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(…) Nesta gávea de pedra
A navegar parados
Perguntamos ao mar
E aos pontos cardeais
Se seremos gigantes encantados
Em homens naturais”

Em «Gávea de Pedra»
Miguel Torga

CABO GIRÃO



“Nesta gávea de pedra 
A navegar parados 

Perguntamos ao mar 
E aos pontos cardeais 

Se seremos gigantes encantados 
Em homens naturais” 

Miguel Torga

“Uma temerosa falésia, logo aí apegado 
e arrebentar no mar em uma ponta que 

ela abaixo fazia, a qual lhe ficou por 
meta e fim do seu descobrimento, e lhe 
deram nome o Cabo do Gyrão, por ser 
daquela vez a derradeira parte e cabo 

do giro de seu caminho.” 

João Gonçalves Zarco



Esta combinação única de 
características tem suscitado um 

crescente interesse pela Paisagem 
do Cabo Girão para o 

desenvolvimento de múltiplas 
atividades humanas, cuja 

compatibilização com a frágil 
estrutura biogeofísica, tem vindo a 

ser promovida através de uma 
gestão integrada e multinível que 

visa garantir a sua 
sustentabilidade.

A imponência da arriba litoral do 
Cabo Girão fez dela o ponto de referência 

para a primeira viagem de circunavegação 
da ilha da Madeira. Com o povoamento, a 

amenidade climática e a fertilidade dos solos 
das suas fajãs, tornou-as num local 

apetecível para a prática agrícola. Primeiro 
para a produção de vinho Malvasia, mais 

tarde de banana, e nas últimas décadas, para 
o cultivo de hortícolas e frutícolas. 

Locais ou visitantes, ninguém fica 
indiferente à grandiosidade da arriba 
vulcânica, à densa rede filoniana que 

atravessa a estrutura, à 
extraordinária praia de calhaus 

rolados banhada por águas 
cristalinas, à singularidade da fauna e 

da flora que povoam a área ou à 
beleza dos poios, arduamente 

erguidos à força de braços para 
garantir o sustento de sucessivas 

gerações.



Parque Natural 
Marinho

Sítio de Importância
Comunitária

CABO GIRÃO
Arriba vertical com

580 metros de altura, na base da 
qual se formaram depósitos de 

vertente, denominados de ‘fajãs’ 

Surf Spot

Território que usufrui de 
uma governação 

multinível, alicerçada em 
vários instrumentos de 

proteção, gestão e 
valorização

Geossítio

Área com diferentes 
estatutos de proteção,
onde é realizada uma 
abordagem integrada 

para a gestão sustentável 
do território.  

Monumento
Natural

Paisagem
Protegida

Área Protegida
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Científicos

Publicações

Multimédia
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de Espaços

Sistemas
de Monitorização

Governança 
Integrada e 
Multinível



A Área Protegida do Cabo 
Girão e o Plano Especial 

do Cabo Girão contribuem 
para a concretização da 
Estratégia Nacional de 

Conservação da Natureza 
e Biodiversidade 2030

A Área Protegida do Cabo 
Girão e o Plano Especial 

do Cabo Girão permitem a 
reversão da degradação 
dos ambientes marinhos 

e a proteção e 
recuperação da paisagem 

agrícola tradicional

A Área Protegida do Cabo 
Girão e o Plano Especial 
do Cabo Girão potenciam 
a elevação dos princípios 
ambientais e a defesa dos 

valores sociais e 
económicos



Atividades 
Económicas 
Sustentáveis

Boas Práticas 
Agrícolas

Governança 
Integrada e 
Multinível

Gestão
Sustentada

Participação da 
Sociedade

Civil

Projeto EXEMPLAR
porque confere um 

elevado potencial para a 
sustentabilidade na 

gestão paisagística de 
toda a área protegida

Projeto DIFERENCIADOR, 
pois prima pela adoção 

de boas práticas em
várias áreas

Projeto FUNDAMENTAL
para futuras iniciativas do 

mesmo âmbito ou com 
objetivos semelhantes 

Projeto PIONEIRO 
porque é o primeiro 
programa especial 

elaborado para uma área 
protegida no território 
nacional e ÚNICO, pois 

enfatiza a paisagem como 
relação biunívoca entre a 

Natureza e o Homem

Pontes Digitais
e Presenciais



Política
Agrícola
Comum

Agenda
Territorial 2030

da União
Europeia

Agenda
2030 das
Nações
Unidas

Programa
Regional de 

Ordenamento 
Turístico

Este é o primeiro programa 
especial regional direcionado 

para uma área protegida, facto 
que o tornou ainda mais 

relevante.

O Programa Especial do Cabo Girão 
foi apresentado a 17 de junho de 2020 
e sujeito a um processo de discussão 
pública promovido pelo Instituto das 

Florestas e Conservação da Natureza.

Este programa estabelece 
regimes de salvaguarda de 

recursos e valores naturais, 
assim como o regime de gestão 

compatível com a gestão 
sustentável do território. 

Este programa está alinhado 
com outras políticas mais 

abrangentes, quer nacionais, 
quer europeias.

Programa Regional 
de Ordenamento do 
Território da RAM

Programa
Nacional da Política 
do Ordenamento do 

Território



Contributos para
os Parceiros 
Estratégicos
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UMa

Administração 
Pública

Associações 
de 
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Gestão Integrada
da Paisagem

CABO GIRÃO
Paisagem
Protegida

Monumento
Natural

Reserva
Marinha

Sítio de
Interesse

Comunitário
Desenvolvimento 

Científico

Educação
Ambiental

Desenvolvimento 
Científico

Turismo
Sustentável

História e das
Tradições

Atividades,
Experiências

e Roteiros

Interatividade 
Turística, Empresarial

e Cívica

Produções 
Multimédia

Monitorização
Permanente

Preservação e 
Recuperação de 
Ecossistemas

Singularidade 
Paisagística


