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1

INTRODUÇÃO

1.1.

A Espécie
O Priolo (Pyrrhula murina) é uma espécie endémica da ilha de S. Miguel, arquipélago dos Açores. É
característica da zona montanhosa, localizada a leste da ilha. Trata-se de uma das aves mais raras e
ameaçadas do Mundo. O Priolo é uma espécie protegida pelo Anexo I da Directiva Aves –
79/409/CEE, adaptada para a legislação Portuguesa através do Decreto-Lei 49/2005 de 24 de
Fevereiro e encontra-se incluída em várias listas de animais ameaçados, quer ao nível nacional (ICN
2006. Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, Assírio & Alvim, Lisboa), quer ao nível internacional
(IUCN Red List of Threatened Animals, ver www.redlist.org). A BirdLife International incluiu o Priolo
na lista de espécies “globalmente ameaçadas na Europa” (BirdLife International 2004. Birds in
Europe: population estimates, trends and conservation status. BirdLife International, Cambridge (BirdLife
Conservation Series No. 12)).
No fim do século XIX, o Priolo apresentava uma distribuição maior que a actual, sendo até
considerado como uma praga nos pomares de laranjeiras e, desta forma, capturado regularmente. O
seu habitat natural, a Laurissilva, também foi sendo substituída por pastagens e por plantações de
Criptoméria (Cryptomeria japonica) e invadido por exóticas agressivas como o Incenso (Pittosporum
undulatum), a Conteira (Hedychium gardneranium) e, mais recentemente, o Folhadeiro (Clethra arborea)
e o Gigante (Gunnera tinctoria). A captura excessiva e a destruição da floresta Laurissilva, de cujas
plantas o Priolo depende, conduziram esta pequena população à beira da extinção.

1.2.

O Projecto LIFE
O Projecto LIFE “Recuperação do Habitat do Priolo na ZPE Pico da Vara / Ribeira do Guilherme”
(referido doravante como “LIFE Priolo”) tem como objectivo a recuperação do habitat de Pyrrhula
murina, em toda a sua área de ocorrência, que se encontra ameaçada pela dominância por plantas
exóticas invasoras. Esta recuperação envolve a plantação de um número significativo de espécimes
de vegetação nativa, após a limpeza da vegetação exótica. Estas acções, imprescindíveis para a
conservação do Priolo, terão igualmente efeitos sobre os habitats existentes na ZPE, sendo de referir
que dois importantes habitats serão directa e indirectamente beneficiados pelo projecto: a
Laurissilva dos Açores e os Matos Macaronésicos Endémicos.

1.3.

As principais acções previstas
Recuperação do habitat: A plantação de milhares de plantas nativas na zona principal de ocorrência
do Priolo, em torno do miradouro da Tronqueira (cerca de 300 ha), em paralelo com a remoção das
plantas exóticas que actualmente ocupam essa área (Conteira, Folhadeiro, Incenso, Criptoméria,
Gigante) constituirá a principal acção do projecto.
Gestão do habitat do Priolo: O crescimento das espécies nativas na Serra da Tronqueira é um
processo lento, com resultados a médio e longo prazo. Assim, é indispensável assegurar que as
medidas implementadas no terreno terão continuidade, através de uma estrutura de gestão do
habitat da espécie que se manterá após o projecto.
Monitorização da população de Priolo: Ao longo de todo o projecto a população de Priolo será
mantida sob estreita vigilância, de forma a acompanharmos a evolução da população, assim como a
reacção da espécie às alterações no habitat.
Sensibilização ambiental: Esta será uma das fortes componentes do projecto. A erradicação de
exóticas na Serra da Tronqueira implica a participação activa de toda a população assim como das
diversas entidades governamentais e autárquicas. A promoção do Priolo como uma mais-valia da
Ilha de São Miguel e do Arquipélago dos Açores, junto dos turistas e da população em geral, é
também fundamental para atingirmos os objectivos propostos.
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2

RESUMO

2.1.

Actividades durante o período do relatório
A3.

Análise da viabilidade económica da gestão e “valoração" dos serviços ecológicos da ZPE Pico
da Vara /Ribeira do Guilherme

A4.

Documento orientador do corte florestal de Criptoméria na ZPE Pico da Vara / Ribeira do
Guilherme e zona envolvente

A5.

Integração da ZPE na Rede Nacional de Áreas Protegidas através de regulamentação e
orgânica próprias

A6.

Integração das medidas de gestão do projecto nas políticas sectoriais e regionais

A8.

Revisão da legislação de controlo de espécies exóticas

A9.

Mapeamento do coberto vegetal na ZPE Pico da Vara /Ribeira do Guilherme

C1.

Incentivo à plantação de pomares com árvores de fruta que desenvolvem botões florais no
final do Inverno

C2.

Corte de Criptoméria nas zonas de floresta degradada nas áreas tampão adjacentes ao projecto

C3.

Aumento da disponibilidade alimentar através de alimentadores artificiais

D3.

Remoção de Hedychium gardnerianum na área principal de distribuição do Priolo e numa faixa
de transição exterior compreendida na área tampão

D4.

Remoção manual e química de Clethra arborea e remoção manual de Gunnera tinctoria.

D5.

Abertura dos acessos para aceder às zonas de limpeza de vegetação exótica e plantação de
espécies nativas

D8.

Plantação de espécies nativas na área principal de ocorrência do Priolo e zonas tampão
adjacentes

D9.

Produção de espécies nativas em viveiro

D10. Implementar esquema de fiscalização na ZPE Pico da Vara /Ribeira do Guilherme com
particular atenção à zona de intervenção do projecto e à área principal de ocorrência do Priolo
E1.

Montar cinco tabuletas informativas sobre o projecto e a importância do Priolo e das espécies
nativas

E2.

Produção e manutenção da página web do projecto

E4.

Produção de dois folhetos sobre o projecto para divulgação do projecto e do Priolo

E5.

Promoção geral do projecto através de artigos na comunicação social e publicações diversas

E7.

Produção de um painel sobre o projecto

E8.

Produção de material educativo para integrar no programa escolar das escolas de São Miguel

E9.

Colaboração no desenvolvimento do programa turístico para ilha de São Miguel integrando
informação especial sobre o Priolo e as espécies de vegetação nativa, em colaboração com a
Direcção Regional do Turismo

E10. Formação dos trabalhadores nas diferentes abordagens ao processo de remoção de exóticas e
plantação de espécies nativas
E11. Colaboração na promoção de trilhos turísticos a desenvolver pela Direcção Regional do
Turismo
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2.2.

F1.

Planeamento, revisão, gestão e implementação do projecto pelo beneficiário e pelos parceiros

F2.

Assegurar o planeamento estratégico do projecto e a tomada de decisão através de uma
Comissão Executiva

F3.

Assegurar a consultoria científica do projecto através de uma Comissão Consultiva

F5.

Esquemas de monitorização das acções de remoção de exóticas e de produção e plantação de
espécies nativas

F6.

Monitorização da população de Priolo

F9.

Assegurar a contabilidade do projecto

Alterações ao Projecto
O projecto LIFE-Priolo, pelas suas características, condicionalismos, objectivos e localização, é sem
dúvida um projecto único, dificilmente comparável com qualquer outro projecto nacional ou mesmo
internacional. Este projecto é único devido a uma combinação muito particular de constrangimentos
e desafios, decorrendo num ambiente bastante dinâmico, desta forma um elevado grau de incerteza
é inevitável tendo sido necessário adoptar um modelo de gestão adaptativa.
Só com o decorrer do projecto foi possível avaliar a operacionalidade das várias acções previstas e
verificar se o pretendido aquando da candidatura era verdadeiramente realista. Um projecto desta
complexidade estava assente em vários pressupostos que, em alguns casos, não se verificaram
completamente durante a implementação dos trabalhos. Como consequência foi apresentado no
início do ano de 2006 um pedido de alterações ao projecto que veio a ser aceite pela Comissão
Europeia – Programa LIFE em Setembro (Anexo I). As principais alterações propostas estão
relacionadas com as acções de controlo de vegetação exótica (nomeadamente o cancelamento das
acções D6 e D7) e de sensibilização do público (elaboração de uma campanha de marketing
associada às acções E). foram feitas igualmente algumas modificações respeitantes à redefinição de
áreas de trabalho, bem como ao nível de equipamentos.

2.3.

Balanço Anual
O ano de 2006 teve na aceitação do Pedido de Alterações um ponto importante para o futuro do
projecto, e futuro da conservação do Priolo e do seu habitat a médio prazo. A criação de uma
campanha de marketing sobre o Priolo (nova acção E13), a aquisição de uma nova estufa para o
Serviço Florestal do Nordeste, bem como outros equipamentos, vem permitir não só uma
optimização do trabalho em curso mas também assegurar recursos importantes para a continuação
dos esforços de conservação depois da conclusão do presente projecto.
O início da implementação do Plano de Gestão para a Zona de Protecção Especial (no seguimento
das acções A1 e A2) pretende possibilitar uma transição sem obstáculos para a gestão da futura área
protegida. Esta implementação tem correspondido em parte a acções desenvolvidas no âmbito do
projecto LIFE-Priolo, no entanto, algumas acções importantes já foram iniciadas como resultado dos
bons resultados obtidos durante os três anos já decorridos de projecto LIFE. O processo de criação
do futuro Centro de Interpretação Ambiental e Divulgação Florestal da Pedreira é o principal fruto
de toda a colaboração e esforço dos vários parceiros envolvidos neste projecto.
Em Abril de 2006 o projecto recebeu a visita de elementos da Unidade LIFE da Comissão Europeia,
Santiago Urquijo-Zamora, e da Equipa Externa de Acompanhamento, João Salgado. Foi possível a
estes dois elementos verificarem no terreno o andamento das acções do projecto, bem como as
dificuldades encontradas, e reunirem com todos os parceiros e equipa técnica. Esta visita veio
permitir um melhor enquadramento das condições muito específicas deste projecto.
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As condições climatéricas bastante desfavoráveis durante grande parte da Primavera e parte do
Verão condicionaram as acções de campo, no entanto, durante 2006 foi possível manter e melhorar a
rede de trilhos existente e proceder ao controlo de exóticas em alguns dos locais mais complicados
da área de intervenção com uma equipa de campo permanente de 12 elementos (com pequenas
variações ao longo dos meses). Foi também iniciado o corte de Criptoméria correspondente à acção
C2, também bastante condicionado pelas condições atmosféricas. As acções de monitorização da
recuperação do habitat e de controlo de exóticas começam a dar os primeiros resultados e os dados
dos censos de Priolo deste ano superaram todas as expectativas: foram detectados cerca de três vezes
mais priolos do que no ano de 2005.
Em termos de sensibilização e divulgação foram várias as iniciativas, sendo de destacar a realização
do Concurso Juvenil “O Priolo: uma Espécie em extinção, um Habitat em perigo!” e o lançamento da
campanha “O Priolo vai à tua Escola”.
O ano de 2006 finaliza com vários momentos importantes, nomeadamente, os protocolos com a
Direcção Regional dos Recursos Florestais e Secretaria Regional do Ambiente e do Mar, que irão
possibilitar a criação do já referido Centro da Pedreira, e a preparação da nova campanha de
divulgação sobre o Priolo e o seu Habitat. O ano de 2007 irá consolidar a importância do projecto no
concelho da Povoação. Depois da realização das II Jornadas do Priolo neste concelho, da recepção de
alunos estagiários da Escola Profissional da Povoação e de outras actividades realizadas durante o
ano, neste momento está em preparação a criação de uma equipa de campo com trabalhadores da
Povoação, factor importante para a divulgação e aceitação do projecto no concelho.

2.4.

