosphere 

 
Objetivo principal:  
- Utilização sustentada dos recursos; 
- Conservação da biodiversidade; 
- Melhoria das relações entre as pessoas e o seu ambiente.  
 
Uma das principais áreas de investigação e desenvolvimento  
do programa MAB são as reservas da biosfera. 
 
  
 



RESUMO DA APRESENTAÇÃO 

 
I - O que é uma Reserva da Biosfera? 

 
 RESERVA DA BIOSFERA: 
Áreas de excelência para o ensaio e demonstração dos métodos de 
conservação e desenvolvimento sustentável. 
 
 Estatuto: 10 anos 
 
 Planeta: 580 Reservas da Biosfera 
 Em Portugal: 7 Reservas da Biosfera (Corvo, Graciosa, Flores, Paul do 
Boquilobo e Luso – Galaico Gerês/Xurês, Berlengas e Santana) 
 RAM:  Santana   
 



II – Reserva Mundial “Santana Madeira Biosfera” 

O Município de Santana é Reserva Mundial da Biosfera da UNESCO desde 29 de 
junho de 2011. A decisão foi tomada em Dresden (Alemanha). 
 
O certificado oficial foi formal e solenemente entregue pela UNESCO, ao Município 
de Santana, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Santana. 
 
 

Logótipo oficial 



II – Reserva Mundial “Santana Madeira Biosfera” 

 
Fatores que contribuíram para a aprovação da candidatura: 
 
- Reserva Natural da Rocha do Navio (1997);  
- Floresta Laurissilva (Património Mundial da UNESCO (1999);  
- Áreas do Maciço Montanhoso Central (Rede Natura 2000); 
 
- Cultura própria, valorização e conservação do seu património; 
- Valorização dos recursos sociais, culturais, patrimoniais e históricos. 
 
 
 

 
 
 
 



III – Caracterização da Reserva  

 
A nível territorial: 
 
 
A Reserva da Biosfera de Santana corresponde à totalidade da área 
do Concelho e inclui a área marinha. 
 
 
 

Zonamento 
 
 
 



Zonamento da Reserva da Biosfera de Santana 

• Zonas Núcleo – áreas classificadas sob 
estatutos de proteção e conservação; 

• Zonas Tampão – são as zonas 
envolventes às zonas núcleo permitem 
o incremento da atividade humana; 

• Zonas de transição – área mais externa 
da Reserva, com diversos núcleos 
urbanos e urbanizáveis dispostos ao 
longo das vias rodoviárias. 
 
 



III – Caracterização da Reserva  

 
A nível etnográfico e sócio-cultural: 
 
 
Reconhece as suas gentes, a floresta, a flora, a fauna, a cultura e 
suas tradições, a etnografia, o património,…  



III – Caracterização da Reserva  

• Município de cariz rural onde predomina a agricultura, com algum 
desenvolvimento turístico num segmento que tem sabido manter a tradição e 
paisagem. 



III – Caracterização da Reserva  

•  Grande diversidade de valores humanos, culturais, etnográficos, gastronómicos e 
patrimoniais singulares de interesse local, regional , nacional e internacional; 



III – Caracterização da Reserva  

•   Património natural, ambiental e paisagístico sublime 
 



IV – VANTAGENS PARA SANTANA E  

PARA A MADEIRA 

- Reconhecimento Internacional - “marca”; 
 
 - Promoção do desenvolvimento económico (diversificação de 
oportunidades, novos nichos de mercado); 
 
- Atração ao investimento e à fixação de jovens; 
 
- Consolidação de um modelo de desenvolvimento sustentável; 
 

- Fomento da investigação-ação; 
 
- Valor acrescentado ao modo de vida e à economia do  
concelho e da Região; 
 



IV – VANTAGENS PARA SANTANA E  

PARA A MADEIRA 

 
- Integração em redes internacionais; 
 
-Estabelecimento de trabalho em rede com entidades nacionais, regionais e 
concelhias; 
 

- Espaço de confluência dos diferentes atores locais e regionais; 
 

- Promoção do destino Madeira e do micro destino Santana; 
 
- Diferenciação e distinção num mundo global.  
 
 
 
 



V – Somos Reserva 
Mundial da Biosfera. 

E agora? 

