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O Projecto LIFE+ Laurissilva Sustentável é uma parceria da SPEA com a a
Secretaria Regional do Ambiente e do Mar e a Câmara Municipal da Povoação,
contando ainda com o apoio das seguintes entidades enquanto observadoras na
sua Comissão Executiva: Direcção Regional dos Recursos Florestais, Direcção
Regional de Turismo, Câmara Municipal do Nordeste e Sociedade de Promoção e
Gestão Ambiental, SA.
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Trabalhar para o estudo e conservação das aves e seus
habitats, promovendo um desenvolvimento que garanta a
viabilidade do património natural para usufruto das gerações
futuras.
A SPEA – Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves é
uma organização não governamental de ambiente que trabalha
para a conservação das aves e dos seus habitats em Portugal.
Como associação sem fins lucrativos, depende do apoio dos sócios
e de diversas entidades para concretizar as suas acções. Faz parte
de uma rede mundial de organizações de ambiente, a BirdLife
International, que actua em mais de 100 países e tem como
objectivo a preservação da diversidade biológica através da
conservação das aves, dos seus habitats e da promoção do uso
sustentável dos recursos naturais.
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Projecto LIFE

LIFE07 ENV/P/000630
Relatório Intercalar
com as actividades do projecto de 1-1-2009 a 31-7-2011
Data do Relatório

31-07-2011
PROJECTO LIFE+

Laurissilva Sustentável

Dados do projecto
Localização do projecto

ZPE Pico da Vara / Ribeira do Guilherme e futuro SIC
Tronqueira/Planalto dos Graminhais

Data de início do projecto:

01-01-2009

Data de término do projecto:

31-12-2012

Orçamento total

€ 2.297.598

Contribuição da CE:

€ 1.642.323

(%) de custos elegíveis

71,48%

Dados do beneficiário
Nome do beneficiário

SPEA – Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves

Contacto

Sr Luís Costa

Morada

Avenida João Crisóstomo, 18 – 4ºdir, 1000 - 179 Lisboa, Portugal

Telefone

+351.213220430

Fax:

+351.213220439

E-mail

luis.costa@spea.pt

Project Website

http://life-laurissilva.spea.pt
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2. LISTA DE ABREVIATURAS E ACRÓNIMOS
São utilizadas no presente Relatório diversas abreviaturas e acrónimos, de projectos e entidades, as
quais se encontram listadas de seguida:
ASDEPR