Resumo dos produtos identificáveis (referentes ao período deste relatório)

Produto

Acção

Data de
ocorrência

Situação

Página web
(http://www.spea.pt/index.php?meio=lifepriolo)

E2

Abril 2005

Cumprido

Brochura/panfleto

E4

Novembro 2005
Janeiro 2008

Cumprido
(1ª fase)

Tabuletas sobre projecto na área de intervenção e nos
trilhos turísticos

E1

Novembro 2004

Cumprido

Exposição - painel

E7

Janeiro de 2006

Cumprido

Mapas do coberto vegetal da área

A9

Novembro 2004

Em conclusão

Kit didáctico para escolas

E8

Setembro 2006

Em conclusão*

CD Rom

E3

Setembro 2006

Em conclusão*

Documento orientador do corte florestal de Criptoméria
na ZPE Pico da Vara / Ribeira do Guilherme e zona
envolvente

A4

Novembro 2004

Em atraso

Documento - Reclassificação da área de distribuição do
Priolo como Reserva Natural, regulamentação e orgânica

A5

Novembro 2005

Em atraso

Documento de análise da viabilidade económica da ZPE
Pico da Vara-Ribeira do Guilherme

A3

Novembro 2007

Iniciado

Documento - legislação de controlo de espécies exóticas
revista

A8

Dezembro 2004

Em atraso
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Protocolo com Direcção Regional das Obras Públicas
sobre uso de plantas nativas nas bermas das estradas

D1

Abril 2005

Cumprido

Press-releases

E5

Continuamente

Continuamente

Criação de Mascote e Layout de referência

E13

Setembro de 2006

Em atraso*

Desenvolvimento de Campanha de Marketing (Spots
publicitários e conteúdos para Internet)

E13

Setembro 2006

Em atraso*

Documento - monitorização das acções de remoção de
exóticas e de produção e plantação de espécies nativas.

F5

Anual

Anual

Documento - monitorização da população de Priolo

F6

Anual

Anual

( * - dependente do pedido de alterações ao projecto)
(Em conclusão – Prazo previsto: 1º semestre de 2007)
2.5.

Resumo dos principais marcos do projecto (referentes ao período deste relatório)

Marco

Acção

Data de ocorrência

Situação

Kit didáctico para escolas

E8

Abril 2006

Em atraso*

150 ha da área de intervenção do projecto limpa de
exóticas

D1-D8

Novembro 2006

Em atraso

Trilhos turísticos na ZPE em funcionamento

E1

Novembro 2005

Cumprido

Primeiro pomar estabelecido (num terreno de 4 ha)

C1

Dezembro 2004

Cumprido

Alteração lei exóticas

A8

Dezembro 2004

Em atraso

10 ha de Criptoméria cortados

C2

Maio 2007

Iniciado

( * - dependente do deferimento do pedido de alterações ao projecto)
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3

RELATÓRIO DETALHADO DE ACTIVIDADES

3.1.

Progresso das acções preparatórias e de elaboração de plano de gestão
As acções A previstas no projecto para o período deste relatório são as que se indicam de seguida:

3.1.1.

A3.

Análise da viabilidade económica da gestão e “valoração" dos serviços ecológicos da ZPE Pico
da Vara /Ribeira do Guilherme

A4.

Documento orientador do corte florestal de Criptoméria na ZPE Pico da Vara / Ribeira do
Guilherme e zona envolvente

A5.

Integração da ZPE na Rede Nacional de Áreas Protegidas através de regulamentação e
orgânica próprias

A6.

Integração das medidas de gestão do projecto nas políticas sectoriais e regionais

A8.

Revisão da legislação de controlo de espécies exóticas

A9.

Mapeamento do coberto vegetal na ZPE Pico da Vara /Ribeira do Guilherme

Acção A3 – Análise da viabilidade económica da gestão e “valoração" dos serviços ecológicos da
ZPE Pico da Vara /Ribeira do Guilherme
Responsável pela Acção: Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves
Calendarização: Janeiro 2007 a Dezembro 2007
Estado: antecipado
A identificação de fontes de financiamento das áreas com estatuto de protecção da natureza sob
responsabilidade governamental, não exclusivamente dependentes do orçamento geral do estado e
orçamento regional, permitirá dar continuidade às medidas de gestão do habitat iniciadas durante o
projecto. A ZPE do Pico da Vara / Ribeira do Guilherme tem, por exemplo, um forte potencial
turístico que pode contribuir para viabilizar a gestão da ZPE com recursos financeiros adequados.
Paralelamente, pretende-se identificar os fundos disponíveis a nível comunitário que permitirão
contribuir para as medidas de conservação da ZPE no futuro.
De acordo com as sugestões da Secção de "Environmental Policy" do parceiro internacional RSPB –
Royal Society for the Protection of Birds, foram estabelecidos como objectivos específicos da Acção
A3:
a) Avaliação do impacte económico do Projecto LIFE Priolo na Economia Local e Regional;
b) Valoração económica dos serviços ecológicos prestados pela ZPE Pico da Vara / Ribeira do
Guilherme;
c) Análise e previsão financeira a longo prazo da gestão sustentável da ZPE Pico da Vara / Ribeira do
Guilherme;
d) Análise dos Benefícios originados pela presença do Priolo, pela sua protecção e do seu habitat em
detrimento da exploração económica intensiva do território abrangido pela ZPE Pico da Vara /
Ribeira do Guilherme.
Todos os estudos e actividades conducentes à concretização destes 4 objectivos específicos serão
desenvolvidos em simultâneo, dado que apresentam abordagens metodológicas diferentes. Está
ainda assegurado o apoio dos parceiros RSPB e Universidade dos Açores no que diz respeito à
consultoria científica necessária ao desenvolvimento desta acção.

Dado a pertinência e interesses científico e prático em avaliar em toda a sua dimensão quer o
impacte socio-económico de um projecto de Conservação da Natureza (LIFE Priolo neste caso), quer
a valoração dos serviços ecológicos prestados por uma área classificada e pelas espécies-chave que
nela ocorrem (ZPE Pico da Vara/Ribeira do Guilherme, Priolo e espécies nativas da Floresta
Laurissilva, respectivamente), nesta Acção A3 optou-se por tentar ir mais além do que foi
9
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inicialmente formulado. Por esta razão, a Acção A3 teve o seu início no passado mês de Outubro de
2006 e só será concluída no final do Projecto, em Outubro de 2008, com a publicação e divulgação
dos interessantes e pertinentes resultados que se esperam obter com o seu desenvolvimento.

3.1.2.

Acção A4 – Documento orientador do corte florestal de Criptoméria na ZPE Pico da Vara/Ribeira
do Guilherme e zona envolvente
Responsável pela Acção: Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves
Calendarização: Outubro 2003 a Setembro 2004
Estado: em curso
Apesar da conservação do Priolo estar directamente dependente da conservação, gestão e expansão
do seu habitat (a Laurissilva dos Açores e os Matos Macaronésicos), o Inventário Florestal da DRRF e
o trabalho de campo complementar indicam que na ZPE e zona envolvente (ZIAZPE) há neste
momento 2827,5 hectares cuja ocupação do solo dominante consiste em Cryptomeria japonica cuja
exploração económica é viável, o que equivale a 46,6% da área da ZPE (Figura 1).
Para a recuperação gradual de áreas de Cryptomeria japonica na ZPE a longo prazo é necessária a
elaboração e implementação de um “Plano de Ordenamento e Exploração Florestal” da área
abrangida pela ZPE. O relatório referente a esta acção está em elaboração, no entanto, dada a
complexidade da situação, quer em termos socio-económicos quer de impacto sobre o habitat do
Priolo, ainda não foi possível a sua conclusão.

Figura 1. Área de Produção Florestal na ZPE e Zona Imediatamente Adjacente.

De modo a suscitar a discussão e debate entre os parceiros relativamente ao futuro da política de
produção e protecção florestal na área abrangida pela ZPE Pico da Vara / Ribeira do Guilherme, foi
apresentado e enviado em Novembro de 2005 aos parceiros do Projecto LIFE Priolo uma proposta de
documento de trabalho incluindo a visão estratégica do parceiro SPEA para a área.
Para poder contribuir para a delineação de uma estratégia comum e sustentável de produção e
protecção florestal na área abrangida pela ZPE Pico da Vara / Ribeira do Guilherme, o parceiro
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Direcção Regional dos Recursos Florestais propôs entregar a uma equipa de técnicos seus o
documento de trabalho elaborado pela SPEA, de modo a poder obter os respectivos pareceres da sua
equipa técnica e apurar as directrizes e pressupostos em que se teria de basear a elaboração final do
“Documento orientador do corte florestal de Criptoméria na ZPE Pico da Vara / Ribeira do Guilherme
e zona envolvente”. A conclusão desta análise irá permitir o início da actividade do grupo de trabalho
constituído pela DRRF e pela SPEA, visando a elaboração, conclusão e apresentação definitiva do
“Documento orientador do corte florestal de Criptoméria na ZPE Pico da Vara / Ribeira do Guilherme
e zona envolvente”.

3.1.4.

Acção A5 – Integração da ZPE na Rede Regional de Áreas Protegidas através de regulamentação e
orgânica próprias
Responsável pela Acção: Secretaria Regional de Ambiente e do Mar
Calendarização: Outubro 2003 a Junho 2008
Estado: em curso
A área de distribuição do Priolo está parcialmente inserida na Reserva Natural Florestal do Pico da
Vara e também na Zona de Protecção Especial do Pico da Vara/Ribeira do Guilherme, definida ao
abrigo da Directiva Aves. A reclassificação da área de distribuição do Priolo como Reserva Natural e
a publicação de regulamentação e orgânica próprias constituem a garantia da implementação das
medidas preconizadas no plano de gestão da ZPE uma vez que se produzirão instrumentos de
natureza legal que vincularão sujeitos públicos e privados ao seu cumprimento.
A acção A5 “Integração da ZPE na Rede Regional de Áreas Protegidas através de regulamentação e
orgânica próprias” está dependente da reclassificação formal em termos administrativos e físicos,
através de legislação regional própria, a submeter pelo Governo Regional à Assembleia Regional. A
nova legislação de Rede Regional de Áreas Protegidas está em fase avançada de elaboração, em
cooperação com a Universidade dos Açores.

3.1.5.

Acção A6 – Integração das medidas de gestão do projecto nas políticas sectoriais e regionais
Responsável pela Acção: Secretaria Regional de Ambiente e do Mar
Calendarização: Outubro 2003 a Outubro 2008
Estado: em curso
Durante o projecto serão implementadas diversas medidas de gestão do habitat que deverão ser
reforçadas pela sua integração na política florestal, turística, obras públicas, educação, etc. Deste
modo, as medidas terão um alcance para lá da sua simples execução, permanecendo na estrutura das
entidades envolvidas após o projecto.
De acordo com o Decreto Legislativo Regional n.º 20/2006/A, publicado no Diário da República n.º
109, de 6 de Junho de 2006, série I -A, já foi aprovado o Plano Sectorial da Rede Natura 2000 da
Região Autónoma dos Açores, tendo sido concretizado deste modo o objectivo mais importante da
Acção A6 (Anexo II). A partir de agora, todos os Instrumentos de Gestão Territorial de carácter
sectorial, regional ou municipal abrangendo parcial ou totalmente territórios dos sítios integrados
na Rede Natura 2000 terão de integrar e salvaguardar as medidas de protecção e gestão preconizadas
no Plano Sectorial.
De acordo com o publicado no Despacho n.º 935/2006 de 19-09-2006 da II SÉRIE - N.º 38 do Jornal
Oficial da Região Autónoma dos Açores (pág. 4280), e por solicitação sua à Secretaria Regional do
Ambiente e do Mar (SRAM), Câmara Municipal da Povoação (CMP) e Direcção Regional de
Organização da Administração Pública (DROAP), a SPEA foi integrada na Comissão Mista de
Coordenação de Acompanhamento da Elaboração do Plano Director Municipal do Concelho da
Povoação (S. Miguel - Açores), que abrange 45% da área da Zona de Protecção Especial Pico da Vara
/ Ribeira do Guilherme.
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Com esta integração, a SPEA poderá pugnar pela integração no PDM das medidas de protecção e de
gestão preconizadas quer no Plano de Gestão da ZPE Pico da Vara / Ribeira do Guilherme
(elaborado em parceria com a Secretaria Regional do Ambiente e do Mar), quer no Plano Sectorial
para a Rede Natura 2000 dos Açores, de modo a assegurar a Conservação do Priolo e do seu Habitat.
Relativamente ao desenvolvimento da Acção A6 do projecto LIFE Priolo, foram ainda concretizadas
as seguintes actividades:
-

Pedido à SRAM para integração da SPEA/Projecto LIFE Priolo na Comissão Mista de
Acompanhamento da Elaboração do PROTA – Plano Regional de Ordenamento do Território dos
Açores, de modo a assegurar a Conservação do Priolo e do seu Habitat.

