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1

INTRODUÇÃ O

1.1.

A Espécie
O Priolo (Pyrrhula murina) é uma espécie endémica da ilha de São 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, era capturado regularmente.
O seu habitat natural, a floresta Laurissilva, também foi sendo substituído 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 p rojecto 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 de 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.

A s principais acções previstas
Recuperação do habitat: A plantação de milhares de plantas nativas na principal zona 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, Cletra, 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 acompanhar 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 atingir os objectivos propostos.
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2

RES UM O

2.1.

A ctividades 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

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
E12. Elaboração de Relatório Não Especializado
E13. Criação e implementação de uma campanha de divulgação sobre o Priolo e seu habitat
F1.

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

Recuperação do habitat do Priolo na ZPE Pico da Vara/Ribeira do Guilherme. Relatório Progresso, 1 Nov 2006 – 30 Set 2007

6

2.2.
2.2.

Balanço Anual
O período a que este relatório se refere teve início pouco depois da aceitação do Pedido de
Alterações a que este projecto foi sujeito. Esse pedido teve como objectivo optimizar os recursos
disponíveis, de forma a conseguir alcançar melhores resultados, ou novos objectivos, traçados para
este projecto. Assim sendo, durante este ano foi possível, por exemplo, adquirir alguns novos
equipamentos que vieram sem duvida optimizar as condições de trabalho: um GPS com melhor
precisão e valências, uma viatura com capacidade para transporte até nove passageiros, e uma nova
estufa para produção de plantas nos viveiros dos Serviços Florestais do Nordeste.
Em 2007 também se verificaram reestruturações com o quadro de pessoal, com a entrada de novos
técnicos no campo da Educação Ambiental (Clara Casanova e depois Joana Domingues) e para a
parte administrativa (Vanessa Oliveira) e com a troca de um dos assistentes de Projecto, Artur Gil, por
Rui Botelho. A entrada dos novos técnicos permitiu compensar duas lacunas verificadas durante os
três primeiros anos do projecto. Desta forma foi possível dedicar maior atenção à parte de preparação
de materiais e acções de sensibilização e divulgação, e libertar a restante equipa de parte da
componente administrativa.
Relativamente aos trabalhos de campo, as metodologias já estão bem definidas e a área de trabalho
delimitada de acordo com o pedido de alterações. Esta área, apesar de ser na sua maior parte
acessível, apresenta sempre grandes condicionantes devido aos relevo muito acentuado, distâncias a
percorrer e condições climatéricas. No seguimento da estratégia de trabalho definida em 2007
aumentou-se o número de elementos da equipa de campo e consequentemente o esforço de trabalho
durante a época de Primavera/Verão (Abril a Setembro). Durante este período foram contratados
trabalhadores de uma empresa do concelho da Povoação. Com estes trabalhadores a equipa de
campo ficou composta de 26 elementos durante a fase de maior intensidade de trabalhos. Estes
novos elementos permitiram estender um pouco mais a abrangência do projecto (em termos
económicos e sociais) ao concelho da Povoação.
Mais uma vez, este ano, as condições climatéricas bastante desfavoráveis durante parte da Primavera
e praticamente todo o Verão condicionaram bastante as acções de campo. Apesar duma equipa mais
numerosa, foi o ano com menos dias com condições para efectuar controlo químico das espécies
exóticas. Foi também evidente a dificuldade cada vez maior de encontrar elementos com capacidade
para o trabalho que é efectuado nas várias acções do projecto. Para além do grupo de trabalhadores
que forma o “núcleo duro” da equipa de campo, continua a ser bastante complicado encontrar
pessoas com as capacidades necessárias a integrar esta equipa
Por outro lado, os resultados obtidos na monitorização das áreas intervencionadas vieram comprovar
a elevada eficácia dos métodos utilizados, mostrando valores de mortalidade de Conteira e Cletra
superiores a 90%, com efeitos nas espécies nativas irrelevantes (cerca de 1%). Os dados mostram
igualmente a forma surpreendente como a floresta nativa tem recuperado em tão pouco tempo, por
exemplo, a frutificação de azevinho em áreas intervencionadas foi 10 vezes superior a áreas ainda com
elevado grau de invasão.
Na impossibilidade de avançar com as acções de controlo químico, os recursos foram direccionados
para a manutenção de trilhos, manutenção do pomar e da área de vegetação endémica anexa ao
Centro Ambiental do Priolo e principalmente, na limpeza de resíduos do corte de Criptoméria
correspondente à acção C2 do projecto. Esta tarefa e a, posterior, plantação com plantas endémicas
tem ocupado bastante tempo, quer pela enorme quantidade de resíduos vegetais deixados pela
exploração da madeira, quer pelo declive e dimensão da área intervencionada. Com mais de metade
da área já explorada e limpa, foram plantadas mais de 22 mil plantas nativas provenientes dos viveiros
do Nordeste.
O Centro Ambiental do Priolo está pronto a funcionar, sendo fruto dos bons resultados obtidos no
âmbito do LIFE Priolo, surgindo da colaboração da SPEA (responsável pelo centro), da DRRF (que
cedeu o edifício) e da SRAM (responsável pelo financiamento). Será por certo uma estrutura
fundamental na região a diversos níveis, tendo sido pensado principalmente para a população
estudantil e local, sem esquecer os turistas que visitam a região, geralmente atraídos pelo seu
património natural. O Centro Ambiental irá permitir ter uma técnica (e estagiários ou outros técnicos)
dedicados a tempo inteiro à sensibilização e educação ambiental, o que irá por certo multiplicar no
futuro os resultados já obtidos pelo projecto LIFE Priolo.
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Em termos de divulgação e sensibilização, 2007 foi um ano marcante para este projecto. Um artigo
sobre o Priolo e o projecto LIFE na edição portuguesa da revista National Geographic foi sem dúvida
um marco neste projecto. Igualmente uma reportagem alargada do programa “Repórter” da RTP
Açores, exclusivamente dedicada ao Priolo, permitiu uma excelente divulgação a nível regional. Mais
uma vez foram vários os artigos nos meios de comunicação social regionais e nacionais. Este foi o
ano em que o Priolo, através de uma exposição de fotografia, chegou ao Parlamento Europeu em
Bruxelas, exposição essa que visitou vários dos concelhos de São Miguel e ainda esteve na feira
“Natura 2007” (Bélgica) e na “British Birdwatching Fair” (Inglaterra), feira esta com mais de 20.000
visitantes dedicada à observação de aves e onde a SPEA teve um stand sobre o Priolo e o Centro
Ambiental. Também a página web verificou alterações, com a tradução para Inglês, Francês e
Espanhol, num óptimo trabalho de alguns dos colaboradores e estagiários do projecto. A aposta
numa acção dedicada exclusivamente à imagem e divulgação do Priolo e do projecto deu já bons
resultados.
Por outro lado, mantiveram-se as actividades com escolas da região, nomeadamente, palestras e
visitas guiadas ao projecto. Foram várias centenas de jovens que ficaram a conhecer um pouco melhor
o Priolo e a sua situação. Realizaram-se as III Jornadas sobre o Priolo na Vila de Nordeste. Fizeram-se
apresentações em diversos eventos como na Conferência sobre a Rede Natura 2000 (organizada pelo
deputado do Parlamento Europeu Paulo Casaca) e no Congresso sobre Gestão e Conservação da
Natureza (organizado pela Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional). Recebeu-se a
visita de vários técnicos e investigadores internacionais, quer a nível individual, quer no âmbito de
congressos realizados em São Miguel. Grupos de visitantes internacionais procuram cada vez mais
visitar o projecto e saber mais sobre as acções que estão a decorrer. Cada vez mais o Priolo e o
projecto LIFE Priolo atingem um reconhecimento nacional e internacional, quer ao nível das acções de
gestão e recuperação do habitat, quer ao nível técnico e científico, para o que continuou a contribuir a
participação de diversos estagiários nacionais e internacionais a desenvolver projectos paralelos ao
projecto.
Ao nível das monitorizações realizadas mantiveram-se, de uma forma geral, os bons resultados
obtidos anteriormente. Foi possível organizar, em Maio, o primeiro “Workshop Científico sobre o
Priolo”, que juntou especialistas nacionais (dos Açores e continentais) e internacionais (Inglaterra e
Espanha) de quatro universidades diferentes. Este workshop teve como objectivo avaliar as
metodologias e resultados obtidos no projecto e definir algumas orientações para o futuro. O maior
número de dados disponíveis e melhores formas de realizar a sua análise já começam a produzir
resultados mais consistentes. A eficácia dos métodos de controlo químico de plantas exóticas é
bastante elevada, verificando-se alguns efeitos negativos em algumas das espécies nativas mas que
tendem a ser ultrapassados ao longo do tempo. O controlo da vegetação exótica parece ter de facto
efeitos benéficos ao nível da floresta nativa com o aumento da disponibilidade de alimento.
Por último, o acompanhamento da população de Priolo voltou a registar números elevados (mas
inferiores) ao nível dos verificados no ano passado. Esta aparente diminuição poderá ter sido devida
às fortes tempestades que assolaram a ilha em 2006 em plena época de reprodução. A elaboração
em 2008 de um atlas rigoroso da distribuição do Priolo a seguir à realização dos censos irá permitir
uma melhor avaliação dos resultados obtidos anualmente.
Que a recuperação desta espécie seja realmente uma tendência que se venha a consolidar nos
próximos anos é a principal esperança à entrada do último ano do LIFE Priolo. Os bons resultados
obtidos até agora são por certo um excelente indicador do rumo a ter na gestão da ZPE do Pico da
Vara a curto e médio prazo, com o objectivo de não deixar desaparecer a única espécie de ave
endémica dos Açores.
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2.3
2.3 .

Resumo dos produtos identificáveis (referentes ao período deste relatório)

Produto

Acção

Data de
ocorrência

Situação

Página web (http://www.spea.pt/ms_priolo)

E2

Abril 2005

Actualizado
Actualizado

Exposição - painel (nova versão)

E7

Janeiro 2006

Actualizado

Mapas do coberto vegetal da área

A9

Novembro 2004

Em conclusão

Kit didáctico para escolas

E8

Setembro 2006

E m Actualização*

CD ROM

E3

Setembro 2006

E m Actualização*

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

Em conclusão

Documento - legislação de controlo de espécies
exóticas revista

A8

Dezembro 2004

Em atraso

Exposição com desenhos das crianças

E8

Abril 2007

C oncluído
onc luído
(em 2006)

T-shirts

E8

Setembro 2007

Em conclusão

Criação de Mascote e Layout de referência

E13

Setembro 2006

C oncluído

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

E13

Setembro 2006

Em conclusão*

DVD com documentário sobre Priolo

E13

Março 2007

Em conclusão*

Press-releases

E5

Continuamente

Continuamente

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

( * - incluindo conteúdos sobre o Centro Ambiental do Priolo)
(Em conclusão – Prazo previsto: Final do ano de 2007)
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2.4 .

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

Marco
Marco

Acção

Data de ocorrência

Situação

Kit didáctico para escolas

E8

Abril 2006

E m Actualização*

200 ha da área de intervenção do projecto limpa de
exóticas

D1-D8

Novembro 2007

Em atraso

Campanha de marketing em funcionamento com
ampla divulgação a nível regional, nacional e
internacional

E13

Março 2007

Em curso

Programa didáctico implementado

E8

Novembro 2007

E m Actualização*

10 ha de Criptoméria cortados

C2

Maio 2007

Em conclusão

( * - incluindo conteúdos sobre o Centro Ambiental do Priolo)
(Em conclusão – Prazo previsto: Final do ano de 2007)
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3

RELATÓ RIO DETA LHA DO DE A CTIVIDA DES

3 .1.

P rogresso 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:
A3. Análise da viabilidade económica da gestão e “valoração" dos serviços ecológicos da ZPE Pico
da Vara / Ribeira do Guilherme
A4.
A5.
A6.
A8.
A9.