Associação para o Desenvolvimento e Promoção Rural

CE

Comissão Europeia

CETS

Carta Europeia de Turismo Sustentável

CMC

Câmara Municipal do Corvo

CMN

Câmara Municipal do Nordeste

CMP

Câmara Municipal da Povoação

CSIC

Consejo Superior de Investigaciones Científicas

DRA

Direcção Regional do Ambiente

DRAM

Direcção Regional dos Assuntos do Mar

DRRF

Direcção Regional de Recursos Florestais

DRT

Direcção Regional de Turismo

GEVA

Gabinete de Ecologia Vegetal e Aplicada

PNISM

Parque Natural de Ilha de São Miguel

RSPB

Royal Society for the Protection of Birds

SIC

Sítio de Importância Comunitária

SPEA

Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves

SPRA

Sociedade de Promoção e Gestão Ambiental, SA

SRAF

Secretaria Regional de Agricultura e Florestas

SRAM

Secretaria Regional do Ambiente e do Mar

ZPE

Zona de Protecção Especial
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3. RESUMO EXECUTIVO
3.1 Progresso dos trabalhos
O projecto LIFE+ iniciou-se em Janeiro de 2009 tendo sido objecto de um Relatório de Implementação
em Setembro de 2009, o primeiro Relatório de Progresso em Janeiro de 2010 e o segundo Relatório
de Progresso em Janeiro de 2011. Após um primeiro ano para estabelecimento de toda a logística e
primeiras intervenções, o ano de 2010 serviu para consolidação da equipa de projecto e das
metodologias de trabalho referentes às várias acções. Em 2011 continuaram-se as acções já
iniciadas, nomeadamente a recuperação de áreas de floresta natural, com o combate à flora exótica
invasora, bem como a produção de plantas em viveiro. Durante o primeiro semestre de 2011
avançou-se significativamente em outras acções, tais como a recuperação das turfeiras no Planalto
dos Graminhais e as acções ligadas à Carta Europeia de Turismo Sustentável.
Até ao momento todas as acções são viáveis e exequíveis, a maioria dentro dos prazos já revistos.
Com a implementação de algumas das acções verificou-se a necessidade (ou possibilidade) de se vir
a realizar alguns ajustes, quer de metodologia quer de orçamentação. Se se verificar que estes
ajustes são significativos será feito o devido pedido de alterações. Consideramos que a lista de
acções, a manifesta maioria dos seus conteúdos, e o plano de trabalho são válidos, ainda que para tal
tenham sido necessárias pontualmente algumas alterações.
A produção de plantas endémicas em viveiro iniciou-se logo no 1º ano do projecto, atingindo-se o
objectivo de produção de 25000 plantas anuais, no final do 2º ano. Os equipamentos necessários ao
funcionamento da estufa e do espaço do viveiro em geral ficaram concluídos ao longo de 2010. Na
área de intervenção do Labaçal-Pico da Vereda, fizeram-se testes de sementeira e foi também nesta
área, onde se tem feito o controlo de incenso e conteira, que se iniciaram as acções de plantação com
plantas produzidas no projecto (cerca de 30000 plantas plantadas).
A produção de plantas em viveiro estará sempre dependente de diversos factores difíceis de controlar
como a disponibilidade de sementes na floresta (nomeadamente a época de floração das espécies, a
capacidade germinativa das sementes das diferentes espécies (que pode variar de ano para ano ou
com a idade das plantas), as condições climatéricas, entre outros. Em 2010 por exemplo não houve
frutificação de Louro Laurus azorica. Já se iniciou a recolha de sementes na época 2011/2012
nomeadamente recolha de Urze e Sanguinho.
Os trabalhos referentes à rede de empresas e marca Priolo foram iniciados em 2009 com os
contactos com diversas instituições consideradas relevantes para o desenvolvimento do processo
participativo da CETS, e avançaram ao nível dos grupos de trabalho no âmbito do projecto LIFE. Com
o envio da candidatura ao processo de adesão à Carta Europeia de Turismo Sustentável em
Dezembro de 2010, foram iniciados os contactos com os vários agentes privados e população em
geral. Entre Janeiro e Maio de 2011 foi realizado um levantamento técnico e participativo das áreas
protegidas, dos recursos turísticos e das características socioecónomicas do território. A 23 de Maio
de 2011 foi realizado o “I Fórum da Carta Europeia de Turismo Sustentável nas Terras do Priolo”.
Este Fórum contou com mais de 50 inscritos, tendo sido apresentado e discutido o Diagnóstico
Preliminar das Terras do Priolo. O processo irá decorrer até final do presente ano, altura em que se
espera poder apresentar a candidatura na Europarc.
Ao nível das acções de divulgação para a população e escolas, foram já ultrapassadas as metas
inicialmente previstas. Tal foi possível devido à estreita colaboração entre projecto LIFE e Centro
Ambiental do Priolo. Estas acções já incluíram actividades realizadas no viveiro do projecto e outras
áreas de intervenção.
Os trabalhos de controlo de exóticas nas áreas de floresta natural progrediram de acordo com o que
seria esperado, embora as condições climatéricas bastante adversas entre Janeiro e Junho de 2010,
e nos primeiros meses de 2011, tenham impossibilitado a intervenção numa área maior. No entanto,
foi possível terminar a área do Labaçal/Piquinho da Vereda e progredir de forma significativa nos
trabalhos na área da Malhada. No total do projecto foram já intervencionados mais de 24ha de floresta
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natural bem como preparar as condições de intervenção em três das quatro áreas. O controlo de
incenso revelou-se um processo relativamente moroso em comparação com o controlo de áreas de
apenas conteira ou conteira/cletra, dada a dimensão de grande parte das árvores.
Os trabalhos de recuperação da área de Turfeiras dos Graminhais foram iniciados em 2009 apenas
em áreas onde as parcelas já não se encontravam arrendadas. No entanto, em 2009 e 2010 foi feita a
recolha de frutificações de Gigante em toda a área. O processo de cessação de contratos levado a
cabo pela DRRF veio a ficar concluído em Abril de 2011 o que permitiu o inicio das acções em atraso.
Actualmente todas as acções previstas estão já a decorrer. Para além disso, a DRRF tomou a
iniciativa de realizar as mesmas acções para recuperar uma área contigua à área de projecto, de
cerca de 24ha, o que irá aumentar a área de turfeira no final do projecto.
Desta forma foi possível iniciar as acções previstas quer ao nível da turfeira, quer ao nível do trilho.
Com vista a atingir os objectivos definidos no Projecto foi realizado um reforço da equipa de campo e
a adjudicação de uma maquina retroescavadora.
Algumas alterações verificadas em 2010 e 2011 no âmbito da orgânica e gestão do Parque Natural de
Ilha de São Miguel (onde se incluem as áreas de intervenção) condicionaram o desenvolvimento de
algumas acções tais como a elaboração do plano de acção para os habitats (acção A1) e a criação de
sinalética especifica para os trilhos abrangidos pelo projecto (acção C6). Espera-se, no entanto, que
estas acções tenham a sua conclusão em 2011.
Para além da parceira formal do projecto entre SPEA, SRAM e CMP, desde praticamente o seu início
que o projecto tem contado com várias entidades que passaram a colaborar e participar na
implementação das várias acções do projecto, assumindo lugar na comissão executiva, são os casos
da DRRF/SFN, CMN, DRT e SPRA-Açores.