- Pedido à SRAM para integração da SPEA/Projecto LIFE Priolo na Comissão Mista de
Acompanhamento da Elaboração do POOC (Plano de Ordenamento da Orla Costeira) da Costa
Sul de S. Miguel, que abrange parte da ZPE Pico da Vara/Ribeira do Guilherme, de modo a
assegurar a Conservação do Priolo e do seu Habitat.
Para o ano 2007, está ainda previsto o início da elaboração dos seguintes planos, que poderão ter um
impacte considerável na gestão da ZPE Pico da Vara/Ribeira do Guilherme e, consequentemente, na
Conservação do Priolo e do seu Habitat:
-

Plano Regional de Ordenamento Florestal;

-

Planos de Gestão Florestal das Reservas Florestais de Recreio.

Neste âmbito, será solicitada ao parceiro Direcção Regional dos Recursos Florestais a participação e
contribuição da SPEA/Projecto LIFE Priolo na elaboração destes importantes documentos.
3.1.6.

Acção A8 – Revisão da legislação de controlo de espécies exóticas
Responsável pela Acção: Secretaria Regional de Ambiente e do Mar
Calendarização: Outubro 2003 a Junho 2008
Estado: em curso
Considerando que a Convenção de Berna aprovou em Dezembro de 2003 a Estratégia Europeia sobre
Espécies Exóticas Invasoras e que a regulamentação da introdução de espécies exóticas invasoras no
território nacional, formulada através do Decreto-Lei 565/99, de 21 de Dezembro, não só não traduz
a totalidade dos objectivos preconizados na Estratégia Europeia como também não dá resposta às
especificidades do Arquipélago dos Açores em matéria de protecção estrita dos ecossistemas
insulares e das comunidades de endemismos a estes associadas, a Secretaria Regional do Ambiente e
do Mar está neste momento a desenvolver um projecto de diploma regional nesta matéria.
Relativamente aos conteúdos técnicos do diploma em questão, designadamente a lista de espécies
exóticas invasoras que ocorrem na Região Autónoma dos Açores, encontra-se já concluída a fase de
compilação das espécies dos vários taxa.

3.1.7.

Acção A9 – Mapeamento do coberto vegetal na ZPE Pico da Vara/Ribeira do Guilherme
Responsável pela Acção: Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves
Calendarização: Outubro 2003 a Setembro 2004
Estado: em curso
A vegetação exótica tende a progredir na ZPE com bastante rapidez ao longo dos anos e existem
diversas zonas menos acessíveis não prospectadas que podem constituir focos de propagação de
exóticas a considerar no projecto. Esta informação é indispensável para identificar, dentro das zonas
de intervenção do projecto, as áreas mais adequadas e com maior sucesso potencial para serem alvo
das medidas de limpeza e as zonas de vegetação nativa que vale a pena preservar.
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A concretização dos objectivos da Acção A9 tem-se revelado bastante difícil e problemática desde o
início do seu desenvolvimento, pelas seguintes razões:
- Inexistência de Ortofotomapas a cores da área abrangida pela ZPE Pico da Vara/Ribeira do
Guilherme;
-

Período de 17 meses (Junho de 2004 a Novembro de 2005) necessário para a obtenção de uma
imagem de satélite IKONOS de alta resolução da área abrangida pela ZPE Pico da Vara/Ribeira
do Guilherme, devido a questões climatéricas;

-

Impossibilidade de Orto-rectificação exacta da imagem de satélite IKONOS obtida devido à
ausência de pontos de controlo aliada ao relevo bastante acidentado da área abrangida pela ZPE
Pico da Vara/Ribeira do Guilherme;

-

Inexistência de um aparelho GPS de alta resolução para uso da equipa técnica do Projecto LIFE
Priolo até Outubro de 2006, o que aliado às difíceis condições climatéricas e ao relevo bastante
acidentado, comprometia o rigor e fiabilidade dos dados obtidos através de trabalho de campo
face a objectivos tão específicos e minuciosos como são o mapeamento da vegetação e dos
habitats da ZPE Pico da Vara/Ribeira do Guilherme;

Neste momento, está a ser efectuada com base numa composição colorida obtida a partir imagem de
satélite de IKONOS, uma foto-interpretação e consequente digitalização em ambiente SIG (Sistema
de Informação Geográfica) das diferentes unidades de vegetação distinguíveis na imagem. Este
trabalho-base deverá ser apoiado, verificado e validado através de trabalho de campo efectuado com
aparelho de GPS de alta precisão, de modo a poder obter-se uma cartografia de vegetação e de
habitat fiável e utilizável no planeamento e gestão do Projecto LIFE Priolo.
A obtenção e posterior integração/sobreposição com a cartografia de vegetação e habitats já
produzida, em ambiente SIG, de ortofotomapas a cores (datados do Verão de 2004) da área
abrangida pela ZPE Pico da Vara/Ribeira do Guilherme, que serão cedidos pela Secretaria Regional
de Habitação e Equipamento, permitirá aumentar o grau de qualidade, rigor e fiabilidade da Carta
de Vegetação e Habitats da ZPE Pico da Vara / Ribeira do Guilherme.

3.2.

Progresso das acções únicas de gestão do biótopo
Dentro das acções C do projecto, estava prevista para o período deste relatório as seguintes acções:

3.2.1.

C1.

Incentivo à plantação de pomares com árvores de fruta que desenvolvem botões florais no
final do Inverno

C2.

Corte de Criptoméria nas zonas de floresta degradada nas áreas tampão adjacentes ao projecto

C3.

Aumento da disponibilidade alimentar através de alimentadores artificiais

Acção C1 – Incentivo à plantação de pomares com árvores de fruta que desenvolvem botões
florais no final do Inverno
Responsável pela Acção: Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves e parceiros
Calendarização: Outubro 2003 a Dezembro 2008
Estado: em curso
A plantação de pomares será a medida complementar às acções de plantação de vegetação nativas, a
ocorrer nas zonas média e baixa altitude (Acção D8). As árvores de fruto constituíram em meados do
século XX uma importante fonte alimentar destas aves. A disponibilidade de alimento durante o
final de Inverno constitui uma das principais preocupações do projecto. Os pomares de laranjeira,
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pessegueiro e macieira asseguram a produção de botões florais em quantidade, em zonas onde o
Priolo ocorre, nesta época do ano.
O pomar demonstrativo do projecto teve a sua plantação iniciada em Janeiro de 2005. As árvores de
fruto utilizadas foram cedidas pelos Serviços de Desenvolvimento Agrário (SDA). São, em alguns
casos, exemplares de variedades regionais que estão em risco de desaparecer. Os SDA têm
desenvolvido esforços para a recuperação destas variedades e no âmbito da colaboração estabelecida
com o LIFE Priolo foi possível utilizar algumas dessas variedades tradicionais para a criação deste
pomar. Durante 2006 foi realizada a manutenção periódica deste pomar, quer através do corte da
erva, quer através da realização de podas e tratamentos em colaboração com os SDA.
Os SDA realizaram no mês de Agosto um curso de fruticultura no concelho do Nordeste que teve
parte das aulas práticas realizadas neste local. O “Pomar do Priolo” tem servido também para a
realização de visitas e acções de divulgação, como por exemplo a visita de aproximadamente 50
elementos da Associação Amigos dos Açores no dia 3 de Junho (Figura 2).

Figura 2. Visita ao pomar localizado nas margens da Ribeira do Guilherme.

A inexistência de apoios atractivos para os agricultores tem dificultado o aparecimento de novas
áreas de pomar, no entanto, a divulgação das actividades do projecto têm tido correspondência na
disponibilização por parte de vários privados de terrenos para serem utilizados com o objectivo de
aumentar a disponibilidade de alimento do Priolo. A procura de informação sobre pomares e o
cultivo de variedades tradicionais também aumentou em consequência das acções do projecto LIFE e
dos DAS.
O cultivo de pomares, para além do interesse de conservação para o Priolo e da possível mais valia
económica para os donos dos terrenos pode também servir para a conservação de espécies
endémicas de flora, como é o caso da Uva-da-serra. Irá ser iniciado um projecto paralelo, que
engloba todos os parceiros do projecto e os SDA, com o objectivo de a médio prazo produzir frutos
de Uva-da-serra de um modo rentável. Actualmente estão a ser ponderadas as alternativas
disponíveis e qual a melhor solução para cada terreno.
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3.2.2.

Acção C2 – Corte de Criptoméria nas zonas de floresta degradada nas áreas tampão adjacentes ao
projecto
Responsável pela Acção: Direcção Regional dos Recursos Florestais
Calendarização: Janeiro 2006 a Outubro 2008
Estado: em curso
A floresta resultante da monocultura de Criptoméria japonica constitui uma parte significativa da ZPE
Pico da Vara /Ribeira do Guilherme, ocupando 2827,5 ha (46,6% da área da ZPE) sendo que 1704 ha
(60% da área de Criptoméria) são de domínio público. Esta situação deverá ser equacionado numa
perspectiva de larga escala, após a limpeza das zonas infestadas com outras exóticas. Assim,
considerou-se importante a integração de uma acção de corte de Criptoméria a título exemplar. Esta
medida constituirá não só uma forma directa de aumentar o habitat do Priolo na área tampão, como
também implica um início na alteração das políticas de florestação dentro da ZPE.
Após definição da área que seria sujeita a corte (Figura 3) foi realizada uma hasta pública para venda
da madeira em Fevereiro de 2006. A exploração da área foi iniciada em Abril sendo o corte realizado
por uma empresa privada. Actualmente, e apesar das condicionantes climatéricas, já foram cortados
3,5 hectares de Criptoméria (Figura 4). Essa área será plantada pela equipa de campo do LIFE Priolo
com plantas endémicas produzidas nos viveiros do Serviço Florestal do Nordeste.

Figura 3. Delimitação da área sujeita a corte.

3.2.3.

Figura 4. Aspecto da área cortada até Outubro de 2006.

Acção C3 – Aumento da disponibilidade alimentar através de alimentadores artificiais
Responsável pela Acção: Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves
Calendarização: Janeiro 2005 a Junho 2005
Estado: concluída
Nos anteriores projectos LIFE foram montados alimentadores na ZPE Pico da Vara / Ribeira do
Guilherme. No entanto, o seu sucesso para disponibilizar alimento ao Priolo foi desmentido pelos
estudos e observações realizados no âmbito do projecto. As observações realizadas pela SPEA em
2002 e 2004 sugeriam que o sucesso seria relativamente baixo, no entanto, foi necessário proceder a
uma avaliação sistemática do tipo de alimentadores, da sua localização, do tipo de alimento
utilizado, entre outras questões. De forma a esclarecer essa situação, foi realizado um estudo para
avaliar a eficiência destes alimentadores para o Priolo. Este estudo decorreu durante o primeiro
semestre de 2006, de forma a abranger a época de Inverno, altura de maior escassez de alimento para
as aves.
Os dados obtidos (Anexo III) sugerem que os alimentadores não são utilizados pelo Priolo, mesmo
com a utilização de sementes mais adequadas às condições climatéricas locais. Verificou-se a
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utilização dos alimentadores por outras aves, nomeadamente Tentilhões. O abastecimento de regular
de sementes poderia ser vantajoso para potenciais competidores inter-específicos com o Priolo.
Assim sendo e de acordo com os dados existentes foi decidido não utilizar os alimentadores e
inclusivamente realizar a sua remoção durante os períodos de Inverno. Estes alimentadores poderão
posteriormente ser cedidos a escolas ou outras entidades locais para outros fins.

3.3.