SECRETARIADO 
PROGRAMA MAB  

UNESCO 

COMITÉ MAB 
NACIONAL 

SANTANA 
MADEIRA  
BIOSFERA 

UNIDADE DE 
GESTÃO 

Constituintes: Câmara Municipal de 
Santana, representantes 

instituicionais do Governo RAM, 
representantes Conselho Cientifico, 

representantes Conselho 
Participativo 

Funções: coordenar as iniciativas e o 
cumprimento dos objetivos da 

Reserva Santana Madeira Biosfera 
 

CONSELHO 
CIENTÍFICO 

Constituintes: cientificos com 
importância em diferentes campos 
do saber - biologia, matemáticas, 

antropologia, medicina, turismo.... 
Funções: estabelecer um 

acompanhamento e evolução 
permanentes da ação e iniciativas  

garantindo que as funções de 
conservação e desenvolvimento 

sustentável de realizam 

CONSELHO 
PARTICIPATIVO 

Constituintes: conjunto da sociedade 
civil organizadas onde se incluem 
empresários, agentes culturais e 

instituições com interesse 
Funções: promover e coordenar a 

mais ampla representação da 
sociedade civil garantindo a 

participação pública 



VI - PROJETOS DESENVOLVIDOS E A DESENVOLVER 

Ambiente Cultura e Educação 
 
 



VI - PROJETOS DESENVOLVIDOS E A DESENVOLVER 

Certificação de bens e serviços  - criação de um sistema de certificação de boas 
práticas ambientais de sustentabilidade para produtos (agrícolas  e artesanais) 
e serviços (setor terciário: restauração, hotelaria). 
 
Desenvolvimento do setor primário – formação escolar e técnica, apoio na 
comercialização de produtos (cerca de 200.000 kg, em 2011).  
 
Programa rádio local “Espaço Terra”. 



VI - PROJETOS DESENVOLVIDOS E A DESENVOLVER 

Investigação científica das potencialidades da Reserva da Biosfera – social cultural e 
ambiental – utilização das condições  e infra estruturas existentes na criação de centros 
de investigação e interpretação da natureza. 

Observação celeste – protocolo com  a Universidade da Madeira para 
criação de Observatório celeste. 



VI - PROJETOS DESENVOLVIDOS E A DESENVOLVER 

Fomento de turismo em espaço rural e agro turismo –  
promoção e desenvolvimento de turismo rural 
envolvendo vários nichos: agroturismo, observação de 
aves. 

Recuperação  de percursos pedonais  – 
valorização da paisagem  como recurso 
didático, através da recuperação de 
veredas e levadas das zonas mais 
representativas da Reserva 
 



VI - PROJETOS DESENVOLVIDOS E A DESENVOLVER 
 

Envolvimento de escolas, instituições e 
cidadãos 
 
- Rede de Escolas associadas da UNESCO 
Concurso Nacional Escolas da Reserva da 
Biosfera; 
- Participação ativa da comunidade escolar , 
centros sociais e municipais; 



VI - PROJETOS DESENVOLVIDOS E A DESENVOLVER 

Reflexo da interação, envolvência, partilha e 
experiência vivenciadas no âmbito da Reserva 
da Biosfera. 



Inventariação de património e criação de roteiros temáticos 

VI - PROJETOS DESENVOLVIDOS E A DESENVOLVER 
 



Captação investimento privado 
 
Agilização de procedimentos com vista ao fomento 
de oportunidades e captação de investimento por 
parte da população emigrante residente na 
Venezuela, África do Sul, Reino Unido e França. 
 
 

VI - PROJETOS DESENVOLVIDOS E A DESENVOLVER 
 



Promoção e internacionalização de Santana/Madeira 
 
- 36ª Conferência Geral da UNESCO, em Paris; 
 
- X aniversário do Portal “Adiaspora.com”, Londres; 
 

- Membro fundador da Rede de Reservas da Biosfera Insulares e das Zonas 
Costeiras (Espanha); 
 

- I Encontro de Gerações (África do Sul); 
 

- X Reunião REDBIOS – Rede de Reservas da Biosfera do Atlântico Este e 
Macaronésia (21 a 25 de março). 
 

VI - PROJETOS DESENVOLVIDOS E A DESENVOLVER 
 



SANTANA MADEIRA BIOSFERA 
 

“Pela Vida, para o Futuro!” 

http://santanamadeirabios
fera.com/pt/ 

http://santanamadeirabiosfera.com/pt/�
http://santanamadeirabiosfera.com/pt/�
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