3.2 Avaliação da viabilidade dos objectivos do projecto e do plano de trabalho
Após as alterações ao calendário solicitadas no relatório de implementação do projecto, até ao
momento, não se verificou a necessidade de novas alterações significativas.
Os trabalhos de campo tal como a produção de plantas em viveiro estará sempre dependente de
diversos factores difíceis de controlar como as condições climatéricas ou a disponibilidade de
sementes na floresta, entre outros. No entanto a produção de plantas no final do 2º ano do projecto foi
de 24500 plantas, e em Junho de 2011 estavam disponíveis cerca de 26500 plantas, sendo que no
terreno (área a volta da estufa, Ilhéu de Vila Franca e área do Labaçal-Pico da Vereda) já se
plantaram cerca de 38000 plantas na sua maioria Urzes Erica azorica, Faia Morella faia e Ginja-domato Prunus azorica.
Os trabalhos de campo estarão sempre condicionados pelas condições climatéricas, no entanto, o
planeamento destas acções tem sido feito de modo a maximizar o esforço investido e encontrar
alternativas que permitam realizar diferentes acções de acordo com o clima. As condições bastante
adversas no primeiro semestre de 2010 condicionaram o trabalho em algumas das áreas a maior
altitude, no entanto, estão a ser feitos esforços no sentido de recuperar esse atraso.
As acções relacionadas com as turfeiras dos Graminhais, trilhos e plano de acção para habitats
estão (ou estiveram) dependentes de factores externos ao projecto, que se espera sejam
ultrapassados rapidamente (no caso dos Graminhais já o foram). No entanto, não está em causa
qualquer uma das acções.
A elaboração de alguns materiais de divulgação sofreu alguns atrasos mas já estarão disponíveis a
curto prazo. Também ferramentas de divulgação como o site ou o blogue tiveram a sua actualização
algo condicionada durante o ano de 2010 por motivos de reestruturação do site, mas já estão
ultrapassados.

3.3 Problemas encontrados
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De um modo geral a maioria das acções já iniciadas decorrem de uma forma aproximada ao
planeado e indicado nos relatórios anteriores, não se tendo verificado surpresas em relação aos
pressupostos do projecto, para alem da necessidade da alteração das áreas de intervenção
inicialmente pedido.
Esta a ser feita uma reformulação da lista de equipamentos de acordo com as necessidades
encontradas ao longo do projecto. Algumas rubricas poderão também sofrer alterações.
O processo de cessação dos contratos de arrendamento das pastagens baldias das turfeiras nos
Graminhais foi apenas concluído em Abril de 2011. Este atraso levou à necessidade de reestruturar o
planeamento das intervenções previstas para a turfeira por forma a que seja possível atingir os
objectivos definidos no projecto.

4. PARTE ADMINISTRATIVA

4.1 Gestão do projecto
O funcionamento do projecto tem decorrido sem percalços significativos. Durante o período de
Inverno os trabalhos de campo em áreas a maior altitude foram tal como se previa impossibilitados
pelas condições climatéricas. Esse período foi aproveitado para avançar com acções a menor altitude,
tal como os trabalhos no Viveiro e a preparação das acções a desenvolver.
No início do projecto foram identificadas outras entidades relevantes para a gestão da área e para o
desenvolvimento do projecto. Estas entidades foram convidadas a participar de forma mais activa e
passaram a integrar a comissão executiva do LIFE, bem como acompanhar algumas das acções com
maior proximidade. Desde o início do projecto já se realizaram 11 reuniões da Comissão Executiva,
que contou com a presença dos parceiros e observadores. Realizaram-se igualmente duas reuniões
da Comissão Consultiva que contaram com a presença de vários especialistas em temas como
produção de plantas ou recuperação e gestão de turfeiras e floresta de Laurissilva.
A sede de projecto funciona num espaço cedido pela CMP.

4.2 Organograma e estrutura de gestão
A estrutura de gestão do projecto e a equipa responsável pela sua implementação foi adaptada de
forma a cumprir com todos os requisitos das acções do projecto, permitindo a sua execução na
totalidade. A coordenação de projecto é assegurada por Joaquim Teodósio por parte do beneficiário,
designando-se actualmente interlocutores principais em cada um dos parceiros: Raquel Ferreira e
Nuno Loura pela SRAM e Sérgio Medeiros pela CMP.
A equipa técnica sofreu desde o início do projecto ligeiras alterações. Assim, neste momento é
constituída pelo Coordenador (Joaquim Teodósio), por cinco assistentes de projecto (Azucena Martin,
Joana Domingues, Filipe Figueiredo, Rui Botelho e Andreia Amaral) e uma equipa de campo de 14
elementos com dois encarregados (José Mendonça e José Pacheco). A equipa de campo para as
diversas acções de recuperação de habitat foi aumentada como planeado com a evolução das acções
de campo do projecto, sendo actualmente composta por José Mendonça e José Pacheco, e mais
doze elementos: André Fernandes, Bruno Oliveira, Hilberto Correia, José Tavares, Marcelino Oliveira,
João Oliveira, Hélder Festa, Manuel Frias, Vitor Costa, Armando Silva, Nuno Melo e José Aguiar.
Para além da equipa permanente, a partir de junho de 2011 foi contratado um reforço de 5
elementos a uma empresa local para apoio durante 6 meses nas acções de campo. Foi necessário
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também a contratação de uma máquina e operador para as acções no Planalto dos Graminhais (por
um período previsto de 3 meses).