Progresso das acções de gestão sazonal do projecto
As acções D previstas no projecto para o período deste relatório são as que se indicam de seguida:
D1. Pressionar a administração para a substituição do uso de plantas exóticas por plantas nativas
nas bermas dos acessos na ZPE Pico da Vara / Ribeira do Guilherme
D3. Remoção de Hedychium gardnerianum na área principal de distribuição do Priolo e numa faixa
de transição exterior compreendida na área tampão
D4. Remoção manual e química de Clethra arborea e remoção manual de Gunnera tinctoria.
D5. Abertura dos acessos para aceder às zonas de limpeza de vegetação exótica e plantação de
espécies nativas
D8. Plantação de espécies nativas na área principal de ocorrência do Priolo e zonas tampão
adjacentes
D9. Produção de espécies nativas em viveiro
D10. Implementar esquema de fiscalização na ZPE Pico da Vara /Ribeira do Guilherme com
particular atenção à zona de intervenção do projecto e à área principal de ocorrência do Priolo

3.3.1. Acção D1 – Pressionar a administração para a substituição do uso de plantas exóticas por plantas
nativas nas bermas dos acessos na ZPE Pico da Vara / Ribeira do Guilherme
Responsável pela sua execução: Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves
Calendarização: Janeiro de 2005 a Junho de 2005
Estado: Concluída
A acção proposta pretende aproveitar o exemplo dado pelo projecto nas áreas de ocorrência do
Priolo e alargar a plantação de espécies nativas às estradas e acessos. Estas acções são da
competência da Direcção Regional das Obras Públicas e Transportes Terrestres (DROPTT). A
plantação de espécies exóticas nas bermas das estradas contribui para a manutenção do uso activo
destas espécies, servindo de ponto de entrada das exóticas no ZPE. Ultrapassar este problema
através da dinâmica gerada pelo projecto permite concretizar uma acção com continuidade no pósprojecto.
Nos últimos anos houve uma colaboração entre a DROPTT e os elementos do LIFE no sentido de
identificar a presença de espécies endémicas junto às bermas, como forma de impedir a sua
destruição aquando da realização dos trabalhos de manutenção das estradas pelos funcionários desta
instituição. Em conjunto com a equipa de projecto, a DROPTT assumiu uma série de normas para os
trabalhos a decorrer na área da ZPE (Anexo IV), respeitantes à protecção da flora endémica e do
Priolo. Nomeadamente, formação sobre flora nativa aos funcionários e interdição de trabalhos de
Maio a Setembro para reduzir a perturbação sobre o Priolo.
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3.3.2.

Acção D3 – Remoção de Hedychium gardnerianum na área principal de distribuição do Priolo e
numa faixa de transição exterior compreendida na área tampão
Responsável pela sua execução: Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves
Calendarização: Anual
Estado: em curso
A remoção de Hedychium gardnerianum na zona principal de distribuição do Priolo é uma das
principais acções de recuperação do habitat previstas no projecto. É uma das tarefas de maior
envergadura, com uma carga logística e humana muito elevada. As acções de gestão sazonal do
habitat, nomeadamente as acções D3, D4, D5 e D8, implicam a utilização de um grande número de
trabalhadores. Em termos logísticos as acções referidas foram agrupadas devido à sua interligação. O
tipo de acções em causa (limpeza de plantas exóticas e plantação de vegetação nativa em extensas
áreas, de difícil acessibilidade) implicou a criação de uma extensa rede de trilhos (ver acção D5). As
acções D4 e D5 (limpeza de exóticas) são executadas simultaneamente e a plantação de espécies
nativas é realizada posteriormente à limpeza das áreas.
Nos 3 anos de projecto, o progresso dos trabalhos de controlo químico têm estado dependentes das
condições atmosféricas, do número e capacidade dos elementos afectos aos trabalhos, da densidade
de plantas exóticas existentes e do relevo (Figura 5). Estes factores requerem uma gestão e
planeamento de trabalho cuidada em termos do efectivo de trabalhadores, bem como no que respeita
aos locais a intervencionar.

Figura 5. Controlo de Hedychium numa área de derrocada.

A metodologia e o método de controlo estão estudados com resultados positivos como serão
demonstrados mais abaixo no esquema de monitorizações (Acção F5). A progressão de trabalho
adoptado foi por classes ou patamares de hipsometria. A progressão dos trabalhos é feita das cotas
mais elevadas para as mais baixas contrariando a progressão de colonização de espécies exóticas. A
estratégia adoptada tem como objectivo intervir na área menos invadida por exóticas (em termos de
estrutura e de densidade), garantindo qualidade de habitat para o Priolo durante um período de
tempo mais alargado.
Este ano, a intervenção em Hedychium gardnerianum não tem sido muito elevada devido à sua
reduzida densidade nas cotas mais elevadas da Serra da Tronqueira. No entanto, o esquema de
controlo de exóticas das diferentes espécies está interligado e é feito em simultâneo aplicando as
diferentes técnicas de controlo a cada uma delas. Até Outubro de 2006 foram intervencionados 85
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hectares de floresta nativa e derrocadas (Figura 6). Mais dados sobre os trabalhos de campo estão
descritos nas acções D4 e D5.

Figura 6. Localização de todas a área com controlo de exóticas
(em destaque área de relevo mais acentuado intervencionada em 2006).

3.3.3.

Acção D4 – Remoção manual e química de Clethra arborea e remoção manual de Gunnera
tinctoria
Responsável pela sua execução: Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves
Calendarização: Anual
Estado: em curso
Clethra arborea constitui a segunda espécie exótica mais preocupante na área de distribuição do
Priolo. Apesar de ser uma das espécies endémicas da Laurissilva madeirense e constituir uma das
suas principais componentes, nos Açores é uma espécie exótica com capacidade infestante onde
manifesta todo o seu potencial genético. Actualmente, esta espécie tem elevadas densidades e ocupa
já toda a área de intervenção do projecto. Tem uma elevada capacidade de colonizar as zonas
abertas, como por exemplo, as derrocadas e compete com a vegetação nativa com sucesso.
O Priolo alimenta-se das sementes de C. arborea durante o Inverno, no entanto todos os frutos
carnudos de outras espécies são preferidos, utilizando-a apenas na ausência de alimento alternativo.
Clethra arborea constitui a segunda espécie exótica que maior impacte negativo causa sobre o habitat
natural do Priolo. A sua remoção complementa a remoção de H. gardnerianum nas Acções D2 e D3,
concluindo-se assim a limpeza da área principal de ocorrência do Priolo.
As técnicas de controlo que foram desenvolvidas durante os anos de 2004 e 2005 continuaram a ser
adoptadas em 2006 com grande sucesso (ver eficiência de controlo na acção F5). A utilização do
herbicida Ally® proporcionou excelentes resultados mesmo não efectuando o corte total das árvores
(Figura 7). Desta forma é possível eliminar o ensombramento e a competição por nutrientes por parte
da vegetação exótica, mantendo as espécies nativas protegidas da acção do vento (factores
importantes para a recuperação da floresta). Através de estudos realizados têm-se verificado maiores
taxas de frutificação nas áreas intervencionadas (ver acção F5).
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Figura 7. Aplicação de herbicida em Cletra e Conteira.

As acções de gestão do habitat, nomeadamente as acções D3, D4, D5 e D8, implicam a utilização de
um grande número de trabalhadores. Em termos logísticos as acções referidas foram agrupadas
devido à sua interligação. Devido a vários condicionalismos, durante o período de Primavera/Verão
optou-se por manter aproximadamente a equipa que trabalhou durante o Inverno. As condições
climatéricas adversas durante o Verão, a área de corte longe da Base de Apoio (Estrada da
Tronqueira), relevo acentuado e a existência de algumas superfícies verticais associados a derrocadas
com piso escorregadio, foram algumas das razões suficientes para manter esta equipa apta e já
qualificada a intervir em condições e áreas difíceis. A dificuldade do trabalho realizado, que exige,
no mínimo, uma elevada capacidade de resistência e concentração, dificulta o ingresso de novos
elementos. Nos últimos meses a formação de 5 novos trabalhadores em condições adversas levou à
sua desistência.
Optou-se por intervir na área mais afastada e com as condições de relevo mais limitantes, com uma
estrutura de vegetação mais baixa. A utilização de uma equipa experiente teve como objectivo
realizar uma operação de controlo com o máximo de eficiência para que apenas seja necessário
regressar ao local numa futura acção de controlo de exóticas pós LIFE. O número máximo de
efectivos foi de 18, o número médio de 11 trabalhadores tendo sido registadas 5 desistências e 1 um
acidente de trabalho ligeiro (distensão muscular) (Tabela 1).

Tabela 1. Resumo mensal dos trabalhos de controlo de exóticas para o período de Junho a Setembro de 2006.

Junho
Dias úteis do mês
Nº Médio Trabalhadores
N. dias Controlo Exóticas
Ally (litros aplicado)
Consumo Médio

18
9,86
8
298
37,25

Julho
20
8,96
14
531
37,93

Agosto
22
9,75
18
510
28,33
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19
8,68
11
255
23,18
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Foram utilizados durante a época de trabalho aproximadamente 2450 litros de Ally®. A intensidade
de controlo químico foi em média de 12 dias por mês. Os restantes dias úteis de trabalho foram
utilizados para manutenção do pomar (Acção C1), colaboração com o Serviço Florestal do Nordeste
nas tarefas de produção de plantas endémicas (Acção D9), manutenção dos trilhos de acesso à área e
construção de novos trilhos (acção D5).
Após um ano de avaliação das melhores metodologias de intervenção, este ano foi possível afinar os
procedimentos e rotinas de trabalho e cruzar a metodologia utilizada com os primeiros dados da
monitorização do habitat (Acção F5). Esperamos que a estratégia de trabalho delineada para 2007 e
2008 possibilite recuperar o atraso que ainda se verifica em relação ao proposto na candidatura do
projecto LIFE.
Em relação a outras espécies de exóticas, verifica-se que:
Gunnera tinctoria constitui uma das espécies exóticas em franca progressão na ZPE Pico da Vara /
Ribeira do Guilherme. Embora não constitua uma ameaça crítica, a sua prevenção está em curso bem
como a monitorização da sua expansão. Actualmente, existe em algumas zonas na área principal de
ocorrência do Priolo e também nas zonas tampão, mas não está presente na área de intervenção do
projecto. A sua eliminação será realizada de forma manual através do corte e eliminação da raiz. Não
constitui uma espécie particularmente difícil de eliminar e o seu controlo será efectuado em
simultâneo com a eliminação de Hedychium gardnerianum e Clethra arborea. A remoção de Gunnera
tinctoria contribui para o aumento da área total limpa de exóticas.
Entretanto, foram identificadas outras espécies com elevado potencial invasor na zona tampão e na
ZPE do Pico da Vara/Ribeira do Guilherme. São elas respectivamente, Ailanthus altissima e Robinia
pseudoacacia. A primeira é nativa da China e com potencial invasor em climas temperados e a
segunda é originária do Centro Este da América. No entanto, acções de prevenção apenas têm sido
tomadas na Robinia pseudoacacia através da remoção de regeneração que é identificada pontualmente.

3.3.4.

Acção D5 – Abertura dos acessos para aceder às zonas de limpeza de vegetação exótica e plantação
de espécies nativas
Responsável pela sua execução: Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves
Calendarização: Abril a Junho (2005, 2006, 2007, 2008)
Estado: em curso
A abertura destes acessos tem por principal objectivo permitir o acesso dos trabalhadores,
restringindo-se essencialmente a trilhos pedestres. A abertura dos acessos será realizada conforme as
áreas a intervir e evitando sempre que possível qualquer corte de vegetação nativa ou corredores
para propagação de vegetação exótica. Durante a realização dos trabalhos para a abertura dos trilhos
foi frequente deparar com plantas de espécies nativas na área a limpar. Nestes casos foi necessário
proceder ao transplante desses indivíduos, sendo removidos do trilho e replantados na sua
proximidade.
A abertura de novos trilhos foi efectuada para optimização do tempo de percurso. A ausência de
uma rede de trilhos tão extensa teria impossibilitado a progressão dos trabalhos e também
provocaria um elevado impacto humano no habitat do Priolo. Actualmente, os acessos existentes
permitem aceder à totalidade da área que se pretende intervir. Foram abertos e/ou melhorados
aproximadamente 14km de trilhos que acedem a quase todos os pontos de intervenção (Figura 8).
Só têm sido melhorados os acessos mais utilizados, que se degradam naturalmente com a sua
utilização e com as condições climatéricas. Algumas melhorias efectuadas envolveram a construção
de infra-estruturas, nomeadamente pontes (Figura 9), uma pequena rede de drenagem nas áreas de
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maior acumulação de água e colocação de sistemas de controlo da erosão com reutilização dos
detritos de Folhadeiro.

TRILHOS EM
MANUTENÇÃO
TRILHO ABERTO
RECENTEMENTE

TRILHOS
ABERTOS

Construção de Ponte
Construção de Base
de Trabalho

Figura 8. Rede de trilhos utilizados.