Documento orientador do corte florestal de Criptoméria na ZPE Pico da Vara / Ribeira do
Guilherme e zona envolvente
Integração da ZPE na Rede Nacional de Áreas Protegidas através de regulamentação e orgânica
próprias
Integração das medidas de gestão do projecto nas políticas sectoriais e regionais
Revisão da legislação de controlo de espécies exóticas
Mapeamento do coberto vegetal na ZPE Pico da Vara / Ribeira do Guilherme

3 .1.1. A cção A 3 – Análise da viabilidade económica da gestão e “valoração" dos serviços ecológicos da
ZPE Pico da Vara / Ribeira do G uilherme
Responsável pela Acção: Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves
Calendarização: Janeiro 2007 a Dezembro 2007
Estado: Em conclusão
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.
A identificação do valor económico acrescentado pelos projectos de conservação da natureza quer
em termos socioeconómicos quer em termos de serviços realizados pelos ecossistemas, é importante
na hora de identificar fontes de financiamento para garantir a continuidade das acções de gestão do
habitat e de conservação a longo prazo. É por esta razão que, de acordo com as sugestões da
Secção de Política Ambiental do parceiro internacional RSPB – Royal Society for the Protection of
Birds, foram ampliados os objectivos específicos da Acção A3, incluindo esta avaliação da
valorização trazida actualmente pelo desenvolvimento do projecto.
O trabalho de procura de uma metodologia adequada foi desenvolvido entre Novembro e Dezembro
de 2006, contando com colaboração de todos os parceiros e a assessoria científica da RSPB, e de
alguns professores universitários, nomeadamente Francesc Higón e Salvador del Saz (Universidade de
Valência, Espanha) e Harrold Levrel (Muséum National d‘Histoire Naturelle, França). Esta metodologia
concertou-se na criação dum relatório provisório que valora quatro partes interrelacionadas mas
independentes metodologicamente:
a) Avaliação do impacte económico do Projecto LIFE Priolo na economia local e regional;
b) Serviços dos ecossistemas oferecidos pela protecção/restauração dos 6.000ha da ZPE;
c) Avaliação contingente do valor do Priolo;
d) Análise a longo prazo dos custos de gestão e das fontes sustentáveis de financiamento.
O primeiro ponto resume os diferentes impactes do projecto na região. Os impactes económicos
analisados foram os directos (análise dos inputs, emprego criado e as acções do projecto e o
desenvolvimento da economia local) e os indirectos (riqueza criada através dos multiplicadores
económicos pela presença de um projecto LIFE nos concelhos de Nordeste e Povoação) e o impacte
não económico. Além destes factores analisou-se o potencial do ecoturismo na área.
No ponto b), serviços dos ecossistemas, realizou-se a análise dos seguintes serviços prestados pela
ZPE: a importância da conservação da biodiversidade, a importância da conservação dos
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ecossistemas, a qualidade da água, o uso do solo, a protecção frente a riscos naturais, a fixação e
retenção de carbono, o valor turístico, os rendimentos gerados pelo turismo activo praticado na área,
o valor educativo, o valor científico e a resiliência dos sistemas como garantia da manutenção destes
serviços dos ecossistemas. Estes estudos, realizados com o recurso a bibliografia e dados
recolhidos in situ têm permitido atribuir um valor económico para alguns dos serviços e quantificar não
economicamente outros dos serviços fornecidos pela ZPE. Este valor económico, tem sido atribuído
através duma metodologia conservadora, facto que nos permite afirmar que é o valor mínimo dos
serviços prestados pela ZPE.
O ponto c), avaliação contingente, pretende estabelecer o valor que os habitantes da ilha de São
Miguel atribuem ao Priolo per se e à ZPE como instrumento de conservação do Priolo, exclusivamente.
A metodologia proposta inicialmente, de realização dos inquéritos por telefone, teve que ser mudada
devido a dificuldades técnicas. Assim, esta avaliação será realizada no próximo ano lectivo através de
inquéritos realizados aos pais por intermédio das escolas.
Finalmente, o ponto d) vai apresentar os diferentes cenários para a gestão da ZPE a longo prazo e as
necessidades financeiras relacionadas com cada um destes cenários. Devido à situação actual, com a
alteração dos sistemas de financiamento para o período 2007-2013 não se pode ainda completar de
forma satisfatória a análise das possíveis futuras fontes de financiamento.
Uma vez estabelecida e fundamentada a metodologia, procedeu-se à procura bibliográfica e de
dados, tendo-se conseguido para Maio de 2007 estabelecer um primeiro valor provisório que foi
exposto na Reunião Executiva do Projecto LIFE-Priolo e divulgado no 1º Congresso de Gestão e
Conservação da Natureza da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional (APDR)
celebrado na ilha Terceira, de 5 a 7 de Julho de 2007, e no I Encontro: “O Ambiente no
Desenvolvimento Sustentável dos Açores”, celebrado na escola Profissional Monsenhor João Maurício
Amaral Ferreira na Povoação (ANEXO I).
No sentido de melhorar o estudo, Ian Dickie, economista da RSPB, esteve no Nordeste no mês de
Outubro para ajudar nas metodologias aplicadas no relatório. A sua contribuição centrou-se,
principalmente, na aplicação de multiplicadores económicos, para conhecer qual é o impacto
económico do projecto, e na avaliação dos serviços dos ecossistemas. A avaliação do impacto
económico, ponto a), foi actualizada com dados até Agosto de 2007. Estas actualizações foram
acrescentadas pelas sugestões metodológicas de Ian Dickie.
Até Agosto de 2007, 91,5% das despesas do projecto (excepto Pessoal), 1.099.441€, foram
realizadas nos Açores. O impacto no PIB dos Açores dos gastos totais do projecto, 1.486.000€, foi
de 1.337.400€, 335.000€ anuais. Este dado foi calculado considerando que a cada 100€
dispendidos pelo projecto correspondem a um aumento de 90€ do PIB da região.
Para além destes valores, o projecto tem directamente dado emprego a uma média anual de 20
pessoas. A utilização de multiplicadores de emprego tem permitido constatar que os 421.000€
gastos pelo projecto (uma vez descontada a totalidade dos salários) têm criado cerca de 3 empregos.
Os gastos dos empregados também tiveram um impacto positivo no emprego na região. Admitindo
que cada emprego directo vai suportar 0,1 empregos indirectamente na região, os 20 empregos
directos do projecto suportaram 2 empregos a tempo inteiro.
O impacto global do projecto nos Açores foi, entre 2004 e Agosto de 2007, de 25 empregos e de
335.000€/ano acrescentados ao PIB regional. Foi também avaliado o facto do projecto ter uma forte
adicionalidade e um baixo displacement nos recursos da região, ou seja, contribui em primeira
instância com mais-valias para a região de implementação actuando assim de forma directa e indirecta
no desenvolvimento de toda a Região.
Dada a pertinência e interesse científico em avaliar em toda a dimensão de um projecto de
Conservação da Natureza (LIFE Priolo neste caso), seja pelo seu impacte socio-económico, seja pela
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 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.
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3 .1.2 . A cção A 4 – Docum ento orientador do corte florestal de Criptom éria na ZP E P ico da Vara / Ribeira
do G uilherm e e zona envolvente
Responsável pela Acção: Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves
Calendarização: Outubro 2003 a Junho 2008
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 plantações de 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 impacte sobre o habitat do Priolo, ainda não foi
possível a sua conclusão.
A conclusão desta acção está prevista para o início de 2008 de forma a poder integrar informação
resultante da elaboração dos planos regionais de ordenamento florestal a cargo da DRRF.
3 .1.3
.1. 3 . A cção A 5 – Integração da ZPE na Rede Regional de Áreas P rotegidas através de regulamentação e
orgânica
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 ZPE 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 foi aprovada pelo Decreto Legislativo Regional
n.º 15/2007/A, de 25 de Junho de 2007.
O modelo estabelecido pelo presente diploma permite, desenvolver o conceito de rede ecológica
coerente, em detrimento de unidades de gestão isoladas, para além de possibilitar o estabelecimento
de um elevado nível de identificação entre os valores existentes a proteger, sejam estes naturais,
paisagísticos ou culturais, e o nível estatutário atribuído às áreas protegidas. Este modelo segue as
orientações científicas internacionais na classificação e gestão de áreas protegidas. À IUCN,
dependente da UNEP (Programa Ambiental das Nações Unidas) compete-lhe, também, estabelecer as
condições e modelos de referência para a classificação e gestão de áreas com elevado valor natural,
seguindo este modelo as orientações definidas pela organização no documento IUCN: Guidelines for
Protected Area Management Categories, redigido pela World Conservation Union em Gland 1994.
Este novo modelo tem como base a criação de um Parque Natural por ilha que engloba as diversas
áreas relevantes para a conservação. A ZPE do Pico da Vara/Ribeira do Guilherme será integrada no
Parque Natural de Ilha de São Miguel (Figura 1). A SRAM prevê colocar até ao final de 2007 em
discussão pública a proposta de Decreto Lei Regional para a criação deste parque (ANEXO 3).
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Figura 1. Mapa proposto para o Parque Natural de Ilha de São Miguel (ZPE do Pico da Vara/Rib eira do Guilherme)

3 .1.4
.1. 4 . A cção A 6 – Integração das m edidas de gestão do projecto nas políticas sectoriais e regionais
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. A partir dessa data, 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 ZPE Pico da Vara / Ribeira do Guilherme.
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
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em parceria com a SRAM), quer no Plano Sectorial para a Rede Natura 2000 dos Açores, de modo a
assegurar a Conservação do Priolo e do seu Habitat.
Elementos da equipa de projecto participaram também em Janeiro de 2007 no workshop com vista à
“Gestão Integrada de ratos-de-campo com vista à solução de conflitos ecológicos e sócioeconómicos”, organizado pela Secretaria Regional de Agricultura e Florestas em Ponta Delgada. Este
workshop teve como objectivo lançar as bases para o futuro Plano Regional de controlo de ratos. A
equipa de projecto tem acompanhado a evolução deste plano tendo em conta que os ratos são uma
das ameaças ao Priolo identificadas já no decorrer do projecto.

NOTA: A 2ª reunião da Comissão Mista de Coordenação do PDM da Povoação, decorreu nos dias 2 e 3 de Outubro já com a
presença de representantes da SPEA e Projecto LIFE Priolo.

3 .1.5
.1. 5 .

Acção A 8 – 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 SRAM está neste
momento a desenvolver um projecto de diploma regional nesta matéria.
O diploma que irá regulamentar esta situação está num estado já avançado de elaboração. No entanto,
com o objectivo de permitir integrar todos os pareceres recebidos pela SRAM a sua apresentação
para discussão pública ainda não foi possível. Tal deverá ser realizado no início de 2008. Está
previsto que ainda antes do final do projecto esta legislação será aprovada pelo Assembleia Regional
dos Açores.

3 .1.6
.1. 6 . A cção A 9 – Mapeam ento do coberto vegetal na ZPE Pico da Vara / Ribeira do G uilherme
Responsável pela Acção: Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves
Calendarização: Outubro 2003 a Setembro 2004
Estado: Elaboração do Relatório Final
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.
A concretização dos objectivos da Acção A9 tem-se revelado bastante difícil e problemática desde o
início do seu desenvolvimento, por diversas 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 final 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
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face a objectivos tão específicos e minuciosos como são o mapeamento da vegetação e dos
habitats da ZPE Pico da Vara / Ribeira do Guilherme;
As condições climatéricas adversas e impossibilidade de aceder a algumas áreas da zona de
intervenção durante o ano de 2007 condicionaram a conclusão dos trabalhos finais de validação da
carta de vegetação. Estes trabalhos apenas ficaram concluídos no final do mês de Setembro. Desta
forma o relatório final desta acção apenas estará concluído no final do presente ano.
A obtenção e integração/sobreposição da cartografia de vegetação e habitats já produzida, em
ambiente SIG, com os mais recentes ortofotomapas a cores da área abrangida pela ZPE Pico da Vara
/ Ribeira do Guilherme, 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.
Esta Carta de Vegetação é um instrumento necessário para um acompanhamento realista e uma gestão
eficiente da ZPE a médio/longo prazo. A logística e a extensão da área abrangida irá permitir ao longo
dos próximos anos manter uma vigilância mais rigorosa sobre as diversas ameaças à floresta natural
desta área. Da mesma forma permitirá avaliar a recuperação da área intervencionada pelo LIFE e as
necessidades mais urgentes de intervenção. Esta Carta deverá actualizada periodicamente com a
informação recolhida no futuro sendo que a sua produção inicial é o passo mais demorado e exigente
em termos de recursos humanos e materiais.
3 .2.