5. PARTE TÉCNICA

5.1 Acções do projecto
5.1.1 Resumo das acções
Acção A1 - Elaborar o Plano de Acção para a Recuperação e Conservação de habitats
prioritários no futuro SIC Tronqueira/Planalto dos Graminhais
A proposta de designação do SIC Tronqueira/Planalto dos Graminhais foi enviada oficialmente pelos
serviços da DRA ao Instituto de Conservação da Natureza e Biodiversidade, tendo este enviado a
proposta à Comissão Europeia para designação oficial. A documentação e preparação do processo
foi realizada pelos serviços da DRA em colaboração com a equipa de projecto.
Em relação às ferramentas de gestão e ordenamento da área, estava previsto na Acção a
elaboração de um Plano de Acção para os habitats prioritários do SIC, a ser integrado no futuro Plano
de Ordenamento do Parque Natural de Ilha de São Miguel. Este Plano, no entanto, não será realizado
por opção governamental fundamentada pela SRAM, optando-se assim nesta Acção por rever o
Plano de Gestão da ZPE Pico da Vara/Ribeira do Guilherme, com o novo SIC incluído. Esta revisão
será feita de modo a respeitar as directivas para os planos de gestão dos Parques Naturais de Ilha
dos Açores, que estão a ser finalizadas no âmbito de um grupo de trabalho da SRAM.
O Plano de Gestão constituirá assim uma ferramenta mais abrangente que o Plano de Acção
específico para os habitats prioritários, e esta opção está em concordância com o que já estava
previsto como possibilidade no Relatório Inicial. Esta opção foi validada em reunião da Comissão
Executiva em Janeiro de 2011, e o trabalho de elaboração do Plano de Gestão foi iniciado de
imediato, tendo sido feita a avaliação da implementação do Plano de Gestão anterior (2005-2010) e a
preparação para a realização do primeiro workshop com as partes interessadas que irá decorrer
durante o terceiro trimestre de 2011. Prevê-se a finalização do Plano até Dezembro de 2011, não se
prevendo mais atrasos para esta Acção em relação ao que foi alterado no Relatório Inicial.
Acção A2 - Elaboração do Mapa de vegetação potencial para a ZPE
Esta acção foi adjudicada à equipa do Gabinete de Ecologia Vegetal e Aplicada (GEVA) da
Universidade dos Açores, que foi contratada como assistência externa através de contrato com a
Fundação Gaspar Frutuoso, entidade gestora do centro de investigação a que pertence a equipa
responsável pela elaboração deste mapa. A conclusão da acção encontra-se atrasada, faltando a
validação por parte da equipa de projecto da documentação produzida e a elaboração da versão final.
Os relatórios produzidos foram circulados pelos elementos da Comissão Científica, que agora
enviarão os seus comentários para produção do relatório final e consequente fecho desta Acção.
Esta acção ficará concluída até outubro/novembro de 2011, sendo relevante a sua integração no
plano de gestão do SIC e no planeamento das acções de plantação de 2011 e 2012.
Acção A3 - Implementação de uma rede de empresas e instituições para o fomento do turismo
na ZPE que contribuam à continuidade das medidas de gestão da área necessárias para a sua
conservação
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Esta acção tem como objectivo a valorização do Priolo e os Habitats Prioritários presentes na ZPE
Pico da Vara/ Ribeira do Guilherme como recurso turístico, fomentando o seu retorno económico para
a população. Com este fim foi essencial estabelecer uma metodologia de trabalho que permita
estabelecer sinergias entre os agentes económicos e as instituições com o fim de promover a área
como um destino integrado. A metodologia escolhida para a criação desta rede de entidades foi a da
Carta Europeia de Turismo Sustentável (CETS). Esta metodologia e o processo de adesão e
avaliação por parte da federação EUROPARC, implica importantes vantagens. Por um lado a
exigência de estabelecer um processo de diagnóstico, estratégia e plano de acção para o turismo em
torno da área protegida implicando em todas as etapas do mesmo a participação de todos os agentes
económicos e instituições ligadas quer à conservação quer ao sector do turismo, quer as tradições e
actividades culturais da área, permite por um lado o estabelecimento das sinergias pretendidas e por
outro lado o estabelecimento de uma estratégia integrada e portanto mais viável a longo prazo. Por
outro lado, a acreditação da área como Área Protegida com a CETS oferece a oportunidade de
integrar uma rede internacional de áreas protegidas reconhecidas pela sua sustentabilidade e a
qualidade da sua oferta turística ligada a natureza e a conservação.
Finalmente, esta metodologia, permite numa segunda fase integrar empresas turísticas, fomentando
também o melhor desempenho ambiental destas (fase que encaixa na perfeição com a acção A4 do
presente projecto).
Em relação aos prazos previstos no projecto, esta acção tem sido adiada com o intuito de garantir o
máximo compromisso por parte das instituições implicadas no processo e deste modo garantir que o
plano de acção resultante do processo seja efectivado por parte de todos os participantes.
Em 2009 foram iniciados os contactos com diversas instituições consideradas relevantes para o
desenvolvimento do processo participativo da CETS, nomeadamente: a Secretaria Regional do
Ambiente e do Mar (entidade que lidera o processo, uma vez que é a entidade responsável pela
gestão do Parque Natural de Ilha de São Miguel); Direcção Regional de Turismo; Direcção Regional
dos Recursos Florestais; Associação para o Desenvolvimento e Promoção Rural (ASDEPR); Câmara
Municipal de Povoação; Câmara Municipal de Nordeste e a SPRA-Açores (entidade responsável pela
gestão da área da bacia hidrográfica das Furnas). Todas estas entidades assinaram Cartas de
