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Área Protegida do Cabo Girão

  

Sistema de Monitorização da APCG
  

O Projeto GIRO

Neste espaço protegido ocorrem atividades socioeconómicas, essencialmente 

ligadas ao sector primário, turismo e atividades recreativas. Contudo, o 

conhecimento sobre a área protegida apresenta lacunas assinaláveis em aspetos 

essenciais para a gestão. O GIRO - Projeto de Valorização da Área Protegida 

do Cabo Girão foi criado em 2019, com o objetivo de preencher estas lacunas 

informativas e de dados, através de métodos tecnológicos eficientes. 

Como o SMAP-CG ainda se encontra no seu estado embrionário, não permite 

calcular tendências ou determinar o impacto das dinâmicas socioeconómicas e 

territoriais na área protegida. Contudo, os resultados do trabalho de campo 

fornencem dados indicativos da afluência de visitantes neste espaço, valores 

interessantes para os potenciais stakeholders da APCG. 

A título de exemplo, o Gráfico 1 representa valores médios diários de visitantes 

da área protegida, um dos indicadores com maior destaque na comunicação social 

regional. A situação epidemiológica condicionou o desenvolvimento do plano de 

ação do projeto no ano 2020, com a impossibilidade de desenvolver trabalho de 

campo em época baixa.

  

A Área Protegida do Cabo Girão (APCG), é uma área com estatuto de proteção

recente (2017), que devido ao seu particular património natural, histórico-cultural e

paisagístico, tornou-se pertinente a atribuição de diferentes classificações que

procurem salvaguardar as especificidades e exigências de cada unidade de

intervenção. Engloba assim uma área marinha, o Parque Natural Marinho do Cabo

Girão e, duas áreas terrestres classificadas como Monumento Natural e Paisagem

Protegida do Cabo Girão (Figura 1).                                           

Numa primeira fase de diagnóstico (Figura 3), foi fundamental reunir uma

série de indicadores quantitativos e qualitativos essenciais para o preenchimento das 

lacunas informativas detetadas. Para o efeito, criou-se o SMAP-CG (Sistema de 

Monitorização da Área Protegida do Cabo Girão) composto por 72 indicadores, 

repartidos entre as classificações de Monumento Natural (2), Paisagem Protegida (13), 

Parque Natural Marinho (25), e ainda pelos domínios de contexto geral da área protegida 

(14), comunicação (4) e biofísicos e de qualidade ambiental (14). Da articulação destes 

indicadores é possível obter 313 resultados por ano.

Considerando a data de criação da APCG, foi estabelecido o ano 2017 como ponto de 

partida para a recolha anual de dados. Conforme previsto, entre o ano 2017 e  primeiro 

semestre de 2019 (aprovação do projeto GIRO) existe um número considerável de 

indicadores sem dados a atribuir. 

Os resultados apresentados no SMAP-CG provêm das seguintes fontes: anuários

estatísticos, listagens e documentos/bibliografia, entidades externas como a Direção

Regional de Estatística da Madeira, Secretaria Regional da Agricultura e

Desenvolvimento Rural, INE e as entidades parceiras GIRO (Instituto das Florestas e

Conservação da Natureza IP-RAM (IFCN IP-RAM) e Câmara Municipal de Câmara de

Lobos (CMCL)). Contudo, a maioria dos resultados (31 dos 72 indicadores) advêm

do trabalho de campo e contagens por observação direta  realizadas pela entidade 

promotora, Associação Insular de Geografia (Figura 4).
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Figura 2. Eixos estratégicos do Projeto GIRO. 
Figura 1. Enquadramento da APCG.

Figura 3. Etapas de implementação do SMAP-CG.

Figura 4. Trabalho de Campo da Equipa GIRO.

Gráfico 1. Valor médio diário de visitantes na APCG.

Inventariação e documentação dos valores naturais e culturais da APCG, entre 

outros aspetos socioculturais relevantes.

Monitorização dos indicadores essenciais para a gestão e proteção do espaço 

protegido.

Disponibilização dos resultados do SMAP-CG, visando contribuir para o 

desenvolvimento local.

Valorização e divulgação do património natural e cultural.

Definição da lista de indicadores a monitorizar.

Porque dar a conhecer o terrritório é a melhor forma de o 

preservar, todo a informação sobre a Área Protegida do 

Cabo Girão e o projeto GIRO está disponivel no website 

www.areaprotegidadocabogirao.pt.    
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