PATRIMÓNIO NATURAL DO PORTO SANTO:
UMA RIQUEZA A CONSERVAR
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RESUMO. A atitude do Homem perante a Natureza tem variado de forma
significativa. Inicialmente, de uma postura mais egocentrista e utilitária dos recursos
naturais, tem-se vindo a contrapor uma deontologia, universalmente aceite, que
reconhece à Natureza valores intrínsecos. Perante a crescente extinção de
espécies e degradação de habitats é cada vez maior a preocupação e a urgência
em criar e implementar instrumentos jurídicos e financeiros, que garantam a
salvaguarda do ambiente natural, o qual consiste na verdadeira identidade do
local e o torna peculiarmente valioso na Aldeia Global que é o Planeta Terra.
O arquipélago da Madeira é sui generis no que concerne à biodiversidade,
com exclusividade de habitats e espécies, consistindo no refúgio de espécies
relíquias e ameaçadas de extinção noutras partes do Mundo, para além de
apresentar paisagens naturais e humanizadas impressionantes e ecossistemas em
bom estado de conservação. O Porto Santo para além de ser o território madeirense
mais antigo o qual, a priori, terá sido primeiramente colonizado por espécies, é
detentor de um importante Património Natural com espécies da flora e fauna
exclusivas, apresentando habitats inexistentes no restante arquipélago.
Na Região Autónoma da Madeira 73% do território e 19.530 hectares marinhos
são Área Protegida, com diferentes estatutos de protecção tais como Parque
Natural e Reservas Naturais parciais e integrais, quer marinhas quer terrestres.
Onze sítios pertencem à Rede Natura 2000, correspondendo a 27,5% do território.
Estranhamente, não existem Reservas Naturais nem Parque Natural no Porto
Santo, embora existam valores naturais e culturais que justifiquem a sua criação.
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No entanto, pela importância biológica, dois sítios pertencem à Rede Natura 2000:
Ilhéus do Porto Santo e Pico Branco. Nestes sítios existem seres vivos únicos
no Mundo, com destaque para as plantas vasculares e os moluscos terrestres.
Algumas aves, em particular as migratórias, encontram aqui o seu refúgio e as
colónias de líquenes são obras de arte. Mas outros habitats e espécies, igualmente
importantes, não estão contemplados.
O Porto Santo é rico em diversidade biológica e detentor de especificidade
natural e cultural, cuja gestão deverá conciliar o conservar e o desenvolver.
Conservar a Natureza pode melhorar a qualidade de vida dos portossantenses e
promover os interesses sócio-económicos. Pela dimensão do território urge actuar
de forma sustentada, contemplando equitativamente: protecção do ambiente, coesão
social e desenvolvimento económico. Só assim conseguiremos conservar o
importante Património Natural do Porto Santo, que merece ser mais valorizado.
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