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

3.2.1. Acção C1 – Incentivo à plantação de pomares com árvores de fruta que desenvolvem
desenvolvem botões florais
no final do Inverno
Responsável pela Acção: Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves e parceiros
Calendarização: Outubro 2003 a Outubro 2008
Estado: Concluída (apenas manutenção e divulgação)
A plantação de pomares é uma medida complementar às acções de plantação de vegetação nativa,
ocorrendo nas zonas de média e baixa altitude (Acção D8). Dois anos após a instalação do pomar
constituído por laranjeiras, pessegueiros e macieiras, plantadas com vista a assegurar a produção de
botões florais para o Priolo, já são visíveis os primeiros “frutos” desta acção.
Desde da plantação do “Pomar do Priolo”, em Janeiro de 2005, já foram observados priolos no
pomar do Projecto LIFE Priolo, e a produção de fruta (laranjas e maçãs, ainda em reduzido número)
tornou-se uma realidade. Para além da vertente de conservação do Priolo, já se organizaram cursos e
acções de formação a agricultores locais, de modo a promover a instalação de pomares, aumentando
a procura de árvores de fruto, que são cedidas a título gratuito, pelos Serviços de Desenvolvimento
Agrário (SDA) de São Miguel. O local tem servido também para a realização de visitas e acções de
divulgação, essencialmente para congressos e escolas, tendo inclusive já originado um pequeno artigo
na Revista “O Gorgulho” – Boletim Informativo sobre a Biodiversidade Agrícola (COLHER PARA
SEMEAR)
no
Verão
de
2007
(http://www.redsemillas.info/wpcontent/uploads/2007/08/gorgulho2007.pdf - ANEXO 4).
Durante 2006 e 2007 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.
Foi elaborado em 2007 um plano orientador de gestão do “Pomar do Priolo” compatibilizando o
modo de produção biológico com a conservação do Priolo e foi desenvolvido também um modelo
experimental para produção de Uva-da-serra (Vaccinium cylindraceum). Esta experiência foi iniciada
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com o objectivo de a médio prazo procurar produzir frutos de Uva-da-serra de um modo rentável,
associando métodos de produção biológica à produção de frutos de uma espécie endémica. Este
propósito surgiu numa tentativa de encontrar uma produção com mais valia associada à conservação
do Priolo e da flora endémica, procurando inverter a presente situação de importação de Mirtiloamericano (Vaccinium corymbosum).
Em Março de 2007 foram instalados dois pomares de produção de Uva da Serra, um com 470
plantas e outro com 70 plantas com a finalidade de conhecer o comportamento vegetativo das
plantas. As plantas foram marcadas para avaliar a taxa de mortalidade, não havendo ainda sido
apurados estes resultados, Em paralelo, têm sido recolhidas estacas de todas as populações da ilha
para a instalação de um banco clonal de onde serão, no futuro, retiradas as estacas e frutos para o
estudo de variedades culturais (“domesticação da espécie”). O relatório final desta experiência deverá
estar concluído em Janeiro de 2008.
Alguns proprietários locais têm mostrado interesse em disponibilizar os seus terrenos para a instalação
de outros pequenos pomares em zonas de baixa altitude. Estes locais serão avaliados durante o
Inverno e no caso de serem interessantes em relação à possível presença de Priolo, poderão ser
plantados em colaboração com os SDA.
3.2.2. Acção C2 – Corte de Criptoméria nas zonas de floresta degradada nas áreas tam pão 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 Criptomeria 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 equacionada 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 reconversão é importante como medida para aumentar o habitat do Priolo, e correspondente
disponibilidade alimentar, e ao mesmo tempo possibilitar uma ligação (um “corredor ecológico”) entre
a zona da Malhada, Maciço Central da Tronqueira e o Pico Bartolomeu, criando uma área significativa
de espécies de flora nativa numa zona de grande densidade de Criptoméria.
A exploração de Criptoméria começou em Abril de 2006 e até há data foram explorados oito hectares.
A restante área (aproximadamente 2 ha) tem estado com o corte suspenso desde Agosto de 2007
devido à indisponibilidade do empreiteiro florestal. No entanto, tem sido estabelecido contacto com o
empreiteiro florestal para concluir, o mais cedo possível, o corte florestal de modo a permitir a sua
posterior limpeza e replantação. A previsão de conclusão da acção C2 será no fim da época de
plantação (Inverno de 2007/2008).
Após a exploração florestal, a equipa do Projecto LIFE Priolo efectua o controlo de exóticas e a
limpeza de resíduos vegetais resultantes da exploração. O material é acumulado em “cordões”
segundo as curvas de nível para diminuir o risco de erosão e para abrir o espaço necessário para a
plantação. Até à data já foram limpos 8 ha de resíduos florestais. Na Figura 2 está representada a área
de exploração florestal onde se observam os cordões de resíduos vegetais alinhados à curva de nível.
Durante o período referente a este relatório foram plantadas mais de 22.000 mil plantas numa área
aproximada de cinco hectares. As plantas são provenientes dos viveiros dos Serviços Florestais do
Nordeste. A densidade de plantação adoptada foi de 1,20 m x 1,20 m (6945 plantas/ha). Procurou-se
plantar uma espécie arbustiva intercalada com uma arbórea na linha e entrelinhas de forma a diminuir a
competição entre copas nas primeiras idades. Também foi tida em atenção a colocação das espécies
mais rústicas, tais como o Pau-branco (Picconia azorica), o Cedro-do-mato (Juniperus brevifolia) e a
Faia-da-terra (M yrica faya) em locais mais rochosos ou junto das linhas de água. As actividades
referentes à execução desta acção foram sempre realizadas em dias com condições climatéricas
desfavoráveis que não permitiam a realização do controlo químico de exóticas.
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Setembro 2007

Outubro 2006

Figura 2. Área de exploração florestal no início e no fim do período referente ao presente relatório.

3.2.3. Acção C3 – Aum ento da disponibilidade alim entar através de alim entadores artificiais
Responsável pela Acção: Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves
Calendarização: Janeiro 2005 a Junho 2005
Estado: Concluído
oncluíd o
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 avaliado pelos estudos
e observações realizados no âmbito do actual 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.
Este estudo decorreu durante o primeiro semestre de 2006 (resultados apresentados no relatório de
progresso de 2006), sendo que os dados obtidos apontavam para uma não utilização dos
alimentadores pelo Priolo, tendo-se inclusive verificado a utilização dos alimentadores por outras aves,
nomeadamente tentilhões (Fringilla coelebs). O abastecimento regular de sementes poderia ser
vantajoso para potenciais competidores inter-específicos com o Priolo. Assim sendo e de acordo com
os dados disponíveis optou-se por retirar estes alimentadores, o que foi realizado durante o Inverno
de 2006/2007.
3 .3.

P rogresso 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:
D3. Remoção de Hedychium gardneranum na área principal de distribuição do Priolo e numa faixa de
transição exterior compreendida na área tampão
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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 . A cção D3 – Remoção de Hedychium gardneranum na área principal de distribuição do P rio lo e
num a faixa de transição exterior com preendida na área tampão
Responsável pela sua execução: Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves
Calendarização: Anual
Estado: em curso
A remoção de Hedychium gardneranum 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 são realizadas paralelamente 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 e manutenção de uma extensa rede de
trilhos (ver acção D5). As acções D3 e D4 (limpeza de exóticas) são executadas simultaneamente e a
plantação de espécies nativas é realizada posteriormente à limpeza das áreas.
Nos quatro anos de projecto, o progresso dos trabalhos de controlo químico têm estado
condicionados pelo número e capacidade dos elementos afectos aos trabalhos, pela densidade de
plantas exóticas existentes, pelo relevo e, principalmente, pelas condições atmosféricas. Estes
factores requerem uma gestão e planeamento de trabalho cuidados em termos do efectivo de
trabalhadores, bem como no que respeita aos locais a intervencionar.
Em Abril de 2007 foram contratados, para além da equipa permanente, 10 novos elementos,
provenientes de uma empresa do Concelho da Povoação, com um contrato de seis meses de
trabalho. A equipa de campo afecta ao projecto apresentou durante este período um efectivo total de
26 trabalhadores. Os novos elementos contratados obtiveram formação de trabalho durante três
semanas numa pequena mancha de floresta nativa no Concelho da Povoação. Nessa acção receberam
conhecimento das diferentes espécies de plantas nativas e exóticas e dos diferentes processos de
controlo químico. Também tiveram conhecimento das normas de segurança de trabalho relativamente
ao uso de herbicida Ally® e restante equipamento de trabalho. Após a formação, com o início do
desenvolvimento das acções de controlo químico na Serra da Tronqueira, os novos elementos foram
desistindo devido às grandes dificuldades encontradas na área de intervenção do projecto, tendo
alguns chegado a ser substituídos.
No fim do período de seis meses, apenas cinco dos novos elementos cumpriram a totalidade do
contrato (Figura 3). Este facto vem mais uma vez comprovar a dificuldade em encontrar trabalhadores
com as características necessárias para desenvolver as acções do LIFE Priolo e, por outro lado, a
necessidade de manter durante o maior tempo possível os trabalhadores que se têm adaptado melhor
às condições de trabalho.
Apesar dos esforços e da formação que foi dada aos novos trabalhadores, verificou-se que a sua
eficácia nas acções de controlo de exóticas foi muito reduzida. Com estas condicionantes foi
impossível avançar de forma significativa na área controlada de exóticas, no entanto, as áreas
trabalhadas durante 2007 foram locais com grandes densidades de Conteira e Cletra e declives
acentuados (o que também veio condicionar a velocidade de progressão dos trabalhos) (Figura 4).
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Figura 3. Número médio de trabalhadores por mês (Junho a Setembro) em 2006 e 2007.

Este ano, a intervenção em Hedychium gardneranum foi mais intensa. O controlo químico tem incidido
em áreas de cotas mais baixas com uma densidade média de 6,9 plantas/m2 . 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 Setembro de 2007 foram intervencionados 105
hectares de floresta nativa.

Figura 4. Localização das áreas com controlo de exóticas (a amarelo intervencionadas em 2007).

3 .3.2 . A cção D4 – Rem oção m anual e quím ica de Clethra arborea e rem oção m anual de Gunnera tinctoria
Responsável pela sua execução: Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves
Calendarização: Anual
Estado: em curso
Apesar de ser uma das espécies endémicas da Laurissilva madeirense e constituir uma das suas
principais componentes, nos Açores a Cletra (Clethra arborea) é uma espécie exótica com capacidade
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infestante onde manifesta todo o seu potencial invasivo. 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 derrocadas, e compete intensamente com a vegetação
nativa.
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 na acção D3,
concluindo-se assim a limpeza da principal área de ocorrência do Priolo.
As técnicas de controlo que foram desenvolvidas durante os anos de 2004 e 2005 continuaram a ser
adoptadas em 2007 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 5). 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).

Figura 5. Aplicação de herbicida em Cletra e Conteir a.

A área intervencionada este ano ficou condicionada em grande parte devido ao elevado número de
dias com condições atmosféricas adversas. Durante o período de Verão (Junho a Setembro) apenas
foi possível realizar 34 dias úteis de trabalho de controlo químico, número muito reduzido quando
comparado com o mesmo período do ano 2006 (61 dias) (Figura 6).
Devido a estas condicionantes, o controlo químico tem sido igualmente executado nos meses de
Inverno (Outubro – Maio) sempre que as condições atmosféricas são favoráveis. Durante o Inverno de
2006/2007 foi possível efectuar controlo químico em 49 dias úteis. Contudo, no fim do Inverno
(Março – Abril), para avançar na plantação da área da acção C2 investiram-se recursos no sentido de
concluir a área disponível durante o período favorável à plantação, mesmo quando as condições
atmosféricas não eram condicionantes aos trabalhos de controlo químico.
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Figura 6. Número de dias mensal em que foi possível realizar o controlo químico de exóticas.