Compromisso assinalando o seu interesse em participar no processo e em assumir acções no plano
de acção resultante do mesmo.
Foram organizados dois grupos de trabalho, um mais reduzido cujo intuito é ser mais prático e
contribuir para a redacção dos documentos necessários para a apresentação da candidatura à CETS,
que incluiu a Secretaria Regional do Ambiente e do Mar e a Direcção Regional de Turismo junto da
SPEA. Apesar de algumas mudanças nos componentes de esta equipa, sempre esteve entre as 3 e 5
pessoas.
No grupo mais alargado (Equipa Técnica Local – ETL) participaram representantes de todas as
instituições envolvidas e, em algumas das reuniões foram convidados a participar também os
empresários locais do sector turístico, representados provisoriamente por Carlos Rodrigues, director
dos hotéis do grupo Bensaúde nos concelhos de Nordeste e Povoação, a modo de consultor. Esta
representação foi decidida pela ausência de uma associação representativa dos empresários de esta
área.
Foram realizadas três reuniões prévias com este grupo de trabalho alargado para a definição do
processo e para garantir a implicação de todas as entidades e a compressão por parte das mesmas
das implicações do processo.
Em Setembro de 2010, foi realizado o Workshop “Oportunidades de negócio em torno de áreas
protegidas” em que foram apresentadas várias metodologias de desenvolvimento do turismo
sustentável em áreas protegidas, com especial atenção a metodologia da Carta Europeia de Turismo
Sustentável. No final do Workshop foi apresentada a metodologia que iria a ser aplicada nos
concelhos de Nordeste e Povoação para a adesão à CETS.
Em Dezembro de 2010, foi manifestada a intenção de candidatura à EUROPARC, por parte da
Secretaria Regional do Ambiente e do Mar ficando esta entidade responsável pela coordenação do
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processo e entrega dos restantes elementos de candidatura a EUROPARC, com o apoio da SPEA
para a gestão do mesmo no território. A área escolhida para a apresentação de esta candidatura
foram os dois concelhos de Nordeste e Povoação, abrangendo todas as Áreas Protegidas destes dois
concelhos.
A apresentação do interesse na candidatura em Dezembro de 2010 permitiu dar início ao processo
participativo de adesão à Marca Priolo.
A partir desta data, iniciou-se a recolha de informação sobre os valores naturais e culturais da área
e a organização do sector turístico, realizando-se em Fevereiro uma formação de uma semana para
os técnicos que iriam fazer parte do processo
Entre os meses de Janeiro a Maio de 2011, foi realizado um levantamento técnico e participativo
das áreas protegidas, dos recursos turísticos e das características socioecónomicas do território. Para
a realização de este diagnóstico foram realizadas reuniões participativas em 14 das 15 freguesias dos
dois concelhos (A freguesia de S. Pedro - Nordeste foi a única excluída por falta de participantes após
duas tentativas) e mais uma reunião em Ponta Delgada com empresários turísticos que operam nos
dois concelhos, foram também consultadas as duas escolas profissionais presentes na área. No total,
estas consultas abrangeram mais de 100 pessoas individuais e mais de 60 instituições e empresas,
para além das pessoas individuais. Com os resultados recolhidos nestas reuniões e no levantamento
dos recursos turísticos e características socioeconómicas e do turismo na área foi realizado um
Diagnóstico preliminar. A partir destas reuniões consultivas e com a concordância de todos os
membros do grupo de trabalho alargado o decidiu-se chamar ao território “Terras do Priolo” como o
intuito de criar um conceito que permitisse a identificação da população de todo o território.
A 23 de Maio de 2011 foi realizado o “I Fórum da Carta Europeia de Turismo Sustentável nas Terras
do Priolo”. Este Fórum contou com mais de 50 inscritos, e envolveu a todas as instituições relevantes
para o turismo e a conservação das áreas protegidas destes dois concelhos, para além de
representantes das principais empresas turísticas sediadas na área (8 empresas do Nordeste e 8
empresas da Povoação) e mais 3 empresas sediadas em Ponta Delgada mas com actividade no
território.
Neste fórum foi apresentado e discutido o Diagnóstico Preliminar das Terras do Priolo, foram
anotadas algumas correcções apresentadas e necessidades de completar a informação e foi
realizado com a participação de todos os presentes o levantamento de potencialidades, problemas e
propostas para o desenvolvimento de um turismo sustentável de acordo com os princípios da CETS. A
partir das conclusões de este Fórum, iniciou-se a redacção da Estratégia de Desenvolvimento
Turístico para as Terras do Priolo, presentemente pendente de aprovação pela Equipa Técnica Local.
Após a aprovação da Estratégia pela Equipa Técnica Local, o que pressupõe a aceitação da mesma
por parte de todas as instituições aderentes ao processo, esta será apresentada e validada no II
Fórum da Carta Europeia de Turismo Sustentável pelos agentes económicos presentes e serão
realizadas propostas de acções a incluir no Plano de Acção. Este Fórum será realizado no mês de
Setembro de 2011. Depois será iniciado o preenchimento das fichas de acções a desenvolver nos
próximos 5 anos. O Plano de Acção será apresentado e validado no III Fórum da Carta Europeia de
Turismo Sustentável neste fórum para além da validação de todos os documentos da candidatura
serão assinadas cartas de aceitação dos princípios da carta e adesão á mesma por todas as
entidades participantes e por aquelas empresas presentes no Fórum que assim o desejem.
Toda a informação sobre o processo foi disponibilizada em:
http://cetsmarcapriolo.blogspot.com/