Figura 9. Ponte construída numa área de escorrência.
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3.3.5.

Acção D8 – Plantação de espécies nativas na área principal de ocorrência do Priolo e zonas
tampão adjacentes
Responsável pela sua execução: Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves
Calendarização: Abril a Setembro (2004, 2005, 2006, 2007, 2008)
Estado: Em curso
O aumento da disponibilidade de alimento para o Priolo e a recuperação do seu habitat implica
necessariamente a plantação de vegetação nativa. Paralelamente, as zonas limpas devem ser
rapidamente ocupadas de forma a evitar a sua invasão posterior por exóticas.
A principal prioridade é a plantação de espécies que fornecem alimento ao Priolo, nomeadamente
Ilex perado, Vaccinium cylindraceum e Prunus azorica, que simultaneamente podem ser produzidas em
larga escala em viveiro (ver Acção D9). Ilex perado constitui a espécie prioritária uma vez que fornece
alimento ao Priolo na época de maior ausência alimentar, constituindo simultaneamente o principal
recurso limitante no final do Inverno. Na execução desta acção consideraram-se 2 tipologias de
habitat: as derrocadas, resultantes de uma movimentação de terra com erosão do solo, e o bosque,
constituído por espécies nativas e exóticas de porte arbóreo.
Nas áreas de bosque a plantação de espécies endémicas apenas se verificou em locais onde a
densidade da vegetação era mais reduzida. Em grandes extensões apenas foi necessário realizar o
controlo das espécies invasoras, permitindo criar condições para o desenvolvimento da vegetação
endémica.
A exploração de áreas de Criptoméria, como o caso referente à acção C2, provoca por vezes a
destruição de alguns exemplares de plantas endémicas com interesse para o Priolo. Tendo em conta
este facto foi realizada uma prospecção de toda a área sujeita a corte no âmbito da referida acção e
removidas todas as plantas em condições de serem replantadas. A replantação foi feita poucos dias
depois da remoção de forma a aumentar as probabilidades de sucesso.
Após se ter procedido à remoção da vegetação exótica, foram plantados 93 Azevinhos (Ilex perado ssp
azorica), 280 Urzes (Erica azorica), 85 Ginjas-do-mato (Prunus azorica), 118 Uvas-da-serra (Vaccinium
cylindraceum) e 185 exemplares de outras espécies (Cedro do mato (Juniperus brevifolia), Louro (Laurus
azorica), etc).
Actualmente está a ser limpa de resíduos a área já cortada referente à acção C2, que irá ser plantada
durante o final de 2006 e primeiro trimestre de 2007. Nesta área prevê-se a utilização de
aproximadamente 2500 plantas por hectare.

3.3.6.

Acção D9 – Produção de espécies nativas em viveiro
Responsável pela sua execução: Direcção Regional dos Recursos Florestais
Calendarização: Outubro de 2003 a Dezembro de 2008
Estado: Em curso
O aumento da disponibilidade de alimento para o Priolo implica a plantação em larga escala das
diferentes espécies de vegetação nativa. A lista das espécies que são plantadas resulta da experiência
adquirida com os anteriores projectos LIFE. A lista de espécies inclui duas situações: espécies úteis
para o Priolo ou estruturantes do ecossistema e simultaneamente espécies passíveis de ser
produzidas em larga escala, para as quais já existem protocolos bem estabelecidos e que podem ser
plantadas com sucesso no terreno em questão. As espécies a produzir em viveiro são as seguintes:
Vaccinium cylindraceum Uva-da-serra; Prunus azorica Ginja-do-mato; Viburnum tinnus subcordatum
Folhado; Ilex perado Azevinho; Picconia azorica Pau-branco; Frangula azorica Sanguinho; Erica azorica
Urze; Juniperus brevifolia Cedro-do-mato e Laurus azorica Louro. As espécies que fornecem alimento
directo ao Priolo são Ilex perado, Vaccinium cylindraceum e Prunus azorica (ver Acção D8).

Recuperação do habitat do Priolo na ZPE Pico da Vara/Ribeira do Guilherme. Relatório Progresso, 1 Nov 2005 – 31 Out 2006

22

Todas as espécies plantadas são provenientes dos viveiros dos Serviços Florestais de Nordeste (SFN),
parceiro do projecto. A colheita de sementes de Ginja-do-mato, Azevinho e Uva-da-serra foi
efectuada, por trabalhadores dos Serviços Florestais do Nordeste, entre os meses de Junho e
Dezembro na ZPE e áreas adjacentes. A sementeira foi efectuada maioritariamente ao ar livre, após
mobilização, desinfecção e incorporação de fertilizantes no solo.
Os SFN estão permanentemente procurando aumentar a eficiência de produção de espécies de
vegetação nativa. Têm sido estudadas formas de melhorar os métodos utilizados e de rentabilizar as
condições existentes. No entanto, existem algumas limitações que não permitem a obtenção de
melhores resultados. Neste aspecto será extremamente importante a possibilidade de instalar uma
nova estufa nos viveiros, incluída no pedido de alterações ao projecto. Esta estrutura irá permitir
aumentar as taxas de sucesso de germinação bem como aumentar o número de plantas disponíveis.
As plantas utilizadas durante o ano de 2006 estavam já disponíveis nos viveiros dos SFN. Estes
viveiros têm uma grande parte da sua área ocupada com a produção de plantas nativas.
3.3.7.

Acção D10 – Implementar esquema de fiscalização na ZPE Pico da Vara /Ribeira do Guilherme
com particular atenção à zona de intervenção do projecto e à área principal de ocorrência do
Priolo
Responsável pela sua execução: Direcção Regional dos Recursos Florestais
Calendarização: Outubro de 2003 a Dezembro de 2007
Estado: Em curso
Os Serviços Florestais de Nordeste (SFN) têm procedido à fiscalização regular da ZPE e áreas
envolventes. Foi efectuado uma análise aos autos efectuados pelos SFN durante o período 2000-2003,
com o objectivo de verificar as infracções mais frequentes na ZPE (ver 1º relatório de progresso).
No final de 2006 será feita novamente uma avaliação exaustiva dos autos levantados para o período
2004-2006. De uma forma geral os autos levantados dizem respeito principalmente a violações da Lei
da Protecção dos Arvoredos, não estando directamente relacionados com o Priolo.

3.4.

Progresso das acções de sensibilização do público e divulgação de resultados
As acções E previstas no projecto para o período deste relatório são as que se indicam de seguida:
E1.

Montar cinco tabuletas informativas sobre o projecto e a importância do Priolo e das espécies
nativas

E2.

Produção e manutenção da página web do projecto

E4.

Produção de dois folhetos sobre o projecto para divulgação do projecto e do Priolo

E5.

Promoção geral do projecto através de artigos na comunicação social e publicações diversas

E7.

Produção de um painel sobre o projecto

E8.

Produção de material educativo para integrar no programa escolar das escolas de São Miguel

E9.

Colaboração no desenvolvimento do programa turístico para ilha de São Miguel integrando
informação especial sobre o Priolo e as espécies de vegetação nativa, em colaboração com a
Direcção Regional do Turismo

E10. Formação dos trabalhadores nas diferentes abordagens ao processo de remoção de exóticas e
plantação de espécies nativas
E11. Colaboração na promoção de trilhos turísticos a desenvolver pela Direcção Regional do
Turismo
E13. Criação e implementação de uma campanha de divulgação sobre o Priolo e seu habitat
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De referir que a nova Acção E13 de sensibilização do público e de divulgação dos resultados tem
sido encarada como extremamente importante por todos os parceiros, pelo que foi feito um pedido
de reestruturação Acções E à Comissão Europeia. Estas alterações terão como objectivo uma maior
capacidade de divulgação do projecto e da importância da espécie e da floresta de Laurissilva,
aumentando a sensibilização da população e dos visitantes para a necessidade de conservação.
Esta reestruturação levou a que algumas das acções E tenham sofrido um atraso na sua execução.
3.4.1.

Acção E1 – Montar cinco tabuletas informativas sobre o projecto e a importância do Priolo e das
espécies nativas
Responsável pela sua execução: Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves e parceiros
Calendarização: Outubro de 2004 a Dezembro de 2004
Estado: Em curso
As placas foram colocadas na entrada da estrada da Tronqueira e no Miradouro da Tronqueira.
Locais de grande afluência de visitantes e centrais em relação às acções do projecto. Actualmente
está a ser reformulado o cartaz de divulgação do projecto no âmbito da acção E13.

3.4.2.

Acção E2 – Produção e manutenção da página web do projecto
Responsável pela sua execução: Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves
Calendarização: Outubro de 2004 a Dezembro de 2008
Estado: Em curso
Esta acção tem como objectivo promover a sensibilização relativamente aos objectivos projecto,
promovendo a disseminação dos seus resultados ao longo da sua evolução. A página web facilita a
troca de informação, permitindo que um elevado número de pessoas acompanhe os resultados do
projecto, e promovendo as oportunidades de contactar com outros grupos que trabalhem em
matérias semelhantes de recuperação de habitat.
Foi elaborada uma página web para a divulgação do projecto que já está disponível online
(http://www.spea.pt/mspriolo). Durante 2006 esta página foi reestruturada num formato de microsite. Este micro-site tem sido alvo de numerosas visitas, comprovado pelo facto de ter sido site em
destaque em alguns portais nacionais (por exemplo, foi site do mês de Outubro no Portal da
CONFAGRI). O micro-site aloja igualmente o SIGPRIOLO (Figura 10), visualizador SIG (Sistema de
Informação Geográfica) do Projecto LIFE Priolo para Internet. Esta ferramenta permite que
qualquer utilizador da Internet possa conhecer o projecto, o seu enquadramento e o seu
desenvolvimento sob uma perspectiva espacial.

Figura 10. Microsite do projecto.
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3.4.3.

Acção E4 – Produção de dois folhetos sobre o projecto para divulgação do projecto e do Priolo
Responsável pela sua execução: Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves
Calendarização: Abril de 2005 a Setembro de 2005
Estado: Concluído (1ª Fase)
A acção tem como objectivo a produção de dois folhetos intercalados ao longo do projecto onde se
descreve os objectivos do projecto e posteriormente os resultados atingidos. Estes folhetos terão o
título do projecto e os logótipos do programa LIFE e dos parceiros. O público-alvo dos folhetos
inclui audiências específicas (proprietários de terrenos dentro da ZPE, os turistas que visitam a Ilha
de São Miguel sazonalmente, as municipalidades da ilha, as Ecotecas, as associações de agricultores
e agro-pecuária, entidades governamentais alvo da influência do projecto, comunicação social).
Foi criado um folheto (Figura 11, Anexo V) que foi posteriormente traduzido em inglês (Anexo V)
devido a existir uma grande procura de informação por parte de turistas estrangeiros. Este folheto
tem sido alvo de grande procura, sendo uma das principais formas de divulgação actualmente.

Figura 11. Folheto do projecto.

3.4.3.