Com os recursos humanos descritos na acção D3 realizou-se o controlo químico de vegetação
exótica em 21 hectares de floresta nativa. Este foi o menor valor desde o início do projecto (Tabela 1,
Figura 7). O ano de 2004, embora tenha o número mais reduzido (6,88 ha), foi um ano de teste e de
ensaios pilotos. O ano de 2005 foi o ano de maior intervenção (45,71 ha). O controlo químico foi
efectuado em áreas mais acessíveis (nomeadamente, ao longo da Estrada da Tronqueira) e as
condições climatéricas foram de forma geral favoráveis.
Tabela 1. Extensão das áreas sujeitas a controlo
químico de 2004 a 2007.

Ano

Meses

2004
2005
2006
2007
Total

Out Jan Jan Jan -

Dez
Dez
Dez
Set

Área (hectares)
6,88
45,71
31,47
20,85
104,91

Figura 7. Localiz ação das áreas de controlo químico de 2004 a 2007.

Recuperação do habitat do Priolo na ZPE Pico da Vara/Ribeira do Guilherme. Relatório Progresso, 1 Nov 2006 – 30 Set 2007

22

As áreas intervencionadas em 2006 são locais de cota mais elevada com uma estrutura de vegetação
mais baixa onde o grau de invasão de exóticas é mais reduzido. A área intervencionada foi de apenas
31,47 ha. No entanto, este valor deveu-se principalmente por se ter optado por intervencionar uma
das áreas mais difíceis, mais distante do acesso principal (maior distância percorrida a pé) e de maior
relevo. Assim não se aumentou significativamente a equipa de campo durante o período de
Primavera/Verão de forma a minimizar os riscos de trabalho. As condições atmosféricas nesse ano
foram menos favoráveis à aplicação de herbicida.
Em 2007, aumentou-se o número de trabalhadores e optou-se por trabalhar em locais mais
acessíveis. No entanto, nestes locais a estrutura de vegetação é mais densa, com elevadas
densidades de Cletra e de Conteira (consultar valores na acção F5), o que baixou o rendimento de
trabalho das equipas de campo. Como já foi referido, o clima foi outro factor que condicionou os
trabalhos de campo permitindo apenas o controlo químico em 34 dias úteis de Junho a Setembro.
Foram gastos durante a época de Junho a Setembro de 2007, 1128 litros de Ally® (menos 466 litros
que em semelhante período de 2006). Comparando com os números do ano anterior houve uma
redução de 45% do número de dias de trabalho (Tabela 2).
Tabela 2. Resumo de consumos de herbicida durante a época de Junho a Setembro em 2006 e 2007.

Dias de controlo Químico 2006
Dias de controlo Químico 2007
Núm ero médio de trabalhadores 2006
Núm ero médio de trabalhadores 2007
Ally consumido em 2006
Ally consumido em 2007

Junho
18
8
10
22
298
117

Julho
14
12
9
21
531
562

Agosto
Setembro Total
18
11
61
6
8
34
10
9
37
17
13
73
510
255 1594
179
270 1128

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), limpeza dos resíduos florestais da acção C2 e reabertura de trilhos para transporte de
plantas na época de plantação.
O clima tem grande influência no decorrer dos trabalhos, uma vez que o controlo químico não pode
ser efectuado em dias com condições adversas (chuva e vegetação molhada) de forma a evitar
escorrências e/ou lixiviação do produto, bem como garantir o sucesso na erradicação de exóticas
invasoras. O princípio activo do herbicida quando é mal aplicado, poderá ficar retido no solo e na
água provocando danos ecológicos. A água das nascentes provenientes da zona de intervenção é
consumida pela população do Concelho do Nordeste, pelo que são necessários cuidados na
aplicação também por este facto. O herbicida nunca é utilizado numa faixa de segurança de ribeiras e
linhas de água de forma a evitar a contaminação dos mesmos.
Nas condições em que decorre o Projecto LIFE Priolo, uma equipa de campo de 12 elementos em
acção de controlo químico tem um custo médio diário de 960 euros para um consumo médio de 3,28
litros/homem/jorna. Este valor inclui mão-de-obra, transportes, materiais e herbicida. O consumo de
Ally® varia em função da densidade de exóticas e do tempo útil da tarefa (quanto maior o tempo a
percorrer os trilhos menor o tempo útil de trabalho). Para garantir o sucesso nas acções de
recuperação e manutenção da floresta de Laurissilva é necessário ser rigoroso e exigente nas acções
de trabalho de campo, prevalecendo sempre a qualidade do trabalho em relação à quantidade. Dados
os custos envolvidos nestas acções o trabalho terá de ser realizado de forma a garantir uma taxa de
sucesso muito elevada. A repetição de áreas devido a um controlo químico mal executado tem de ser
forçosamente minimizada o mais possível.
De acordo com o Sistema de Informação Geográfica desenvolvido, o projecto tem uma área de
intervenção de 308,41 ha altimétricos. Desde o início do projecto até Outubro de 2007 foram
intervencionados 106,03 ha de floresta nativa, dos quais, 91,92 ha se localizam na área de
intervenção do projecto e 14,11 ha na área tampão da área de intervenção. Estes 14,11 ha localizamse principalmente ao longo da estrada da Tronqueira, área onde se tem registado um elevado número
de observações de priolos juvenis e adultos.
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No entanto, a área não intervencionada do projecto (202,38 ha) não é ocupada apenas com floresta
nativa. Existem algumas manchas contínuas de floresta de produção de Criptoméria nos extremos da
área de projecto ocupando uma área total de 31,09 ha. Assim, a área não intervencionada de floresta
nativa é de 171,29 ha (Figura 8).

Figura 8. Caracterização da área de intervenção do projecto.

Nas encostas do Pico da Vara e em áreas com declive acima dos 80% não é possível proceder ao
controlo químico de exóticas. Verificou-se ao longo de 2007 que estas áreas são inacessíveis e que
poderiam colocar em risco a segurança de trabalho. Para a execução dessas áreas o actual método
de trabalho teria de ser alterado para um método com recurso a sistemas de cordas e técnicas de
escalada. Por outro lado, nas áreas com declive muito acentuado devem reduzir-se actividades que
levem à acumulação de resíduos vegetais, que acabam por ser arrastados e acumulados no leito das
linhas de água e que poderão bloquear o leito das mesmas, podendo levar à ocorrência de enxurradas
e/ou derrocadas.
A sobreposição da carta de declives superiores a 80%, com as áreas da encosta do Pico da Vara
(margem esquerda da Ribeira do Guilherme) e a área de nativa não intervencionada gera a carta de
limitações que nos demonstra a área útil de trabalho até final do projecto. A área útil de trabalho para
controlo de vegetação exótica é de 55 ha. A carta de limitações revela-nos pequenas áreas úteis
localizadas no extremo oposto à base de trabalho (situada na estrada da Tronqueira). Para o controlo
químico dessas áreas úteis, a distância, e o tempo gasto nesse percurso, é outro factor a ter em
conta, já que para algumas delas o tempo necessário de percurso (ida e volta) é cerca de 50% da
jorna de trabalho (Figura 9).
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Figura 9. Sobreposição dos declives superiores a 80% e da área de intervenção do projecto.

Apesar de muitas limitações impostas pelo relevo, o controlo químico na área de intervenção irá
continuar nas áreas com declive inferior a 80%. A estratégia adoptada leva a que até final do projecto
as operações de controlo químico irão decorrer nas zonas mais perto da base de trabalho, o que irá
permitir diminuir o tempo de percurso pelos trilhos. Esperamos assim, que o esforço exigido na
manutenção e no controlo químico seja continuado de forma a aumentar a área de intervenção e o
actual rendimento de trabalho.
Em relação a outras espécies de exóticas, verifica-se que:
Gunnera tinctoria constitui uma das espécies exóticas em expansão 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.
Durante o mês de Maio, foi cartografada a localização de Gigante indicando os principais vectores de
contaminação (derrocadas, linhas de água e caminhos florestais). Posteriormente foi efectuada a
remoção manual das plantas em algumas áreas (Figura 10).
A eliminação de Gunnera é realizada de forma manual através do corte e eliminação da raíz. As plantas
em frutificação poderão produzir 250.000 sementes por ano. A frutificação foi cortada e colocada em
sacos e posteriormente transportados para o aterro de resíduos de Santo António Nordestinho. A
remoção de Gunnera tinctoria contribui para o aumento da área total limpa de exóticas. Esta tentativa
de cartografar a espécie permitiu ter uma noção da pressão de invasão em zonas naturais.
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Figura 10. Área cartografada para Gigante (amarelo - locais onde houve remoção manual; verde - ocorrência).

É necessário continuar a monitorizar e a cartografar anualmente novas áreas invadidas e exercer
acções de remoção dirigidas de forma a erradicar os principais pontos de contaminação.
3 .3.3 . A cção D5 – A bertura dos acessos para aceder às zonas de lim peza 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 tem sido realizada
conforme as áreas a intervir e evitando sempre que possível qualquer corte de vegetação nativa ou
corredores para propagação de vegetação exótica.
A abertura de novos trilhos foi efectuada para optimização do tempo de percurso e apenas em
situações muito localizadas. Dos cerca de 14 km existentes na rede de trilhos do LIFE Priolo, em
2007, procedeu-se trabalhos de manutenção numa extensão aproximada de 3 km de trilhos. Só têm
sido melhorados os acessos mais utilizados, que se degradam naturalmente com a sua utilização e
com as condições climatéricas.
3 .3.4
.3. 4 . A cção 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 podem ser produzidas em larga escala em
viveiro (ver Acção D9). Ilex perado constitui a espécie prioritária uma vez que fornece alimento ao

Recuperação do habitat do Priolo na ZPE Pico da Vara/Ribeira do Guilherme. Relatório Progresso, 1 Nov 2006 – 30 Set 2007

26

Priolo na época de maior ausência alimentar, constituindo simultaneamente o principal recurso limitante
no final do Inverno.
A área em que procedeu à plantação de maior quantidade de plantas foi na zona abrangida pela Acção
C2. Nas áreas de floresta invadida, a plantação de espécies nativas apenas foi feita em espaços mais
abertos onde a densidade da vegetação natural era mais reduzida. Em grandes extensões apenas foi
necessário realizar o controlo das espécies invasoras, permitindo criar condições para o
desenvolvimento da vegetação endémica e sua regeneração. Nas áreas com maior densidade de
Conteira que foram intervencionadas ao longo de 2007 verifica-se um maior espaço onde será
necessário reforçar a densidade de plantas nativas, no entanto, estas áreas apenas serão plantas ao
longo do Inverno de 2007/2008. Isto deve-se à necessidade de permitir que o herbicida faça o efeito
sobre as plantas exóticas e que se reduza possíveis efeitos colaterais sobre as plantas nativas que
serão colocadas nestes locais.
Durante a presente época de trabalhos, após se ter procedido ao controlo de vegetação exótica,
foram plantadas em floresta nativa aproximadamente 1500 plantas, das quais, 500 Urzes (Erica
azorica), 120 Ginjas-do-mato (Prunus azorica) e 100 Uvas-da-serra (Vaccinium cylindraceum).