Acção A4 - Criação de uma rede de empresas que integrem a marca Priolo nos seus bens ou
serviços e que apoiem as medidas de gestão da ZPE
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Esta acção pretende promover o aparecimento de novas oportunidades económicas relacionadas
com a Natureza (por ex: artesanato, gastronomia, etc). Estes produtos ou serviços beneficiarão da
utilização da marca, quer pela divulgação quer pela possibilidade de tirar partido de uma rede de
locais onde poderão vender ou expor (postos de Turismo, Centro Ambiental do Priolo, etc.), como
contrapartida estas empresas aderentes deverão melhorar o seu desempenho ambiental e contribuir
na medida das suas possibilidades para a conservação dos habitats prioritários na área.
Esta acção decidiu associar-se com a acção A3 de promoção do turismo sustentável, uma vez que
as duas acções irão trabalhar com o mesmo público-alvo. Os grupos de trabalho institucionais criados
ao efeito da implementação do processo participativo para aderir à Carta Europeia de Turismo
Sustentável serão simultaneamente os impulsionadores da Marca Priolo. Assim este processo de
adesão à Marca Priolo constituirá a segunda fase do processo de adesão a CETS. Porém, devido ao
reduzido tempo disponível no projecto, este processo foi iniciado em simultâneo.
O primeiro passo na concretização desta acção foi o registo da Marca Priolo, realizado pela
Secretaria Regional do Ambiente e do Mar, já concedida pelo Instituto Nacional de Propriedade
Industrial, que permitirá dar a esta marca uma maior força institucional.
Seguidamente, iniciou-se a redacção do Manual de Boas Práticas para a utilização da Marca Priolo
implicando na sua redacção a todas as instituições ligadas ao desenvolvimento rural e turístico na
área. Paralelamente, foram realizadas reuniões com empresários locais com o duplo intuito de avaliar
a sua disponibilidade para aderir à Marca Priolo e de fomentar a sua união com a possível criação
duma associação empresarial ligada ao turismo nos concelhos de Nordeste e Povoação que no futuro
poderá garantir a continuidade da rede de empresas e da divulgação da Marca Priolo.
Actualmente, o manual está praticamente definido apenas faltando a sua validação através de
reuniões participativas com os empresários locais, em que se definirão de modo participativo algumas
das obrigações, de modo a garantir que o regulamento definido seja aceite por todos os interessados.
Esta definição participativa do manual será realizada após a finalização do processo de candidatura à
CETS, previsto para Dezembro de 2011, com o intuito de aproveitar as sinergias estabelecidas ao
longo deste processo.
Uma vez que está acção está associada ao processo de adesão à Carta Europeia de Turismo
Sustentável e uma vez que o objectivo foi implicar o maior número de instituições possíveis entre os
promotores da Marca Priolo, para garantir as melhores vantagens aos empresários que aderirem, o
processo deverá prolongar-se, como já foi exposto em anteriores relatórios até ao final do Projecto,
sem que disto resulte efeitos negativos na concretização das outras acções do projecto.
Documentos: - Manual de Boas Práticas da Marca Priolo_v3
Acção A5 - Plano de sustentabilidade do viveiro de plantas
O principal objectivo desta acção é avaliar os resultados de produção obtidos no viveiro, analisando
os custos de produção para cada espécie e analisar comparativamente com o sucesso de instalação
no terreno e características próprias da planta, de forma a avaliar a sustentabilidade do viveiro a
médio prazo. Pretende-se igualmente reunir informação sobre a potencialidade destas espécies para
fins diversos além da recuperação de áreas naturais, como por exemplo, fins ornamentais,
estabilização de taludes, etc.
A acção foi já iniciada, com a recolha de informação para a elaboração deste plano, nomeadamente
ao nível dos dados de produção de cada espécie registados no viveiro.
Até final do ano de 2011 será feita uma revisão e avaliação dos processos produtivos do viveiro. Ao