Acção E5 – Promoção geral do projecto através de artigos na comunicação social e publicações
diversas
Responsável pela sua execução: Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves
Calendarização: Outubro de 2003 a Dezembro de 2008
Estado: Em curso

Esta acção é relevante para a sensibilização de diversos públicos alvo a nível regional, nacional e
internacional sobre a importância da ZPE Pico da Vara /Ribeira do Guilherme e sobre o projecto. Os
factos mais importantes, relativos a esta acção, foram:
 Artigos na Pardela, revista da SPEA de distribuição pelos sócios (Anexo VI)
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 Artigos nas publicações dos parceiros, nomeadamente CMN e RSPB (Anexo VI)
 II Jornadas de Conservação do Priolo (Povoação, 16 de Janeiro)
 Reportagem sobre o Priolo no Programa “Biosfera”- RTP2 – subordinado ao tema “Conservação
da Natureza nos Açores”
 Artigos publicados na Imprensa regional sobre o Concurso Juvenil
 Publicação do Boletim do Priolo
 Filmagens para reportagem sobre o projecto para o programa Grande Reportagem da RTP Açores
 Notícias diversas na newsletter da SPEA – SPEA ON LINE
 Destaques em portais de Internet variados como:
o

www.viaoceanica.com

o

www.confagri.pt/Ambiente

 Principais artigos publicados na Comunicação Social
Tabela 2. Algumas das referências mais significativas

Título

Censos de Priolo

Referente a

Projecto LIFE-Priolo

Data

Fonte

21.10.2005

Imprensa regional e
nacional (Rádio e TV
regional)

22.10.2005

Agência Lusa
Plano de Gestão da ZPE disponível
online

Projecto LIFE-Priolo

08.11.2005

Jornais Regionais

Dia Ibérico da Floresta Autóctone

Laurissilva e Projecto LIFEPriolo

24.11.2005

Imprensa regional

II Jornadas do Priolo

Projecto LIFE-Priolo

07.01.2006

Imprensa regional
(Jornais e rádios)

Lançamento Livro do Priolo

Priolo e Projecto LIFE-Priolo

15.01.2006

Imprensa regional

Concurso Juvenil

Projecto LIFE-Priolo

Exposição no Parque
Atlântico/Concurso Juvenil

Projecto LIFE-Priolo

20.07.2006

Imprensa regional

Jovens Repórteres para o Ambiente

Eco- repórteres e Priolo

26.07.2006

Imprensa regional

Projecto LIFE Priolo

Projecto LIFE Priolo

29.07.2006

Jornal Público (Jornal
Nacional)

Reserva Florestal Fajã do Rodrigo

Priolo e ZPE

08.09.2006

Imprensa regional

Projecto LIFE Priolo

Projecto LIFE Priolo

27.10.2006

Jornal A União (Ilha
Terceira)

3º Aniversário do LIFE Priolo

Projecto LIFE Priolo

27.10.2006

Imprensa regional
(Jornais e rádios)

09.04.2006
28.06.2006

Imprensa regional
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3.4.4.

Acção E7 – Produção de um painel sobre o projecto
Responsável pela sua execução: Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves
Calendarização: Julho de 2005 a Dezembro de 2005
Estado: Em curso
Esta acção tem com objectivo a produção de um painel com informação e imagens relevantes sobre o
projecto e suas acções. Foi produzido um conjunto de painéis que funcionaram como centro de duas
grandes exposições sobre o projecto em Ponta Delgada, no centro comercial Parque Atlântico
Shopping (Julho de 2006) (Figura 12) e na Sala de Exposições da Vila de Nordeste (Setembro de
2006). Estes painéis foram ainda utilizados em algumas feiras em que o projecto participou
(nomeadamente, na “Feira do Mar e Pescas” em Ponta Delgada, Setembro de 2006, e na “Feira de
Actividades Económicas” da Povoação em Agosto de 2006).

Figura 12. Exposição sobre o LIFE Priolo no Centro Comercial Parque Atlântico, Ponta Delgada.

3.4.5

Acção E8 – Produção de material educativo para integrar no programa escolar das escolas de São
Miguel
Responsável pela sua execução: Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves
Calendarização: Julho de 2005 a Junho de 2007
Estado: Em curso

A sensibilização das camadas mais jovens da sociedade constitui uma parte fundamental no trabalho
de sensibilização ambiental do projecto – o contacto com professores e estudantes dos vários níveis
de ensino permite atingir o seio da comunidade. A sua sensibilização abre canais de comunicação
privilegiados com os pais e pode gerar, no futuro, um efeito multiplicativo - são estes jovens que irão
educar as gerações vindouras.
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A divulgação de toda a problemática associada à conservação do Priolo e do seu habitat tem sido
uma das prioridades do projecto. Neste sentido a população estudantil tem sido um dos públicos
preferenciais, tendo sido realizadas ao longo de 2006 inúmeras actividades envolvendo escolas de
toda a ilha. Desde visitas guiadas à área de intervenção do projecto, palestras em escolas e em vários
eventos, publicação de um boletim trimestral sobre o projecto, etc. (Tabela 3).
Assume principal destaque, pela abrangência e pelo impacto alcançado, a organização do Concurso
Juvenil “O Priolo: uma Espécie em extinção, um Habitat em perigo!” (Abril a Julho de 2006), dirigido
às escolas e agrupamentos de escuteiros de São Miguel, que envolveu mais de 80 alunos, 6 escolas e
1 agrupamento de escuteiros. Este concurso foi alvo de grande divulgação e contou com o apoio do
centro comercial Parque Atlântico (onde se realizou a entrega dos prémios e a exposição dos
trabalhos a concurso) e das empresas de animação turística GEOFUN e TERRAAZUL, que
premiaram os vencedores com algumas das suas actividades (Figura 13).

Figura 13. Equipa do LIFE Priolo e vencedores do concurso juvenil em dia de actividades radicais
na lagoa das Sete Cidades oferta da GEO-FUN.

Em 2006 foi também lançada a campanha “O Priolo vai à tua escola! – Ano Lectivo 2006/2007”. Ao
longo desta campanha, a SPEA propôs-se, através dos membros da equipa técnica do Projecto LIFE
Priolo, deslocar-se a todas as escolas, agrupamentos de escuteiros, centros, ecotecas, associações (e
outras instituições) de S. Miguel que o solicitem, para dar a conhecer a temática da Conservação do
Priolo e do seu Habitat a todos os jovens (e menos jovens, nomeadamente pais) micaelenses.
Em consequência do trabalho desenvolvido no âmbito do LIFE Priolo, foi possível ter as condições
para a criação de um Centro Ambiental dedicado ao Priolo. Situado no Parque Florestal da Pedreira,
na Reserva Florestal de Recreio da Cancela do Cinzeiro (Concelho de Nordeste), o futuro Centro de
Interpretação Ambiental e Divulgação Florestal da ZPE Pico da Vara/Ribeira do Guilherme, será
uma estrutura de enorme importância para a região e para toda a ilha em termos de divulgação e
sensibilização ambiental. De facto, esta será uma estrutura de características únicas em toda a ilha. O
centro, cuja inauguração está prevista para a Primavera/Verão de 2007, é fruto da colaboração dos
vários parceiros do projecto. O edifício foi cedido pela Direcção Regional de Recursos Florestais
(Figura 14) e implementação e funcionamento serão co-financiados pela SRAM – Secretaria Regional
do Ambiente e do Mar e pelo Programa Leader+/ASDEPR. A criação deste Centro é um dos
objectivos do Plano de Gestão elaborado para a ZPE e não faz parte do projecto LIFE. Foi, no
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entanto, garantido financiamento próprio e assume-se como uma das provas de que o projecto terá
continuidade através da implementação do respectivo Plano de Gestão.
A entrada em funcionamento deste centro em 2007 será sem dúvida um dos marcos fundamentais
deste projecto e uma garantia da continuação da sensibilização da população após o final do LIFE
Priolo.

Figura 14. Edifício cedido pelos SFN/DRRF para instalação do
Centro de Interpretação Ambiental e Divulgação Florestal do Priolo e da ZPE.

 Acções de Educação Ambiental
Tabela 3. Algumas das acções mais significativas.

Acção

Data

Público-alvo

Participantes

Participação no VII Congresso sobre SIG y
Teledetección en Ecologia, Alicante

24 a
26.10.2005

Participantes no Congresso

Visita ao Projecto da Escola Secundária
Ribeira Grande

18.11.2005

Alunos e professores do 11º ano

15

Lançamento da 2ª edição do livro
“O Priolo e a floresta de altitude”,
Nordeste
II Jornadas sobre o Priolo, Povoação

15.01.2006

Público em geral

20

16.01.2006

Escolas, público em geral

80

Participação no Conferência da UICN
sobre Financiamento de Áreas
Protegidas, Sevilha
Visita grupo parlamentar PS
Apresentação do Projecto LIFE-Priolo na
Escola Secundária das Laranjeiras (Ponta
Delgada)
Actividade do Dia da Arvore

Não
disponível

Participantes no Congresso

Não
disponível

10.02.2006

Deputados regionais do PS

5

15.02.2006

Alunos e professores da Escola
Secundária das Laranjeiras

60

21.03.2006

Alunos e Professores Escola
Secundária de Nordeste

25

29 a
31.01.2006
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Apresentação do Projecto LIFE-Priolo no
V Congresso da SPEA

23 a
26.03.2006

Participantes no Congresso

100

Apresentação do Projecto LIFE-Priolo no
Seminário Coastwatch, Povoação

29.04.2006

Participantes no Simpósio
Coastwatch

60

Apresentação do Projecto LIFE-Priolo na
Escola Básica da Lagoa

05.05.2006

Alunos e professores da Escola
Básica da Lagoa

30

Visita dos Vigilantes da Natureza de São
Miguel

08.05.2006

Técnicos dos Serviços de Ambiente
de São Miguel

12

Apresentação do Projecto LIFE-Priolo na
Universidade dos Açores

18.05.2006

Alunos de Gestão Ambiental
(Licenciatura em Biolgia)

10

“Barraquinha do Priolo” na Feira do Lar,
Campo e Mar (Festas de Santo Cristo),
Ponta Delgada
Visita ao Pomar e Viveiros dos SFN dos
Amigos dos Açores

19 a
25.05.2006

Participantes nas festividades,
comunicação social

03.06.2006

Sócios e acompanhantes dos
Amigos dos Açores

50

Apresentação do Projecto LIFE-Priolo na
Escola Secundária Canto da Maia (Ponta
Delgada)
Visita ao projecto da Escola Básica da
Lagoa

16.06.2006

Alunos e professores da Escola
Secundária Canto da Maia

45

23.06.2006

Alunos e professores da Escola
Básica da Lagoa

30

Apresentação do Projecto LIFE-Priolo à
Associação Norte Crescente (Lomba da
Fazenda)
Exposição Concurso Juvenil no Centro
Comercial Parque Atlântico (Ponta
Delgada)
Visita ao projecto integrada no
International Symposium of Intractable
Weeds and Plant Invaders
Entrega dos Prémios do Concurso Juvenil
(Centro Comercial Parque Atlântico,
Ponta Delgada)
Visita ao projecto de grupo de turismo
rural (Camille de Casas)

11.07.2006

Crianças e monitores da
Associação Norte Crescente

20

20 a
30.07.2006

Público geral

22.07.2006

Investigadores e participantes no
simpósio

30.07.2006

Público em geral

03.08.2006

Turistas Franceses de Casa de
Turismo Rural no Faial da Terra

8

Saída Concurso juvenil do Priolo Sete
Cidades (Geo-Fun)

14.08.2006

Alunos, pais e monitores

15

“Barraquinha do Priolo” nas Festas do
Concelho de Povoação

22 a
26.08.2006

Participantes nas festividades,
comunicação social

Não
disponível

Apresentação de comunicação sobre o
projecto no 1st European Congress of
Conservation Biology, Hungria
Saída Concurso juvenil do Priolo Vila
Franca do Campo (Terra Azul)

22 a
26.08.2006

Participantes no congresso

Não
disponível

16.09.2006

Alunos

5

Saída organizada para observação de
aves na Serra da Tronqueira

03.09.2006

População geral

9

“Barraquinha do Priolo” na Feira do Mar
e Pescas, Ponta Delgada

14 a
17.09.2006

Participantes nas festividades,
comunicação social

Não
disponível

Apresentação de comunicação sobre o
projecto no VI Encontro Alfa de
Fitossociologia, Angra do Heroísmo
Exposição “Priolo um tesouro do
Nordeste”, Nordeste

28 a
30.06.2006

Participantes no congresso

Não
disponível

02 a
14.10.2006

População geral, escolas

Não
disponível
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Não
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50

Não
disponível
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3.4.6.