3 .3.6 . A cção 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 então 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 produzidas 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).
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 têm procurado 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. A
aquisição de uma nova estufa no início de 2007, no seguimento de pedido de alterações virá permitir
aumentar as taxas de sucesso de germinação bem como aumentar o número de plantas disponíveis.
A nova estufa veio permitir não só aumentar a área disponível para a produção de plantas nativas mas
também testar e optimizar os métodos de produção para as diferentes espécies. Os viveiros dos SFN
têm uma grande parte da sua área ocupada com a produção de plantas nativas. Estas plantas serão
na sua maioria utilizadas na plantação da restante área relativa à Acção C2 e em áreas onde foi
realizado o controlo de exóticas em 2007.
3 .3.7 . A cção D10 – Im plementar esquem a de fiscalização na ZP E P ico da Vara / Ribeira do Guilherme
com particular atenção à zona de intervenção do projecto e à área principal de ocorrência do P riolo
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
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2003, com o objectivo de verificar as infracções mais frequentes na ZPE (ver 1º relatório de
progresso).
Durante o período abrangido por este relatório apenas foram detectadas ocorrências menores,
principalmente relacionadas com deposições de lixo nas proximidades da Vila de Nordeste ou com
cortes de Criptoméria, sem qualquer significado em termos de conservação de espécies nativas e/ou
habitats.
No final de 2008 será feita novamente uma avaliação exaustiva dos autos levantados para o período
2004-2008. 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

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
E12. Elaboração de Relatório Não Especializado
E13. Criação e implementação de uma campanha de divulgação sobre o Priolo e seu habitat

3 .4.1. A cção E1 – Montar cinco tabuletas informativas sobre o projecto e a im portância do P riolo 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 em locais estratégicos da ZPE, locais de grande afluência de visitantes e
centrais em relação às acções do projecto. Nomeadamente, na estrada da Tronqueira e miradouro da
Tronqueira. Actualmente estão a ser reformulados os cartazes de divulgação do projecto no âmbito da
acção E13 e com base na informação mais recente do projecto.
3 .4.2. A cção E2 – P rodução e manutenção da página w eb 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.
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Foi elaborada uma página web para a divulgação do projecto que está disponível online
(http://www.spea.pt/ms_priolo). Durante 2007 esta página, já num formato de micro-site, sofreu
algumas alterações. A principal é sem dúvida a disponibilização do site do projecto em três línguas
para além do Português. Assim sendo, é actualmente possível consultar a página do projecto em
Inglês, Francês e Espanhol. Este trabalho de tradução foi realizado pelo grupo de estagiários que tem
colaborado com o projecto desde o final de 2006.
A actualização da informação disponível tem sido realizada periodicamente e a revisão das versões em
outras línguas tem sido feita por voluntários do projecto.
Neste momento está em elaboração uma nova página web destinada a divulgar o Centro Ambiental do
Priolo e que terá informação e ligação para a página do LIFE Priolo.

3 .4.3. A cção E5 – Promoção geral do projecto através de artigos na com unicação social e publicaçõ es
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:


“A Ave com Valor Económico” – Artigo sobre o Priolo e o projecto LIFE na edição portuguesa de
Fevereiro da revista National Geographic (ANEXO 5)



Programa “Repórter” (RTP Açores) – “Priolo, de perseguido a protegido”, Fevereiro (ANEXO 6)



Artigos na Pardela, revista da SPEA de distribuição aos sócios



Artigos nas publicações dos parceiros, nomeadamente CMN e RSPB



III Jornadas de Conservação do Priolo (Nordeste, 7 de Maio)



Exemplo referido na brochura “Wellbeing through wildlife in the EU” editada e distribuída pela
BirdLife International (ANEXO 7)



Visita do Director do Departamento Internacional da RSPB, Dr. Alistair Gammel, com amplo
destaque na imprensa regional



Artigos publicados na Imprensa regional sobre o Priolo e o projecto LIFE (Tabela 3) (ANEXO 8)



Texto sobre o Priolo na revista CAIS (distribuição em Portugal Continental) dedicada ao Património
Ambiental dos Açores



Workshop científico “O Priolo e a Floresta de Laurissilva” realizado em Maio na Vila de Nordeste



Stand sobre o Priolo na British Birdwatching Fair (Rutland, Inglaterra) em Agosto



Exposições de Fotografia sobre o Priolo e o LIFE Priolo na Ribeira Grande, Vila Franca do Campo,
Faial da Terra e Ponta Delgada



Exposição de Fotografia na Feira Natura 2007 (Bélgica)



Exposição de Fotografia e apresentação do Projecto LIFE Priolo no Parlamento Europeu em
Bruxelas



Comunicação no 1º Congresso de Gestão e Conservação da Natureza da Associação Portuguesa
para o Desenvolvimento Regional



Participação no workshop SIGTECO (Espanha)



Campanha escolar “O Priolo vai à tua escola” realizada durante o ano lectivo 2006/2007



Workshop para professores no âmbito da preparação dos programas do Centro Ambiental do
Priolo
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Artigo sobre a plantação de Pomares no Boletim “O Gorgulho” – Boletim Informativo sobre a
Biodiversidade Agrícola”



Publicação de três edições do Boletim do Priolo (ANEXO 9)



Notícias diversas na newsletter da SPEA – SPEA ON LINE



Participação na Feira do Santo Cristo (Ponta Delgada) e Feira de Actividades da Povoação



Principais artigos publicados na Comunicação Social:

Tabela 3. Algumas das referências mais significativas

Título

Referente a

Data

Fonte

Exposição Fotográfica “O Priolo e a
Laurissilva: dois tesouros de São
Miguel" – Ribeira Grande

Priolo e Projecto LIFE Priolo

15.12.2006

Imprensa regional e
nacional (Rádio e TV
regional)

LIFE Priolo balanço de 2006

Projecto LIFE Priolo

27.12.2006

Jornais Regionais

Exposição Fotográfica “O Priolo e a
Laurissilva: dois tesouros de São
Miguel" – V. F. Campo

Priolo e Projecto LIFE Priolo

21.01.2007

Imprensa regional
(Jornais e rádios)

Priolo, a ave económica

Priolo e Projecto LIFE Priolo

01.02.2007

National Geographic
(versão portuguesa)

Priolo – Programa Reporter

Priolo e Projecto LIFE Priolo

12.02.2007

RTP-Açores

Início das obras no Centro
Ambiental do Priolo

Centro Ambiental do Priolo

17.04.2007

Imprensa regional
(Jornais e rádios)

Priolo no Parlamento Europeu

Priolo e Projecto LIFE Priolo

29.04.2007

Imprensa escrita
regional e nacional,
Rádio e TV regional

Congresso Internacional IUFRO Tree
Biotechnology 2007

Visita ao Projecto LIFE
Priolo

05.06.2007

Imprensa regional

Governo Regional apoia
recuperação do Priolo

Projecto LIFE Priolo

16.06.2007

Jornais regionais

Impacto sócio-económico
importante do LIFE Priolo na Região

Projecto LIFE Priolo

01.07.2007
02.07.2007

Imprensa regional

Rede Trilhos Povoação concluída

Grande Rota do Priolo

22.07.2007

Imprensa regional
(Jornais e rádios)

Exposição Fotográfica “O Priolo,
tesouro de São Miguel" – Ponta
Delgada

Priolo e Projecto LIFE Priolo

25.07.2007
28.07.2007
19.08.2007

Imprensa regional
(Jornais, Rádio e TV)

Director da RSPB visita LIFE Priolo

Visita ao Projecto LIFE
Priolo

01.08.2007

Jornais Regionais

Centro Ambiental do Priolo abre
brevemente

Centro Ambiental do Priolo

02.08.2007

Jornais Regionais/
Agência Lusa

Director RSPB destaca resultados
de projecto de recuperação do
Priolo

Entrevista sobre LIFE Priolo

06.08.2007

Correio dos Açores

Cônsul do EUA visita Nordeste

Visita ao Projecto LIFE
Priolo

11.08.2007

Jornais regionais
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Priolo na maior feira de turismo
ornitológico em Inglaterra

Presença na BBF 2007

15.08.2007
31.08.2007

Imprensa regional
(Jornais e rádios)

Centro Ambiental divulga o Priolo
junto dos professores

Centro Ambiental do Priolo

22.09.2007
29.09.2007

Imprensa regional
(Jornais e rádios)

São Miguel vai ter Centro Ambiental
dedicado ao Priolo

Centro Ambiental do Priolo

22.09.2007

Imprensa regional e
nacional (Jornais e
rádios)

3.4.4. A cção E7 – P rodução 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: Concluído (Em actualização)
Esta acção teve como objectivo a produção de um painel com informação e imagens relevantes sobre
o projecto e suas acções. Tendo em conta a introdução da nova imagem do Priolo e a apresentação
do novo Centro Ambiental do Priolo, optou-se pela elaboração de um novo suporte informativo. Este
painel foi apresentado pela primeira vez em Agosto na British Birdwatching Fair, em Rutland, Inglaterra
(Figura 11). A participação neste evento contou com o apoio da Secretaria Regional do Ambiente e do
Mar e da Direcção Regional do Turismo. O painel foi elaborado em português e inglês, apresentado
pequenos textos divulgativos sobre o Priolo, o Projecto LIFE Priolo e o Centro Ambiental do Priolo.
Este painel tem sido utilizado em diversos eventos em escolas e outros locais, como por exemplo a
Feira do Ambiente da Escola Secundária das Laranjeiras em Outubro de 2007.

Figura 11. Exposição sobre o LIFE Priolo na British Birdwatching Fair, Rutland, Inglaterra.
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3.4.5
3.4. 5 . A cção E8 – Produção de m aterial educativo para integrar no programa escolar das escolas de S ão
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.
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 2007 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.
A divulgação de que o Priolo tem sido alvo acabou por resultar na utilização desta temática por parte
dos professores como um exemplo para várias matérias abordadas ao longo do ano escolar.
Nomeadamente em relação a temas como a biodiversidade, conservação da Natureza, espécies em
extinção, ecossistemas, habitats, etc. Por exemplo, um dos livros escolares de Ciências mais
utilizados para o 8º ano a nível nacional (Descobrir a Terra. Areal Editores), apresenta um exercício
sobre o Priolo, baseado no texto editado pela revista National Geographic (Figura 12).

Figura 12. Priolo utilizado em manual escolar.
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Em relação ao período referente a este relatório, existem dois momentos que merecem destaque: o
lançamento da Campanha “O Priolo vai à tua Escola” no final de 2006 e o início das actividades
desenvolvidas no âmbito do Centro Ambiental do Priolo. Foram largas centenas de jovens que
participaram nas actividades desenvolvidas, de tal forma que a campanha escolar não parou
continuando com as suas actividades já para o ano lectivo 2007/2008 (Tabela 4).
Foi organizado também no final de Setembro de 2007 um workshop destinado aos professores com
o objectivo de apresentar o projecto e o Centro Ambiental e delinear o programa de actividades para
o ano lectivo de 2007/2008.



Acções de Educação Ambiental

Tabela 4. Algumas das acções mais significativas.