longo do ano de 2012, será recolhida informação referente às possibilidades de produção e utilização
de plantas, bem como, necessidades a médio prazo para recuperação de áreas naturais e outros fins.
Pretende-se associar os resultados desta acção à divulgação e promoção da utilização de espécies
nativas dos Açores.
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Acção A6 - Avaliação da eficácia dos métodos de controlo de Gunnera tinctoria nos habitats
prioritários do projecto
Consciente do problema da invasão de Gunnera tinctoria quer nos habitats naturais bem como em
áreas de plantações de criptoméria, linhas de água e acessos a DRRF levou a cabo testes de controlo
durante 2008 e 2009, tendo sido definido que o composto activo Triclopir (GURU) quer através de
aplicação foliar quer através do método de “cut and paint” apresenta os melhores resultados para esta
espécie. Está a ser avaliada a melhor forma de aplicação destes métodos tendo em conta a
sensibilidade dos habitats onde decorrem as acções, tendo apenas sido aplicado herbicida ao longo
do caminho florestal dos Graminhais e no trilho Pedestre na área adjacente à área do projecto. Estas
aplicações foram muito localizadas tendo sido aplicados apenas 10 litros de GURU em Julho de 2011,
estas áreas serão alvo de monitorização para aferir o sucesso e o impacte destas metodologias.
A maioria das áreas invadidas com Gigante situam-se no interior das turfeiras pelo que foi definido
todo o combate a esta espécie é realizado através de remoção manual sem qualquer aplicação de
herbicida. Este controlo manual apesar de se apresentar como uma acção mais pesada e mais difícil
de executar pela equipa de campo permitiu a não introdução de substancias químicas nocivas não só
para este habitat mas também para os recursos hídricos. Estão a ser avaliados os resultados destas
intervenções. No âmbito das acções no planalto dos Graminhais foram retiradas só em 2011 mais de
50 toneladas de Gunnera.
Acção A7 - Avaliação da eficácia dos métodos de controlo de Pittosporum undulatum e Acacia
melanoxylon em charnecas macaronésios
A avaliação da eficácia de controlo é fundamental é necessário reduzir os impactes causados pelo
controlo químico/mecânico/manual de espécies invasoras e conhecer qual o melhor método a aplicar
em cada tipo de habitat, de forma a reduzir custos operacionais e aumentar o rendimento de trabalho.
O controlo químico nos actuais matos macaronésicos é uma acção pesada devido ao elevado porte
que estas espécies apresentam, bem como ao elevado grau de invasão que se verifica.
Foram realizados os trabalhos de controlo de incenso em cerca de 6 ha localizados na área do
Labaçal/Pico da Vereda. Esta intervenção ao longo do ano de 2010 2011 vem no seguimento do
controlo de conteira realizado na área em 2009. O controlo de conteira é essencial ser realizado
anteriormente para garantir uma alta eficácia no controlo desta espécie.
Após a limpeza do sub-coberto arbóreo iniciou-se o processo de controlo de incenso, que dada a
estrutura e dimensão das árvores (algumas com mais de 50 anos de idade) exigiu um trabalho
paciente e moroso. É necessário desramar toda a árvore com cuidado para não danificar a vegetação
natural em volta. Posteriormente o tronco principal é cortado e amarrado para controlar a sua queda.
Foram realizados testes em 70 árvores, em Outubro de 2010, para verificar a eficácia de diferentes
compostos no controlo de incenso: 10 árvores de controlo, 20 árvores de Roundoup+água; 20
árvores de Roundoup+gasóleo (eficaz mas desadequado ao local em questão) e 20 árvores de Ally (o
herbicida utilizado na conteira e cletra).
No início da Primavera e Verão de 2011 foram monitorizados os Incensos e verificada a eficácia dos
herbicidas que foram testados. Os resultados preliminares indicam que o Ally actua rapidamente, mas
que o Roundup com água é igualmente eficaz, apesar de actuar mais tardiamante. Esta Monitorização
da área vai ser continuada até ao final do projecto, para assim obter resultados mais robustos.