Apresentação do Projecto LIFE-Priolo na
Escola Básica das Sete Cidades

04.10.2006

Alunos, professores e funcionários

60

Visita à exposição no Nordeste

09.10.2006

Alunos e professores da Escola
Profissional de Nordeste

15

Exposição de fotografia sobre o Priolo,
Centro de Exposições, Nordeste

27.10.2006 a
11.11.2006

População geral, escolas

Não
disponível

Acção E9 – Colaboração no desenvolvimento do programa turístico para ilha de São Miguel
integrando informação especial sobre o Priolo e as espécies de vegetação nativa, em colaboração
com a Direcção Regional do Turismo
Responsável pela sua execução: Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves
Calendarização: Outubro de 2003 a Dezembro de 2008
Estado: Em curso
A sensibilização dos visitantes sazonais cujo comportamento poderá ter impacte na conservação do
habitat natural e da espécie-alvo enquadra-se numa estratégia mais alargada de desenvolvimento de
um turismo sustentável. Nesta componente será privilegiada a promoção e divulgação do
património natural presente contribuindo para a diversificação da oferta turística local. Espera-se
conseguir integrar o património natural dos Açores, com destaque para o Priolo e a vegetação nativa,
nas campanhas turísticas do arquipélago.
Foram efectuadas reuniões com a Direcção Regional do Turismo (DRT), nas quais foi apresentada a
informação relativa ao projecto e ao seu potencial. Neste contexto, mostrou-se que os conhecimentos
ao nível da flora nativa seriam uma mais valia para enriquecer os trilhos existentes e em criação.
Estão a ser equacionadas várias hipóteses de trilhos, nomeadamente enquadrados na dinamização
do futuro Centro Ambiental do Priolo, a inaugurar em 2007. Está também em preparação uma acção
de formação, em colaboração com a DRT, destinada a guias da Natureza e outros agentes turísticos.

3.4.7.

Acção E10 – Formação dos trabalhadores nas diferentes abordagens ao processo de remoção de
exóticas e plantação de espécies nativas
Responsável pela sua execução: Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves
Calendarização: Abril a Junho (2004, 2005, 2006, 2007)
Estado: Em curso
A remoção de espécies vegetais do meio natural requer conhecimentos específicos de forma a
diminuir o impacte no meio envolvente. Os trabalhadores rurais que participaram nas Acções D1D8, receberam formação no início do ano de trabalho.
A existência de uma continuidade no grupo de trabalho veio permitir a formação de um núcleo de
trabalhadores fixo com grande experiência. No entanto, devido à entrada e saída de trabalhadores ao
longo do ano foi necessário realizar algumas actividades de formação, nomeadamente, ao nível dos
conhecimentos sobre vegetação e metodologias de erradicação de exóticas.

3.4.8.

Acção E11 – Colaboração na promoção de trilhos turísticos a desenvolver pela Direcção Regional
do Turismo
Responsável pela sua execução: Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves
Calendarização: Outubro de 2003 a Dezembro de 2006
Estado: Em curso
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Os dois concelhos que abrangem a ZPE (Nordeste e Povoação), são actualmente visitados por
turistas sazonais, nacionais e estrangeiros, que tendem a procurar os valores naturais oferecidos por
esta região relativamente isolada de São Miguel. O Pico da Vara tende a ser um dos alvos
preferenciais devido à beleza da paisagem e à existência de trilhos já definidos. Nesta acção
pretende-se que a sinalização seja melhorada e padronizada a nível internacional, integrando a
temática do Priolo e das espécies de vegetação nativa de forma informativa. A promoção do Priolo e
da vegetação nativa funciona como um alerta para os que visitam a zona valorizando
simultaneamente a área e o trilho.
Nos contactos com a Direcção Regional do Turismo (DRT) e o grupo Bensaúde Turismo, cujo
interesse na Vila de Nordeste está no facto destes possuírem aí um empreendimento turístico, a
Estalagem dos Clérigos, surgiu a possibilidade de desenvolver uma parceria com estes, no sentido
de elaborar um folheto informativo sobre as aves dos Açores, com destaque para o Priolo, os habitats
naturais e as espécies de plantas invasoras. A sua divulgação será promovida pela DRT, nos seus
postos de turismo, e na rede de hotéis do grupo Bensaúde. No seguimento destes contactos foi
iniciado o processo de elaboração de um protocolo de colaboração entre o grupo Bensaúde e a
Equipa de Projecto. Este protocolo prevê o apoio a acções de formação por parte da equipa de
projecto e apoio a actividades do projecto por parte do grupo Bensaúde.
Como já foi referido no âmbito da Acção E9, estão a ser equacionadas várias hipóteses de trilhos,
nomeadamente enquadrados na dinamização do futuro Centro Ambiental do Priolo a inaugurar em
2007. Está também em preparação uma acção de formação, em colaboração com a DRT, destinada a
guias da Natureza e outros agentes turísticos.

3.5.

Progresso das acções de gestão do projecto
As acções F previstas no projecto para o período deste relatório são as que se indicam de seguida:
F1. Planeamento, revisão, gestão e implementação do projecto pelo beneficiário e pelos parceiros
F2. Assegurar o planeamento estratégico do projecto e a tomada de decisão através de uma
Comissão Executiva
F3. Assegurar a consultoria científica do projecto através de uma Comissão Consultiva
F5. Esquemas de monitorização das acções de remoção de exóticas e de produção e plantação de
espécies nativas
F6. Monitorização da população de Priolo
F9. Assegurar a contabilidade do projecto

3.5.1.

Acção F1 – Planeamento, revisão, gestão e implementação do projecto pelo beneficiário e pelos
parceiros
Responsável pela Acção: Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves e parceiros
Calendarização: Outubro 2003 a Outubro de 2008
Estado: em curso
Actualmente a Equipa de Projecto é constituída pelo Coordenador (Joaquim Teodósio) e por três
assistentes (Artur Gil, Carlos Silva e Ricardo Ceia). A equipa de projecto foi sujeita, por várias
razões, a algumas alterações durante o ano de 2006. No entanto, desde Agosto já foi possível
estabelecer rotinas de trabalho que vieram permitir um funcionamento mais eficaz do projecto.
Foi necessário proceder ao aluguer de um espaço, localizado na vila de Nordeste, para a instalação
da sede. A sede do projecto está agora totalmente operacional sendo actualmente um local
procurado pela população local e turistas para obtenção de informação sobre o Priolo e o projecto.
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A equipa de projecto e os parceiros têm procurado cumprir a programação do projecto, bem como
lidar com situações diversas que surgem com o decorrer dos trabalhos.
3.5.2.

Acção F2 – Assegurar o planeamento estratégico do projecto e a tomada de decisão através de uma
Comissão Executiva
Responsável pela Acção: Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves e parceiros
Calendarização: Outubro 2003 a Dezembro 2008
Estado: em curso
Os processos de tomada de decisão estratégica do projecto envolvem todos os parceiros, que
participam no desenvolvimento dos trabalham e reportam à equipa global o resultado da execução
das actividades pelas quais estão responsáveis. Esta comissão é o ponto formal de ligação entre
parceiros, avalia trimestralmente as acções realizadas e decide as prioridades para o trimestre
seguinte. Os membros da Comissão fazem a passagem da informação e da experiência obtidas com o
projecto para a entidade que representam, contribuindo para a disseminação dos resultados.
A Comissão Executiva foi constituída em Outubro de 2003, tendo sido efectuadas 4 reuniões no
período abrangido por este relatório, cujas actas se anexam (Anexo VII).

3.5.3.

Acção F3 – Assegurar a consultoria científica do projecto através de uma Comissão Consultiva
Responsável pela Acção: Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves
Calendarização: Outubro 2003 a Dezembro 2008
Estado: em curso
As medidas de recuperação do habitat a implementar na ZPE Pico da Vara / Ribeira do Guilherme
implicam conhecimentos científicos e técnicos adequados à complexidade da situação. Do mesmo
modo, a grave situação em que o Priolo se encontra requer um acompanhamento muito forte
associado a um programa de monitorização adequado. A equipa de consultoria científica do projecto
integrará o coordenador do projecto, o especialista no Priolo e autor do Plano de Acção para a
espécie, Dr. Jaime Ramos (IMAR), e um especialista em populações ameaçadas de passeriformes em
ilhas (da Royal Society for the Study of Birds).
A Comissão Científica foi constituída em Outubro de 2003, tendo sido efectuada a 4ª reunião no
período abrangido por este relatório (28 e 29 e Outubro de 2006), cuja acta se anexa (Anexo VIII). Em
2007 irá ser organizado um workshop para estruturação de um plano de monitorização a longo prazo
bastante especifico para o Priolo e toda a ZPE.

3.5.4.

Acção F5 – Esquemas de monitorização das acções de remoção de exóticas e de produção e
plantação de espécies nativas
Responsável pela Acção: Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves
Calendarização: Abril 2004 a Dezembro 2008
Estado: em curso
A monitorização das acções de intervenção no terreno constitui por si uma acção do projecto, quer
pela sua contribuição para a boa prossecução das actividades quer pelo elevado consumo de
recursos humanos e logísticos. A monitorização das actividades de intervenção no habitat será
realizada de forma contínua ao longo de todo o projecto, conforme exigido pela situação de ameaça
em que o Priolo se encontra. A monitorização contínua de todas as acções é fundamental para
assegurar que os objectivos sejam alcançados de acordo com a calendarização e os objectivos
propostos.
No período a que se refere este relatório foram levadas a cabo várias acções no sentido de promover
a monitorização das acções de gestão de habitat. Assim sendo, foram estabelecidos 86 quadrados de
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2x2 metros (44 parcelas não intervencionadas, 27 intervencionadas, 15 de controlo), no sentido de se
monitorizar a regeneração da floresta nativa e a evolução natural do habitat, e 29 quadrados de
10x10 metros (15 intervencionados e 14 não intervencionados) com o propósito de monitorizar as
acções de remoção de exóticas.
Os dados de regeneração da floresta nativa e sua dinâmica ecológica estão ainda em análise devido a
alterações pontuais da metodologia de avaliação que foi estabelecida na última reunião da Comissão
Científica do Projecto LIFE Priolo.
Relativamente às acções de controlo de exóticas na área de intervenção, verificou-se, em 13 parcelas
monitorizadas e já intervencionadas, uma redução acentuada da densidade. Estes dados foram
divididos dependendo da estrutura do habitat existente, isto é, área de derrocada e áreas de nativas.
As áreas de derrocada são áreas em que o estrato arbóreo/arbustivo (plantas maiores de 0,50 m) não
exceda os 25% da área total. Normalmente estas áreas são constituídos por Sphagnum sp., gramíneas
e urzes (espécies rústicas e pioneiras no processo de colonização da vegetação). As derrocadas
demonstravam redução de densidade de 67% de Clethra arborea (redução de densidade de 1,20
plantas/m2 para 0,40 plantas/m2). Mas em termos de redução de valores de densidades por classe de
dimensão houve 100% de redução de plantas Tree’s (árvores com mais de 1,50m de altura e diâmetro
superior a 5 cm), 90% de plantas Saplings (árvores com mais de 1,50m de altura e diâmetro inferior a
5 cm) e de 65% de plantas Seedlings (inferior a 1,50m de altura). Este último valor demonstra a
dificuldade de erradicação e/ou a elevada capacidade de colonização da espécie. Nas parcelas de
amostragem tratadas não há presença de outras espécies exóticas de tamanho arbóreo ou arbustivo.
Nas áreas de floresta nativa há uma redução de densidades de 93% de Clethra arborea e de 99% de
Hedychium gardnerianum. Na tabela 4 podemos observar o balanço de densidade por exótica e por
classe de dimensão.
Tabela 4. Percentagem de redução de plantas exóticas apôs as acções de controlo.
Espécie
C. arborea
Hedychium gardnerianum
Inventário n.º
Tree
Sapling
Seedling
Total
Sapling
Seedling
Total
1
0,23
1,00
1,70
2,93
1,13
0,37
1,51
2
0,02
0,05
0,15
0,21
0,00
0,02
0,02
-93,21%
-94,86%
-91,41%
-92,73%
-100,00%
-95,04%
-98,77%
Balanço
Decréscimo
Decréscimo
Decréscimo
Decréscimo
Perda Total
Decréscimo
Decréscimo