Acção

Data

Público-alvo

Participante
s

Exposição de fotografia do Priolo, Nordeste

27.10.2006 a
11.11.2006

População geral, escolas

Não disponível

Visita à exposição de fotografia da Escola
Secundária de Nordeste

19.10.2006

Alunos e professoras de Inglês de duas
turmas de 11ºano

25

Visita à exposição de fotografia no Nordeste

05.11.2006

Alunos e professores de turma de
ensino especial da escola Secundária de
Nordeste

8

Visita ao projecto da Escola Secundária de
Nordeste

10.11.2006

Alunos inscritos na actividade

4

Visita ao projecto da Escola Secundária de
Nordeste

17.11.2006

Alunos inscritos na actividade

4

Exposição “Priolo e Laurissilv a, dois tesouros de
São Miguel”, Ribeira Grande

15.12.2006 a
09.01.2007

População geral, escolas

Não disponível

“O Priolo vai a tua escola” Escola Vila Franca do
Campo

08 e 09. 01.2007

Alunos e professores do 5º ano da Esc.
VFC

260

“O Priolo vai a tua escola” Escola Básica dos
Mosteiros

16.01.2007

Alunos e professores do 1º ciclo

80

Exposição “Priolo, um tesouro de São Miguel”,
Vila Franca do Campo

20.01.2007 a
18.02.2007

População geral, escolas

Não disponível

“O Priolo vai a tua escola” Escola Básica S. Pedro

26.01.2007

Alunos e professores

22

Visita ao projecto da Escola Secundária de Vila
Franca do Campo

15.03.2007

Turma do 5ºano + professores

20 + 3

Apresentação do Projecto LIFE/Priolo na Escola
Superior Agrária de Vis eu

16.03.2007

Estudantes, professores e entusiastas

36

Plantação de endémicas na EB 2 Padre Manuel
Ernesto Ferreira de Vila Franca do Campo

21.03.2007

Alunos e professores

130

Plantação de Endémicas na Escola Secundária
de Vila Franca do campo

21.03.2007

Alunos e professores

60

Plantação de Endémicas na Reserva Florestal de
Recreio da Pedreira

24.03.2007

Público geral

18

Visita ao projecto da Ecoteca da Ribeira Grande

28.03.2007

Alunos e professores

8

Visita ao projecto da Ecoteca da Ribeira Grande
+ Escola Gaspar Frutuoso

14.04.2007

Alunos ensino básico e professores

47
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Particip ação na Feira NATURA 2007 (Bélgica)

28.04.2007 a
01.05.2007

Feira de Natureza aberta ao público em
geral

3000

Apresentação das fotografias de Pedro Monteiro
e do projecto LIFE Priolo no Parlamento Europeu
(Bruxelas)

02.05.2007

Eurodeputados, funcionários do PE e
representantes de associações

70

Visita ao projecto da Escola de Vila Franca do
Campo

14.05.2007

Alunos e professores

35

Comunicação no I Encontro: “O Ambiente no
Desenvolvimento Sustentável dos Açores”,
Povoação

17.05.2007

Participantes do Encontro

100

Apresentação do projecto na escola secundária
Canto da Maia (PDL)

31.05.2007

Alunos e professores do 7º e 8º ano

75

Visita ao projecto dos participantes no Congresso
Internacional IUFRO Tree Biotechnology 2007

05.06.2007

Participantes do congresso

60

Visita ao projecto da Association Archipels

12.06.2007

Jovens franceses, com 2 monitores e
responsáveis da Archipels

18

Visita ao projecto da Association Archipels

11.07.2007

Jovens franceses, com 2 monitores e a
responsável de Archipels

21

Comunicação no 1º Congresso de Gestão e
Conservação da Natureza da APDR

06.07.2007

Participantes no congresso

200

Exposição na Escola Secundária das Laranjeiras
no âmbito da área-projecto de uma turma do
12ºano

17.09.2007

Alunos, pais e professores

Dezenas

3 .4.6
.4. 6 . A cção E9 – Colaboração no desenvolvim ento do programa turístico para ilha de S ão Miguel
integrando informação especial sobre o Priolo e as espécies de vegetação nativa,
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. São cada vez mais os turistas que procuram os Açores pelo seu património
natural, entre o qual se destaca o Priolo e o seu habitat. Desta forma tem sido privilegiada a promoção
e divulgação do património natural e da sua importância para a diversificação da oferta turística local.
Como principal resultado deste esforço destaca-se a presença do Projecto LIFE Priolo na British
Birdwatching Fair 2007 (BBF). Esta é considerada a maior feira internacional dedicada ao turismo
ornitológico, contando este ano com mais de 20.000 visitantes. A importância desta feira a nível do
turismo de natureza é reflectida também pelo elevado número de expositores (mais de 300) entre
associações e empresas de todo o mundo. Esta presença foi possível com o apoio da Secretaria
Regional do Ambiente e do Mar e da Direcção Regional do Turismo.
Foi possível verificar o interesse dos visitantes (maioritariamente britânicos) pelo Priolo, sendo
frequente encontrar quem já tivesse estado em São Miguel ou quem tivesse o objectivo de o fazer.
Esta presença permitiu realizar mais alguns contactos, principalmente com empresas que já realizam
viagens aos Açores mas que por desconhecimento nunca visitaram o projecto. Desta forma, no final
de 2007 são já várias as empresas que passaram (ou irão passar) a incluir a visita ao projecto e ao
Centro nos seus pacotes de viagens a São Miguel. Ainda neste âmbito, está previsto para o final de
2007 um evento para apresentação aos operadores turísticos em actividade na ilha das actividades e
potencialidades do Centro para a dinamização e atracção de turistas para a Região. Esta ideia vem no
seguimento de diversos contactos já estabelecidos e do grande interesse demonstrados por diversos
operadores em visitar e colaborar com o Projecto LIFE Priolo e com o Centro Ambiental.
O Projecto LIFE Priolo tem recebido diversas propostas de apoio de empresas internacionais que
visitam a região regularmente (por exemplo: Archipelago Azores - http://www.azoreschoice.com, Island
Holidays
Plus
http://www.islandholidays.co.uk/,
Easy
Ryders
Tours
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http://www.easyridertours.com/). A longo prazo este tipo de apoios poderá ser um importante
acréscimo para o orçamento atribuído à gestão das áreas protegidas.
A nível regional são também já várias as entidades que têm colaborado com este Projecto: GeoFun
http://www.geo-fun.com, TerraAzul http://www.terrazulazores.com, Estalagem dos Clérigos,
Associação Archipels - http://www.sejouracores.com, entre outras. As colaborações estabelecidas têm
surgido paralelamente ao actual projecto e à medida que surgem as ocasiões, não existindo
capacidade para organizar uma estrutura de apoio mais sólida a estas empresas.
Foram igualmente efectuadas reuniões com a Direcção Regional do Turismo (DRT), para discutir as
potencialidades do projecto e do Priolo no âmbito de uma estratégia mais coordenada referente ao
Turismo de Natureza. Está em estudo a possibilidade de uma nova participação na BBF no próximo
ano, desta vez com uma presença mais forte do Priolo e da Região.
3 .4.7
.4. 7 . A cção 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 D1-D8,
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.
Em 2007, apesar dos esforços e da formação que foi dada a vários novos trabalhadores, a sua
eficácia foi muito reduzida. Este é um problema recorrente nestas áreas com baixa densidade
populacional. Esta é uma forte condicionante à execução dos trabalhos de acordo com o previsto
inicialmente no projecto.
Para além da formação essencial para o desempenho das diversas acções, foi organizado, em
conjunto com o Centro de Saúde do Nordeste, um curso de Primeiros Socorros para toda a equipa
do LIFE Priolo. Este curso foi planeado para abranger as mais diversas situações com as pessoas se
poderiam deparar quer durante o trabalho de campo quer em outro tipo de actividades. Este curso
decorreu nos dias 31 de Janeiro e 1 de Fevereiro e foi ministrado por técnicos do Centro de Saúde.
3 .4.8 . A cção E11 – Colaboração na prom oção 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
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. 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.
A procura de trilhos pedestres tem verificado um significativo aumento em toda a Região. Alguns
concelhos têm feito uma aposta forte no sentido de proporcionar uma oferta variada a quem os visita.
Um destes concelhos é a Povoação que apresenta a maior rede de trilhos do arquipélago. O LIFE
Priolo tem colaborado por diversas vezes com os responsáveis desta rede, quer através de troca de
conhecimentos sobre controlo de exóticas, quer na participação e divulgação de actividades
relacionadas com o Priolo e o seu habitat.
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Como resultado dos diversos trilhos criados na área foi criada a Grande Rota do Priolo, um trilho de
longa duração que ligará Povoação e Nordeste atravessando toda a ZPE. Esta grande rota está
prevista ser inaugurada brevemente e contará com materiais próprios criados pelo LIFE Priolo e pela
Direcção Regional de Turismo.
Actualmente estão ainda a ser equacionadas mais algumas hipóteses de trilhos, nomeadamente
enquadrados na dinamização do Centro Ambiental do Priolo.
3 .4.9. A cção E12 – Elaboração do relatório não especializado
Responsável pela sua execução: Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves
Calendarização: Outubro de 2007 a Dezembro de 2007
Estado: Em curso
O conhecimento por parte da população e das entidades de intervenção local dos objectivos e
resultados do projecto será realizado também por um documento de carácter não-técnico e de leitura
acessível que será disponibilizado na sede de projecto para consulta e disponibilizado junto das
entidades parceiras e seus respectivos contactos considerados pertinentes.
Este relatório, descrevendo os principais objectivos e resultados já alcançados pelo LIFE Priolo, está
em preparação e a sua conclusão foi atrasada para poder incluir informação (texto e imagens) sobre
algumas matérias de grande relevância que só no final Outubro foram ficando acessíveis,
nomeadamente informação sobre o Centro Ambiental do Priolo e sobre os resultados das
monitorizações e acções de campo referentes a 2007. Está prevista a conclusão deste Relatório no
final de 2007, sendo depois disponibilizado a todos os parceiros e interessados.
3 .4.10. A cção E13 – Criação e implem entação de um a campanha de divulgação sobre o P riolo e seu
habitat
Responsável pela sua execução: Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves
Calendarização: Setembro de 2006 a Outubro de 2008
Estado: Em curso
A conservação do Priolo e do seu habitat depende, em último caso, da vontade de todos e das
fontes de financiamento disponíveis. Assim é necessária uma forte aposta na sensibilização e
divulgação das problemáticas em causa de forma a trazer para o lado da conservação o apoio de
uma parte significativa da população. Tem sido possível verificar que o desconhecimento sobre o
Priolo e a sua situação ainda atinge uma percentagem muito elevada da população (e apenas na ilha de
São Miguel.
Apenas com o apoio de uma comunidade informada e sensibilizada será possível evitar a extinção do
Priolo a médio prazo. Uma campanha criativa e eficaz requer o desempenho de profissionais com
reconhecido nível de excelência nesse domínio, ainda que em estreita colaboração com os elementos
do LIFE Priolo.
Esta acção foi proposta já no decorrer do projecto, pelo que estava dependente da aceitação do
Pedido de Alterações a que este projecto foi sujeito. Este pedido foi aceite em Setembro de 2006, o
que impossibilitou que alguns dos prazos inicialmente pensados para esta acção não fossem logo à
partida respeitados. A selecção da empresa que iria desenvolver a campanha foi também um processo
um pouco mais demorado do que o esperado mas que culminou na contratação da empresa Teaser,
com Sede em Loulé.
Esta empresa trabalhou ao longo de 2007 no desenvolvimento de uma imagem e materiais coerentes
para o projecto e para uma melhor divulgação do Priolo. Desse trabalho destaca-se a criação de um
logótipo para a marca Priolo, de layouts e linha gráfica coerentes, de uma mascote e de materiais de
divulgação e interpretativos. Muitos destes materiais foram já adaptados para o Centro Ambiental do
Priolo, estrutura que será a referência em termos futuros para a divulgação e sensibilização sobre o
Priolo.
3 .5.

P rogresso das acções de gestão do projecto
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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. A cção F1 – Planeamento, revisão, gestão e im plementação 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), três
assistentes (Carlos Silva, Ricardo Ceia e Rui Botelho), uma assistente administrativa (Vanessa Oliveira) e
uma assistente para Educação Ambiental e Comunicação (Joana Domingues). A equipa de projecto foi
sujeita, por várias razões, a algumas alterações durante o ano de 2007.
Com o pedido de alterações aprovado foi possível adquirir algum equipamento que veio permitir
melhores condições de trabalho. Destaca-se a nova viatura (com capacidade para nove passageiros)
que permitiu maximizar os trabalhos de campo bem como serve de excelente apoio às actividades de
educação e sensibilização ambiental. O novo GPS com maiores valências veio também aumentar a
precisão e capacidade de obtenção de dados no campo, essencial para trabalhos de cartografia e
monitorização.
A equipa de projecto e os parceiros têm procurado cumprir a programação definida do projecto, bem
como lidar com situações diversas que surgem com o decorrer dos trabalhos.
3 .5.2. A cção F2 – Assegurar o planeamento estratégico do projecto e a tom ada de decisão através de
uma Comissão Executiva
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 trabalhos 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.
No período referente a este relatório foram efectuadas três reuniões desta comissão (ANEXO 10).

