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`Custódia do Território' visa 
defender património natural 
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Madeira, através do IFCN, esteve presente na conferência sobre o tema. FOTO OR 

ANA LUÍSA CORREIA 
acorreia@dnoticias.pt 

O Instituto das Florestas e Conser-
vação da Natureza esteve represen-
tado na 'Conferência Internacional 
Custódia do Território e Ecoturismo 
em Reservas da Biosfera e Territó-
rios Insulares da Macaronésia', que 
decorreu na ilha de La Palma, Ar-
quipélago das Canárias, entre os dias 
27 e 29 de junho. 

Esta conferência internacional, 
organizada pela Fundação Canária 
Reserva Mundial da Biosfera de La 
Palma, surge no âmbito do projecto 
`Custódia do Território e Ecoturis-
ino na Macaronésia - CdTEcoTur', 
enquadrado no Programa de Coo-
peração Territorial INTERREG V 
Madeira - Açores - Canárias. 

O projecto, com um orçamento  

de 572 mil euros, repartido pelas 
três Regiões parceiras (Fundação 
Canária da Reserva Mundial da 
Biosfera de La Palma, Direcção Re-
gional do Ambiente dos Açores e 
Instituto das Florestas e Conserva-
ção da Natureza), procura estabe-
lecer uma estratégia comum dé 
Custódia do Território, que envol-
va na sua globalidade a problemá-
tica que afecta os arquipélagos da 
Macaronésia, recorrendo ao Eco-
turismo para melhorar a competi-
tividade e potenciar as riquezas 
patrimoniais naturais e culturais 
das suas áreas turísticas. 

Assim, a 'Custódia do Território' 
pode ser definida como um conjun-
to de estratégias e instrumentos que 
com as quais pretende incentivar a 
participação e cooperação entre os 
diversos agentes sociais, sejam pro-

 

MADEIRA, AÇORES E 
CANÁRIAS PROCURAM 
INCENTIVAR 
PROJECTO NA 
MACARONÉSIA 

prietários (privados ou públicos), 
`utilizadores' do território ou outras 
entidades vocacionadas para a con-
servação, e que contratualizam en-
tre si acordos de custódia voluntá-
rios, para a conservação dos valores 
naturais de determinados espaços. 

Acima de tudo, e como explica o 
IFCN ao DIÁRIO, a 'Custódia do 
Território' é um conceito inovador 
a nível regional, que assenta no 
princípio que a conservação da na-

  

tureza e da biodiversidade são 
compatíveis com as actividades hu-
manas, incentivando o envolvi-
mento e corresponsabilidade, de 
todas as pessoas que vivem, traba-
lham e conhecem as suas terras no 
bom uso dos seus valores e recur-
sos naturais, culturais e paisagísti-
cos. Num sentido mais lato, a Cus-
tódia do Território pode ser enten-
dida como 'os cidadãos que cuidam 
da Terra', acrescenta o IFCN. 

Refira-se ainda que conferência 
internacional contou com a partici-
pação de distintas entidades e es-
pecialistas nas áreas, e permitiu à 
Região apresentar publicamente a 
candidatura da ilha do Porto Santo 
a Reserva da Biosfera, a qual mere-
ceu o apoio incondicional das Re-
servas da Biosfera da Macaronésia 
ali representadas. 