De uma forma geral, existe uma maior redução de densidades para as classes de maiores dimensões
do que para as classes de seedlings. Algumas das variáveis que influenciam os valores para estas
classes são o aparecimento de regeneração natural destas espécies e a dificuldade de prospecção de
plantas pequenas.
Associado a este controlo químico foram marcadas árvores de Folhadeiro para avaliar a taxa de
eficácia do herbicida. Esta monitorização anual e permanente permite-nos avaliar a resposta da
árvore ao herbicida ao longo do tempo estabelecendo gráficos de comportamento ao longo dos anos.
Ao fim de um ano de intervenção foram amostradas 165 árvores (103 Sapling´s e 62 Tree) com uma
taxa de mortalidade conjunta de 76%, sendo que 13% das árvores não foram detectadas. Para as
classes Saplings, a eficácia de herbicida foi de 80% e 14% das árvores amostra não foram detectadas.
A taxa de eficácia de herbicida para a classe Tree’s é de 69% e 11% das árvores amostra não foram
detectadas. Esta diferença de 10% na mortalidade das árvores poderá ser explicada pela maior
resistência de uma árvore adulta ao herbicida ou por o herbicida demorar mais tempo a actuar.
Outra acção de monitorização, importante para a recuperação do habitat, é a avaliação da
mortalidade das espécies nativas plantadas. Na época de plantação de 2004 foram amostradas Ilex
perado e Prunus lusitanica ssp. azorica. Dois anos após a plantação verificam-se valores de mortalidade
de 3% e 13% respectivamente. Ilex perado revela capacidade regenerativa após intervenção cultural
(“poda”) e a mortalidade de Prunus lusitanica ssp. azorica aumentou 7% (mortalidade em 2005 de
5%).
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Em 2005 foram amostradas as seguintes espécies Juniperus brevifolia, Vaccinium cylindraceum, Ilex
perado, Prunus azorica e Erica azorica. Um ano após a plantação verificaram-se as seguintes taxas de
mortalidade: 5%para o Juniperus brevifolia, 8% para Vaccinium brevifolia, 4% para Ilex perado, 16%
Prunus azorica para e 30% para Erica azorica.
Todos os esquemas de monitorização anteriormente utilizados no âmbito das acções de gestão de
habitat foram protocolados no âmbito das reuniões da Comissão Científica. No sentido de promover
a monitorização de algumas das espécies endémicas mais prioritárias para a sobrevivência do Priolo,
foram ainda delineados os seguintes planos:


Marcação e monitorização da regeneração de Ginja
Relativamente à marcação e monitorização de Ginja, esta acção continua, estando até hoje
recenseados pouco mais de 400 indivíduos.



Monitorização da frutificação de Azevinho
Relativamente à monitorização de Ilex perado foram estabelecidos durante o mês de Outubro
quatro transectos de monitorização da frutificação: Miradouro, Duas Águas, Sanguinho Direita
e Pico Verde, todos localizados a cotas semelhantes. A metodologia utilizada foi a cada 20
passos desviar dois metros para fora do trilho (esquerda e direita) e identificar o azevinho mais
próximo, com altura superior a 1,5m, no qual se procedia à contagem do número total de frutos.
O resultado final da análise indicou a existência de uma frutificação significativamente maior
em área intervencionada, no transecto do Miradouro do que em área não intervencionada, Duas
Águas e Sanguinho Direita. Devido à diferente estrutura vegetacional existente no transecto do
Pico Verde este não foi incluído na análise comparativa entre locais. Estes dados são
importantes indicadores da importância do controlo da vegetação exótica.

A monitorização da frutificação de ginjas foi efectuada tardiamente na época daí que apenas tenha
sido possível obter resultados em termos de presença/ausência de frutos. Em 78 árvores
monitorizadas, abrangendo várias classes de perímetro basal, 27 frutificaram em 2005 (35%) e apenas
8 em 2006 (10%), das quais 5 apresentaram frutificação em ambos os anos.

3.5.5.

Acção F6 – Monitorização da população de Priolo
Responsável pela Acção: Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves
Calendarização: Outubro 2003 a Dezembro 2008
Estado: em curso
A situação precária em que a população do Priolo se encontra requer um acompanhamento contínuo
quer dos efeitos das medidas aplicadas quer da evolução da população naturalmente. A
monitorização é realizada de forma contínua ao longo do projecto, através dos métodos já
desenvolvidos e em uso actualmente. A coordenação científica desta acção está sob responsabilidade
do Dr. Jaime Ramos, especialista na espécie.
O censo da população foi efectuado utilizando amostragem à distância (“point counts”). Nos
percursos já marcados nos projectos LIFE anteriores foram marcadas estações de 200 em 200 metros.
Os transectos foram percorridos em Junho/Julho de 2006, sendo o tempo de permanência em cada
estação de 10 minutos.
O Priolo é a única espécie de ave da região que inclui o Feto Woodwardia radicans na sua qual deixa
marcas bem evidentes e inconfundíveis, o fern-stripping. Assim considerou-se que estas marcas
constituem um bom indicador da sua presença, podendo complementar o método acima descrito. O
W. radicans é consumido durante o Inverno.
Os dados resultantes do trabalho deste ano foram altamente animadores para a equipa do Projecto
LIFE-Priolo. Ao percorrer os mesmos percursos utilizados em anos precedentes o número de priolos
detectados foi neste ano cerca de três vezes superior ao ano de 2005. A análise dos dados recolhidos,
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onde se entra em conta também com a distância das aves ao observador, revelou uma estimativa
populacional que ronda os 400 indivíduos. Um grande sucesso reprodutor no Verão de 2005 e uma
reduzida mortalidade em virtude de um Inverno curto, aliados ao melhoramento do seu habitat por
intermédio das Acções do Projecto LIFE-Priolo, poderão ser as causas deste aumento populacional.
Parece existir uma tendência populacional crescente nos últimos 5 anos, apesar do ligeiro decréscimo
ocorrido no ano de 2004. Esperemos que esta tendência continue e que todos os esforços de
recuperação da floresta Laurissilva, habitat do Priolo, contribuam favoravelmente para o aumento da
população desta ave única de modo a libertar-se do pesado estatuto de “Criticamente em perigo” de
extinção.

3.5.6.

Acção F9 – Assegurar a contabilidade do projecto
Responsável pela Acção: Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves
Calendarização: Outubro 2003 a Setembro 2008
Estado: em curso
Esta acção está a decorrer normalmente, tendo sido englobada na rotina normal da SPEA e do
próprio projecto. A execução financeira provisional do projecto à data encontra-se resumida na
tabela abaixo (Tabela 5), embora esteja sujeita a alterações por o tratamento contabilístico de 2006 da
SPEA e dos parceiros ainda se encontrar em curso. Os custos totais já estão de acordo com o pedido
de alterações a que o projecto foi sujeito.
Tabela 5. Resumo das despesas efectuadas no decorrer do projecto.

Categorias de despesas

Total Dispendido

Custos totais

% Dispendida

1. Pessoal

490.521

936.308

52,39%

2. Viagens

50.862

100.697

50,51%

3. Assistência externa

518.518

1.161.401

44,65%

4. Bens duradouros

66.637

163.925

40,65%

6. Consumíveis

126.573

342.027

37,01%

7. Outros custos

13.311

55.515

23,98%

8. Despesas gerais (overheads)

20.670

83.855

24,65%

1.287.092

2.843.728

45,26%

5. Compra/arrendamento de terrenos

TOTAL

4

ACTIVIDADES EXTRA PROJECTO LIFE PRIOLO
O desenvolvimento do projecto LIFE Priolo na Zona de Protecção Especial do Pico da Vara/Ribeira
do Guilherme tem possibilitado ao longo dos três anos decorridos realizar ou colaborar num vasto
conjunto de trabalhos e eventos que de outra forma nunca se teriam desenvolvido nos concelhos do
Nordeste e Povoação (e em último caso, na Região Autónoma dos Açores). O já referido Centro
Ambiental do Priolo é um destes casos, sem a existência do LIFE Priolo dificilmente existiriam
condições para a criação nesta região de uma infra-estrutura deste tipo.
Outra área em que a existência deste projecto tem sido de enorme importância é a realização de
estágios científicos e profissionais direccionados para o Priolo e/ou a floresta de Laurissilva. Estes
estágios são financiados por programas regionais (Estagiar-L e Estagiar-T) ou internacionais
(Leonardo, Argo) e portanto sem qualquer custo para o projecto sendo, no entanto, importantes
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mais-valias, quer em termos de trabalho produzido, quer em termos de troca de experiências. É já
extensa a lista de estagiários que produziram trabalhos ao abrigo no LIFE Priolo:
- Marisa Arosa (Estagiária de Engenharia Florestal): Julho de 2004 a Julho de 2005
- Marta Barreira (Estagiária de Biologia): Julho de 2004 a Julho de 2005
- Sara Geraldo (Estagiária de Engenharia Biofísica): Outubro de 2004 a Março de 2005
- Pedro Geraldes (Estagiário de Biologia): Fevereiro a Setembro de 2005
- Ricardo Ceia (Estagiário de Biologia): Janeiro a Setembro 2006
- Hugo Laborda (Estagiário de Biologia): Outubro de 2006 até à actualidade
- Sandra Parejo (Estagiária de Biologia): Julho de 2006 à actualidade
- Azucena Martín (Estagiária de Ciências Ambientais): Agosto de 2006 à actualidade
- José Benedicto (Estagiário de Economia): Novembro de 2006 até à actualidade
- Raul González (Estagiário de Engenharia Agrícola): Novembro de 2006 até à actualidade
- Beatriz Bernad (Técnica de Biologia): Novembro de 2005 a Novembro de 2006
- Elisabete Dias (Técnica de Biologia): Janeiro a Junho de 2006
- Paulo Bruno (Estagiário de Biologia) Janeiro a Março de 2006)
- Milton Paiva (Estagiário de Gestão do Ambiente e Recursos Hídricos): Abril de 2006
- Daniela Machado (Estagiário de Gestão do Ambiente e Recursos Hídricos): Abril de 2006
- Maura Silva (Estagiário de Gestão do Ambiente e Recursos Hídricos): Abril de 2006
Igualmente tem sido dado apoio a trabalhos de doutoramento, nomeadamente o de Ruben Heleno,
da Universidade de Coimbra, bem como outros trabalhos de investigação que têm sido realizados na
área de influência do projecto. Nomeadamente, estudos de base genética sobre o Priolo em
colaboração com a Universidade do Algarve que poderão trazer importantes informações sobre a
espécie. Em conjunto com a realização dos censos de Priolo foi também realizado o primeiro “Censo
de Pombo-torcaz na área da ZPE” (Anexo IX). Este censo é mais uma das actividades englobadas no
Plano de Gestão criado para a ZPE.
A dinâmica conseguida pelo projecto tem tido também reflexo no apoio dado por algumas empresas
privadas no âmbito de iniciativas do projecto (GEOFUN, TerraAzul e centro comercial Parque
Atlântico – Concurso Juvenil; Grupo Bensaúde – saídas de campo e observação de aves). O
lançamento pela Câmara Municipal de Nordeste de uma segunda edição do livro “O Priolo e a
Floresta Natural de Altitude", do Doutor Jaime Albino Ramos, veio igualmente comprovar a
crescente procura de informação sobre o Priolo e o seu habitat.
A participação em várias feiras e a organização de exposições sobre o projecto têm sido importantes
fontes de divulgação. Nomeadamente a exposição organizada em pleno centro comercial de Ponta
Delgada tendo como objectivo a apresentação dos trabalhos enviados para o concurso juvenil que
contou com cerca de 80 participantes. Esta exposição que para além dos trabalhos dos jovens
continha informação sobre o Priolo e o projecto LIFE foi visitado por vários milhares de visitantes
do centro comercial. A preparação de um conjunto de fotografias sobre o Priolo e o seu habitat da
equipa de projecto e do foto-jornalista Pedro Monteiro permitiu a criação de uma exposição
itinerante que irá percorrer os vários concelhos de São Miguel.
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ANEXOS

Anexo I: Pedido de Alterações ao Projecto LIFE Priolo
Anexo II: Decreto Legislativo Regional n.º 20/2006/A - Plano Sectorial da Rede Natura 2000 da
Região Autónoma dos Açores (Acção A6)
Anexo III: Relatório de estudo da utilização dos Alimentadores (Acção C3)
Anexo IV: Protocolo da Direcção Regional das Obras Públicas e Transportes Terrestres com as
normas para as acções a desenvolver nas estradas da ZPE Pico da Vara/Ribeira do Guilherme
Anexo V: Folhetos LIFE Priolo Português e Inglês (Acção E4)
Anexo VI: Textos publicados em revistas da SPEA e parceiros (Acção E5)
Anexo VII: Actas das reuniões da Comissão Executiva (Acção F2)
Anexo VIII: Actas das reuniões da Comissão Científica (Acção F3)
Anexo IX: Relatório dos Censos de Pombo-torcaz para a ZPE (Extra LIFE)
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