3 .5.3. A cção F3 – A ssegurar 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
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associado a um programa de monitorização adequado. No seguimento de todo o trabalho realizado
pela Comissão Científica, foi organizado durante este ano um workshop científico.
O workshop “Priolo e a Floresta de Laurissilva” realizou-se entre 8 e 11 de Maio de 2007 na Vila de
Nordeste em São Miguel. Este evento foi promovido pela Sociedade Portuguesa para o Estudo das
Aves (SPEA), com o financiamento da Direcção Regional de Ciência e Tecnologia e Direcção Regional
de Turismo dos Açores, e com a colaboração da Câmara Municipal de Nordeste e da Estalagem dos
Clérigos. O principal objectivo foi divulgar os resultados apurados pelo Projecto LIFE Priolo e definir
objectivos para a futura monitorização e sustentabilidade da Zona de Protecção Especial (ZPE) Pico da
Vara / Ribeira do Guilherme.
Participaram neste workshop 27 técnicos e investigadores (das áreas de botânica, ornitologia,
ecologia, estatística e economia) de diversas instituições como a Universidade de Lisboa, a
Universidade de La Laguna (Tenerife, Espanha), a Universidade dos Açores, a Universidade de
Coimbra e a Royal Society for the Protection of Birds (RSPB, Reino Unido).
No workshop apresentaram-se os trabalhos desenvolvidos no âmbito do Projecto LIFE Priolo e
realizou-se uma visita à área de intervenção do projecto. Assim, foi possível conhecer os resultados e
as dificuldades associadas aos trabalhos de campo. A discussão de metodologias e hipóteses entre
especialistas foi importante para redefinir objectivos futuros e metodologias de monitorização para a
Laurissilva e ecossistemas associados (ANEXO 11).
Foi ainda realizada em Outubro de 2006 a 4ª Reunião da Comissão Científica do projecto (ANEXO 12).
3 .5.4 . A cção F5 – Esquem as de monitorização das acções de remoção
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.
Têm sido levadas a cabo várias acções no sentido de promover a monitorização das acções de
gestão de habitat.


Monitorização da eficácia do controlo de espécies vegetais exóticas

O sucesso na eliminação de Clethra arborea e Hedychium gardnerianum e o seu impacto na vegetação
2
natural foram em 2007 monitorizados através da instalação de 6 parcelas quadradas de 100m .
Pelos dados obtidos nas parcelas instaladas este anos verifica-se que a floresta laurissilva está sujeita
a uma elevada pressão provocada por espécies exóticas invasoras, na razão de 3:1 (em média, 6,40
plantas/m2 de exótica para 2,15 de plantas nativas/m2 ). A espécie mais abundante é a Conteira,
seguida da Cletra (Tabela 5).
Tabela 5. Densidades médias de espécies de flora antes e depois da intervenção.
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Das espécies nativas, aquela que regista a maior densidade média é o Louro L. azorica (0,40
plantas/m2), seguido da Urze E. azorica (0,19 plantas/m2) e do Folhado V. trileasei (0,18 plantas/m2 ). As
2
espécies nativas com menor densidade foram o Sanguinho F. azorica (0,01 plantas/m ) e o Cedro-do2
mato J. brevifolia (0,05 plantas/m ). Nestas contagens não foram incluídas as densidades de Seedling.
Foram contabilizadas as espécies com classes dendrométricas susceptíveis de produzir alimento para
o Priolo (Tree e Sapling). Dessas espécies as mais importante são I. azorica e V. cylindraceum.
A eficácia de controlo de Clethra arborea com ALLY® é de 89% (referente à mortalidade das árvores),
tendo o controlo químico reduzido a densidade de Cletra em 97% (Tabela 6). Ambos os estudos
revelam que a mortalidade de Cletra varia em função da dimensão da árvore.
Tabela 6. Eficácia do controlo em Clethra arborea.
Pe rcenta gem de Mortalid ade ap ós controlo químico
Parcelas
Inventa riação (n.º árvores vivas)
Mo nito riza çã o (n .º á rvores vivas) Mo rtalidade
40
15
0
10 0%
41
18
0
10 0%
42
12
1
92 %
43
13
0
10 0%
44
19
3
84 %
45
17
6
65 %
Tota l
94
10
89 %

Quanto maior o perímetro basal, maior a probabilidade da árvore sobreviver. De acordo com os
dados obtidos até ao momento, árvores com perímetro superior a 30cm têm 100% probabilidade de
sobreviver. No entanto, estas Cletras com dimensão superior poderão estar já em processo de
senescência visto necessitarem de um período de tempo mais alargado para o herbicida fazer efeito.
Caso contrário, este poderá ser outro factor externo que influenciará a probabilidade de sobrevivência.
Exemplos de outras variáveis passíveis de influenciar os resultados do controlo de espécies exóticas
são: o método de controlo químico adoptado, o método de aplicação, a concentração de herbicida
utilizado, o tipo de herbicida, a densidade de plantas, a experiência do técnico, as condições
climatéricas, etc.
Da análise dos dados obtidos, verifica-se que (para áreas intervencionadas dois anos antes) a
propagação vegetativa da Cletra é influenciada pela altitude. Com o aumento de cota aumenta a
probabilidade de rebentamento. Na área de estudo a probabilidade de rebentamento é em média de
13,6%.No futuro dever-se-ão estudar as variáveis que mais contribuem para esta função, para poder
diminuir a taxa de rebentamento da Cletra. Foi analisada através de modelação estatística a densidade
da regeneração natural de Cletra. Em áreas com densidade elevada antes do controlo químico irá
corresponder uma maior densidade de regeneração natural nessas áreas.
Outro resultado verificado é referente à desfolhação da Cletra que influencia negativamente a
regeneração natural. A sua decomposição promove o aumento de amónio no solo. A variável dias
após controlo químico não influencia a regeneração da espécie sendo que a regeneração natural em
áreas intervencionadas é de 3%. O processo intencional de desfolhação (controlo químico) da Cletra
poderá ser uma ferramenta de controlo de regeneração natural desta invasora. Mas este processo por
sua vez poderá ser prejudicial à regeneração natural das espécies nativas.
O controlo químico adoptado demonstra uma redução de 98% na densidade de Hedychium
gardnerianum. A regeneração depois do corte é influenciada pela densidade antes do controlo
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químico. Em áreas com densidade elevada antes do controlo químico verifica-se uma maior densidade
de regeneração. As plantas demoram cerca de 3 meses a morrer e os rizomas de 12 a 15 meses.
Com esta análise, não foi possível esboçar um modelo preditivo da taxa de regeneração devido ao
reduzido número de parcelas de controlo (2 parcelas de controlo).
O controlo químico de exóticas em locais sensíveis na floresta nativa, poderá afectar negativamente
algumas espécies constituintes desta floresta. A pressão humana (pisoteiro, corte acidental,
danificação de regeneração natural), o efeito do herbicida ou a lixiviação do mesmo são factores
conhecidos mas que ainda não foram devidamente avaliados. Para conseguir controlar estas variáveis
tem sido realizada uma selecção mais exigente dos trabalhadores e ministrada formação de condutas
de trabalho num ecossistema sensível.
No total, A densidade de plantas nativas sofreu uma redução de 1% e as espécies que sofreram
maiores perdas devido ao controlo químico são: M yrsine retusa (23%), Erica azorica (22%) e Ilex
azorica (6%) (Tabela 7).
Tabela 7. Dados de mortalidade de espécies de plantas nativas devido ao controlo de exóticas.
Esp écie
Erica azorica
Frangula azorica
Ilex azorica
Juniperus brevifolia
Laurus azorica
Myrsine retusa
Vaccinium cylindraceum
Viburnum trileasei

Den s.de Inventariação (100m2)
111
4
64
30
238
62
82
108

Dens. d e Mo nitorização (100m 2)
87
2
60
32
261
48
91
117

Sob revivência
78%
50%
94%
107%
110%
77%
111%
108%

Mortalid ad e
22%
50%
6%
-7%
-10%
23%
-11%
-8%

Em termos gerais houve uma redução de 1% de espécies nativas (e 97% de espécies exóticas).



Monitorização da regeneração da floresta nativa e evolução natural do habitat e monitorização das
acções de remoção de exóticas

Foram estabelecidos 92 quadrados de 2x2 metros, no sentido de se monitorizar a regeneração da
floresta nativa e a evolução natural do habitat, e 29 quadrados de 10x10 metros 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
e pelo facto de os últimos dados terem sido recolhidos no final de Setembro.
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
2
2
de 1,20 plantas/m para 0,40 plantas/m ). 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 8 podemos observar o balanço de densidade por exótica e por
classe de dimensão.
Tabela 8. Percentagem de redução de plantas exóticas apôs as acções de controlo.

Recuperação do habitat do Priolo na ZPE Pico da Vara/Ribeira do Guilherme. Relatório Progresso, 1 Nov 2006 – 30 Set 2007

40

Espécie
Inv entário n.º
1
2
Balanço

Tree
0,23
0,02
-93,21%
Decréscim o

C. a rbore a
Sapli ng
Seedling
1,00
1,70
0,05
0,15
-94,86%
-91,41 %
Decréscimo
Decré scimo

Tota l
2, 93
0, 21
-92, 73%
Decréscimo

Hedychium gardnerianum
Sapling
Seedling
Total
1, 13
0, 37
1,51
0, 00
0, 02
0,02
-100 ,00%
-95, 04%
-9 8,77%
Perda Total
Decréscimo
Decréscim o

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.


Monitorização das espécies plantadas

Outra acção de monitorização, importante para a recuperação do habitat, é a avaliação da mortalidade
das espécies nativas plantadas. Os valores obtidos em 2007 para as várias espécies utilizadas
constam da Tabela 9.
Tabela 9. Percentagem de mortalidade obtida em 2007 para os indivíduos marcados
das várias espécies plantadas.

Plantação

Plantas
M arcadas

Mortalidade

90
41

2%
12%

48
100
100
100

4%
11%
3%
16%

50

28%

100
100
100
100
100

-

2004
Ilex azorica
Prunus azorica
2005
Juniperus brevifolia
Vaccinium cylindraceum
Ilex azorica
Prunus azorica
Erica azorica

2007
Juniperus brevifolia
Vaccinium cylindraceum
Ilex azorica
Prunus azorica
Erica azorica



Monitorização da frutificação de Azevinho

Contagens do número de frutos em Azevinhos, por intermédio da realização de transectos em três
áreas idênticas em altitude e composição e estrutura florística, demonstram existir uma maior produção
de frutos numa área onde ocorreu em 2005 a limpeza de exóticas que em áreas invadidas (Figura 13).
A remoção de Clethra arborea pode ter sido de grande importância neste aumento da produção de
frutos, uma vez que reduziu o ensombramento dos Azevinhos.
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Figura 13. Média e desvio padrão da taxa de produção de frutos anual (número de frutos/perím etro basal) em
cada transecto.



Monitorização da floração de espécies alimentares para o Priolo (Azevinho e Ginja-do-mato)

Os botões florais das duas espécies estudadas assumem um papel crescente na dieta do Priolo
desde o início de Fevereiro até início de Maio. Durante o mês de Abril cerca de 65% das observações
de Priolo corresponderam a registos de alimentação de botões florais destas espécies o que acentua
a importância da existência deste alimento durante o início da Primavera (Figura 14).
Ao longo do período de realização deste estudo foram observados priolos a alimentarem-se de
botões florais de Azevinhos femininos, cujo registo ainda nunca havia sido testemunhado. No entanto,
estes registos representam apenas 4% do total de registos obtidos em azevinho.
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Figura 14. Percentagem quinzenal de observações de Priolo (Azevinho, Ginja, outros alimentos consumidos, observados
sem se alimentarem).

Apesar da maior disponibilidade de botões florais de Azevinho se verificar durante o mês de Março, é
em Abril que este recurso é mais explorado pelo Priolo. No caso da Ginja-do-mato existe
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concordância entre os dois factores, uma vez que maior disponibilidade de botões florais de Ginjado-mato ocorre em Abril tal como a maioria dos registos de utilização deste alimento.

3 .5.5 . A cção F6 – Monitorização da população de P riolo
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.



Censos anuais da população de Priolo

Os índices populacionais, calculados a partir das contagens anuais com o método dos point-counts,
ilustram valores relativamente constantes de 2002 a 2005, seguidos de um aumento acentuado entre
2005 e 2006 (Figura 15). Uma época reprodutora favorável 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. O declínio
populacional entre 2006 e 2007 não é estatisticamente significativo. As estimativas actuais apontam
para a existência de cerca de 340 indivíduos (Tabela 10).

1,0

Population index

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0
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2003

2004
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2006

2007

Year

Figura 15. Índice populacional para o Priolo (número de aves por point-count); limites de
confiança a 95%.

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.
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Tabela 10. Número estimado de indivíduos na população de Priolo
(2002-2007), densidades obtidas por amostragem à distância.

A no

População

População
Pop ulação
m ínim a

P opulação
m áxima

2002

473

271

826

2003

230

164

324

2004

227

138

373

2005

277

104

737

2006

559

415

753

2007

339

249

462

(O valor mínimo e máximo representam os limites de confiança a
95% para as estimativas de densidade calculadas.)



Anilhagem científica de Priolos

Foram anilhados com anilhas coloridas 159 indivíduos desde 2005 (em 2007 foram anilhados mais
54 indivíduos). A análise dos dados obtidos por intermédio das recapturas visuais efectuadas ao
longo de 2007 e em 2008 vão permitir estimar alguns parâmetros demográficos para a população,
nomeadamente a taxa de sobrevivência dos indivíduos adultos.



Taxa de recrutamento de juvenis

Os Priolos juvenis são facilmente distinguidos dos Adultos pela coloração da cabeça. Em vez de
apresentarem típica coroa preta, o juvenil de Priolo tem uma coroa castanha (Figura 16). Essa diferença
facilita a monitorização específica deste sector etário da população de Priolo. Esta monitorização é
importante para perceber a evolução da população e quais as origens das flutuações verificadas
anualmente.
O valor obtido para a taxa de juvenis no pico de abundância em 2007 (0,53) destes foi inferior ao
valor obtido em 2006 (0,42), o que aponta para um menor sucesso reprodutivo em 2007. No entanto
o declínio nas detecções de indivíduos juvenis (naturalmente fomentado pela muda das penas
castanhas da cabeça que permitiam a sua distinção dos indivíduos adultos) é mais acentuado em
2006, potencialmente devido à maior mortalidade de alguns indivíduos juvenis provocada pelas
condições climatéricas adversas que se verificaram na segunda quinzena de Setembro de 2006 (Figura
17).

Figura 16. Juvenil de Priolo (Foto de Pedro Monteiro)
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Figura 17. Proporção de indiv íduos juvenis em relação ao total de indivíduos detectados.



Monitorização da ocorrência de fernstripping invernal na ZPE

O Priolo é a única espécie de ave da região que inclui fetos na sua dieta, nos quais deixa marcas bem
evidentes e inconfundíveis, comportamento designado por fernstripping (Figura 18). Assim considerouse que estas marcas constituem um bom indicador da sua presença, permitindo nomeadamente
verificar a sua área de distribuição durante o Inverno.

Figura 18. Fernstripping - Página inferior de Woodwardia radicans com marcas evidentes provocadas
pelo Priolo enquanto se alimenta das frondes e sori.

Foram realizados neste estudo 259 transectos com 30m de comprimento, ao longo dos quais numa
faixa de 2m de largura era contado o número total de frondes e o número de frondes comidas das
espécies presentes. Os dados assim obtidos permitiram determinar as preferências alimentares do
Priolo considerando o comportamento de fernstripping durante o Inverno (Tabela 11) e obter um mapa
de ocorrência de fernstripping que reflete a distribuição invernal do Priolo (Figura 19). As espécies de
fetos dominantes na dieta do Priolo são Woodwardia radicans, Culcita macrocarpa e Pteris
incompleta.
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Tabela 11. Percentagem de fernstripping registado nas várias espécies de fetos presentes nos transectos.

Espécies
Woodwardia radicans
Culcita macrocarpa
Dryopteris sp.
Dryopteris aemula
Dryopteris affinis
Blechum spicant
Christella dentata
Pteris incompleta
Stegnogramma pozoi
Adiantum hispidulum
Cyathea cooperi
Pityrogramma ebenea

N º transect
Total
transecto
nsecto s
Frondes com Frondes com
Frondes com Frondes com
%
fern st rippin g
fernst rippin g
esporos
esporos
166
122 73%
2175
1041
168
89 53%
2738
561
96
6
6%
1957
10
5
0
0%
167
0
3
0
0%
23
0
121
0
0%
1644
0
1
0
0%
1
0
25
11 44%
281
36
3
0
0%
22
0
2
0
0%
25
0
3
0
0%
32
0
1
0
0%
9
0

%
48%
20%
1%
0%
0%
0%
0%
13%
0%
0%
0%
0%

Figura 19. Mapa de registos de fernstripping (Inverno) nas quatro espécies principais de fetos (Culcita macrocarpa,
Dryopteris sp., Pteris incompleta e Woodwardia radicans).



Abundância e distribuição de roedores e mustelídeos em áreas de floresta laurissilva

Neste estudo foi adaptada a metodologia experimentada pelo Departamento de Conservação da
Nova Zelândia que se baseia no estabelecimento no terreno de linhas de amostragem com tracking
tunnels, pretendendo-se realizar uma amostragem sazonal para roedores e mustelídeos. Com este
estudo deseja-se reunir informação preliminar de modo a aceder ao impacto ecológico destes
predadores e possibilitar o estabelecimento de um plano de controlo e monitorização a longo-prazo.
Como resultados finais pretende-se obter a abundância relativa e determinar padrões sazonais e
altitudinais de abundância, bem como determinar o efeito da limpeza de exóticas na distribuição
destes carnívoros.
Dados preliminares apontam para uma presença generalizada de roedores na Serra da Tronqueira e um
aumento na sua abundância relativa de roedores do Verão para o Outono. Quanto aos mustelídeos
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existe uma baixa abundância relativa de mustelídeos registando-se uma diminuição desta do Verão
para o Outono (Figura 20). Verificou-se também que os principais factores que influenciam a
distribuição de roedores e mustelídeos são a altitude e a época de monitorização.
Ratus sp.
Mus musculus
Muste lídeos
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Figura 20. Frequência de detecção de cada espécie nos tracking tunnels relativamente à
altitude e época de amostragem.
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3 .5.6 . A cção F9 – A ssegurar 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 12), 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 12. Resumo das despesas efectuadas no decorrer do projecto.

Categorias de despesas

Total Dispendido

Custos totais

% Dispendida

1. Pessoal

686.213

936.308

73,29%

2. Viagens

61.785

100.697

61,36%

3. Assistência externa

801.741

1.161.401

69,03%

4. Bens duradouros

115.199

163.925

70,28%

6. Consumíveis

210.062

342.027

61,42%

7. Outros custos

13.763

55.515

24,79%

8. Despesas gerais (overheads)

63.705

83.855

75,97%

1.952.469

2.843.728

68,66%

5. Compra/arrendamento de terrenos

TOTAL
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4

ACTIVIDADES EXTRA P RO JECTO LIFE PRIOLO
O desenvolvimento do Projecto LIFE Priolo na ZPE Pico da Vara/Ribeira do Guilherme tem
possibilitado ao longo dos quatro 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 da Vinci) e portanto sem qualquer custo para o projecto sendo, no entanto, importantes
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. No período referente
ao actual relatório colaboraram com o projecto as seguintes pessoas:
- Hugo Laborda (Estagiário de Biologia): Outubro de 2006 a Junho de 2007
- Sandra Parejo (Estagiária de Biologia): Julho de 2006 a Maio de 2007
- Azucena Martín (Estagiária de Ciências Ambientais): Agosto de 2006 a Maio de 2007
- José Benedicto (Estagiário de Economia): Novembro de 2006 até à actualidade
- Raul González (Estagiário de Engenharia Agrícola): Novembro de 2006 a Maio de 2007
- Beatriz Bernad (Técnica de Biologia): Novembro de 2005 a Novembro de 2006
- Sérgio Timóteo (Estagiário de Biologia): Janeiro a Novembro de 2007
- Thijs Valkenburg (Estagiário de Técnicas de Gestão Ambientais): Janeiro a Março de 2007
- Vítor Coelho (Estagiário de Gestão do Ambiente e Recursos Hídricos): Abril de 2007
Igualmente tem sido dado apoio a trabalhos de doutoramento, nomeadamente o de Rúben Heleno,
da Universidade de Coimbra, bem como outros trabalhos de investigação que têm sido realizados na
área de influência do projecto. Foram realizados estudos de base genética sobre o Priolo em
colaboração com a Universidade do Algarve que poderão trazer importantes informações sobre a
espécie e também foi desenvolvido um modelo ecológico para previsão de tendências populacionais
de Priolo com a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.
A participação em várias feiras e a organização de exposições sobre o projecto têm sido importantes
fontes de divulgação. 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.
Esta exposição foi mesmo apresentada no próprio Parlamento Europeu em Bruxelas por convite do
eurodeputado Paulo Casaca. Na mesma altura foi também apresentada também na feira Natura 2007
em Jurbrise, também na Bélgica onde foi visita por mais de 2000 pessoas. Outra presença bastante
importante a nível internacional foi a participação na British Birdwatching Fair em Inglaterra com apoios
regionais. Esta feira será possivelmente o maior evento do género a nível mundial com mais de 20000
visitantes e uma extensa divulgação.
De facto o aumento do número de pedidos de colaboração de outros países (voluntários,
universidades, etc) é indicativo do reconhecimento do trabalho deste projecto. A Universidade de
Plymouth (Inglaterra) pretende, em colaboração com o projecto, organizar anualmente um campo de
trabalho com os seus alunos englobando a área do projecto e recolhendo informação pertinente para
a conservação desta área sensível.
O Workshop Científico realizado e a visita de Alistair Gammel, director do Departamento Internacional
da RSPB foram outros pontos altos com relevância internacional em 2007.
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Os bons resultados alcançados até ao momento, levaram à possibilidade de implementar o Centro de
Interpretação e Divulgação A mbiental do P riolo (Figura 21), em plena Zona de Protecção Especial do
Pico da Vara/Ribeira do Guilherme. O Centro Ambiental do Priolo surge no seguimento das parcerias
do Projecto LIFE Priolo, sendo o espaço cedido pela Direcção Regional dos Recursos Florestais,
contando também com o apoio da Secretaria Regional do Ambiente e do Mar. Este espaço, situado
na freguesia da Pedreira, concelho do Nordeste, será um pólo dinamizador das actividades ligadas ao
ambiente na parte oriental da ilha de São Miguel. Pensado não só para as escolas mas também para a
população local e turistas, este centro será certamente um espaço de enorme importância para a ilha
de São Miguel. No presente momento, o centro encontra-se numa fase final de construção, com a sua
inauguração no próximo mês.

Figura 21. Instalações do Centro Ambiental do Priolo.

Sendo que este Centro terá por certo um papel importante na educação ambiental e na divulgação de
alguns dos maiores valores do Património Natural Açoriano, acreditamos que a sua influência a nível da
região será significativa. As parcerias e divulgação a nível regional, nacional e internacional contribuirão
por certo para a dinamização dos concelhos de São Miguel e, de forma indirecta, de toda a região.
Este centro é sem dúvida um dos grandes marcos deste projecto e um forte apoio a todo o esforço
necessário para a recuperação e conservação do Priolo.
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ANEXO S
ANEXO 1 – Avaliação económica de um sitio da RN2000 - ZPE Pico da Vara
ANEXO 2 – Decreto-lei Regional Rede Regional de Áreas Protegidas dos Açores
ANEXO 3 – Parque Natural de Ilha de São Miguel (Versão Discussão Pública)
ANEXO 4 – Revista “O Gorgulho” – Boletim Informativo sobre a Biodiversidade Agrícola
ANEXO 5 – Artigo Revista National Geographic “A Ave com Valor Económico”, Fevereiro 2007
ANEXO 6 – Programa Repórter (RTP Açores) “Priolo, de perseguido a protegido”
ANEXO 7 – Wellbeing through wildlife in the EU - BirdLIfe
ANEXO 8 – Artigos Comunicação Social
ANEXO 9 – Boletins do Priolo
ANEXO 10 – Actas das reuniões da Comissão Executiva do LIFE Priolo
ANEXO 11 – Brochura Workshop Científico “O Priolo e a Laurissilva”
ANEXO 12 – Acta da Reunião da Comissão Científica do LIFE Priolo
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