Acção A8 - Criação da equipa técnica e implementação da base do Projecto
Apesar de esta acção já estar considerada como encerrada, dado a existência de uma equipa de
trabalho estável e definidos e operacionais os locais de trabalho, ainda se verificam algumas
alterações ao longo do projecto. Em 2010 entraram mais 3 elementos para a equipa de campo: Vítor
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Costa, Armando Silva e António Pimentel e em 2011 mais 3: José Aguiar e Nuno Melo e entrou ainda
para a equipa Andreia Amaral para o lugar de administrativa e apoio à comunicação e sensibilização.
Algumas das acções estão dependentes da contratação de equipas temporárias através de
assistência externa, para permitir que as equipas permanentes especializadas se mantenham nas
acções de execução mais complexa. Assim já se a partir de Junho de 2011 e durante seis meses, já
está a trabalhar uma equipa de cinco pessoas contratada externamente. Em 2012 será novamente
contratada uma equipa nos mesmo moldes para apoio durante a primavera e verão.
Acção A9 - Instalação de um viveiro para produção de plantas nativas
A produção de plantas endémicas é fundamental para restaurar habitats muito degradados e/ou
aumentar as áreas de habitats prioritários. Após a identificação dos locais para instalação da área de
estufa, sementeira e armazém, procedeu-se aos trabalhos necessários para colocar os espaços
operacionais. Antes da instalação da estufa foi necessário limpar a densa vegetação, regularizar o
terreno, construir valas de escoamento, construção de canteiros, entre outros trabalhos essenciais
para a instalação da estufa e para permitir as futuras sementeiras. O espaço encontrava-se
abandonado e ocupado por espécies exóticas invasoras. O terreno foi terraplanado, nivelado e
construído um acesso para o local com recursos humanos e logísticos da Câmara Municipal da
Povoação e de uma empresa local. A aquisição e montagem da estufa foram adjudicadas em Abril de
2009 à empresa Aquafluxo. Actualmente, com a instalação em Abril de 2011 de dois ventiladores, está
concluído o processo de instalação dos equipamentos essenciais ao funcionamento da estufa.
O processo de recolha de sementes iniciou-se no mês de Agosto de 2009 e decorreu até ao início
do Inverno. Estes trabalhos são constantes ao longo de cada ano. Estão construídos e semeados 38
canteiros no viveiro da Povoação e 6 canteiros nas Furnas o que possibilitou a germinação de cerca
de 45000 plantas, na maioria das quais Urzes.
No 2º ano de projecto a estufa ficou concluída e para já perfeitamente adequada às necessidades.
Os terrenos para sementeira na Povoação foram utilizados, sendo que dada a abundância de
semente de algumas espécies foi necessário procurar locais alternativos para canteiros,
nomeadamente uma área nova no Labaçal/Pico da vereda. Criou-se também uma casa de apoio a
estufa que irá servir para guardar substrato e efectuar-se misturas de solo. Por fim construiu-se um
compostor para ajudar a reciclar desperdícios de madeira e matéria vegetal.
Até final do projecto está ainda planeado a criação de pomares produtores de sementes
essencialmente para herbáceas. Estes trabalhos serão coordenados com a DRA e DRRF, sendo que
esta entidade já tem feito instalações para algumas espécies. No entanto, algumas plantas produzidas
e plantadas no projecto já se encontram a produzir semente como sejam a Urze e o Patalugo, tendo
esta em alguns casos sido recolhida para plantar novamente na estufa.
Anexo- relatório final da acção A9 e C1.
Acção C1 – Produção de plantas nativas em viveiro
O início da produção de plantas em viveiro foi antecipado em relação ao planeamento apresentado
na candidatura, dado que o viveiro já apresentava as condições todas para o processo de produção
de plantas. Foram recolhidas sementes e algumas estacas para não atrasar mais o processo.
A produção de plantas nativas em viveiro, incluindo a instalação do próprio viveiro, é uma acção
delicada, complexa e que acarreta elevados custos, sendo necessário um correcto planeamento das
diferentes acções produtivas: conhecimento do estado de maturação das espécies a produzir e sua
época produtiva, conhecimento da capacidade produtiva do viveiro e o planeamento de sementeira
das diferentes espécies atendendo a sua capacidade germinativa.
A acção estava prevista para iniciar em 2010, apenas após a construção total do viveiro. Contudo,
apesar dos atrasos que se verificaram na construção da estufa (o aspecto mais limitativo do processo
produtivo) foi decidido iniciar e garantir o inicio produtivo do viveiro em conjugação com o seu
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processo de instalação. Desta forma em 2010 já foi possível produzir e inclusive iniciar a plantação de
plantas totalmente produzidas no âmbito do projecto.
A estufa neste momento conta com cerca de 26500 plantas que na sua maioria estão a iniciar o seu
processo de crescimento. No entanto, desde o início da produção no viveiro muitas já foram
plantadas. Estas foram utilizadas maioritariamente na recuperação da área do Labaçal-Pico da
Vereda, sendo que foram já plantadas cerca de 30000 plantas. Para além destas, cerca de 7500
foram colocadas no ilhéu de Vila Franca do Campo em colaboração com o projecto LIFE Ilhas
Santuário para as aves marinhas, sendo que estas Faias e Urzes são de sementes recolhidas no
Ilhéu de Vila Franca e áreas costeiras próximas.
No espaço exterior da estufa têm ocorrido alguns problemas devido ao mau tempo, nomeadamente
pequenas derrocadas durante o Inverno, o que exige a intervenção da equipa para repor a situação.
Foi criado um acesso para os visitantes chegarem ao viveiro e estufa evitando o atravessamento do
parque de máquinas circundante. Ao longo deste trilho de acesso foram plantadas algumas centenas
de plantas bem como nas imediações da estufa, onde foram colocadas cerca de 2000 plantas para
assegurar a estabilidade dos taludes. Algumas destas plantas (Urzes) foram cedidas em 2010 pelos
SFN dado que as plantas em crescimento no viveiro ainda não estavam robustas para serem
transplantadas.
A recolha de sementes no ano de 2010 foi concluída dentro do planeado. As últimas recolhas foram
contadas por estimativa e peso. Considerando a estufa e as áreas de sementeira em 2010 foram
recolhidos aproximadamente:
Myrica faya – 60 litros de fruto; Erica azorica – 80 litros de fruto
Picconia azorica – 15 litros de fruto; Laurus azorica – Não se recolheram sementes durante 2010.
Ilex azorica –50 litros de fruto; Vaccinium cylindraceum – 1000 estacas e 20 litros de fruto.
Viburnum tinus ssp subcordatum- 75 litros de frutos; Juniperus brevifolia- 20 litros de fruto
Em 2010 foi estabelecida uma colaboração com a Universidade dos Açores para a germinação de
plantas de Ginja, Cedro-do-Mato e Pau-Branco que possibilitou uma alta percentagem de germinação
das sementes, as quais depois de germinarem são colocadas na Estufa do projecto para completarem
o seu processo de crescimento. Continuou igualmente a colaboração com Serviços Florestais do
Nordeste, quer ao nível técnico, quer através da cedência de algumas centenas de urzes para
estabilização dos taludes na área da estufa do projecto. Estas colaborações irão continuar ao longo
do projecto. Os dados completos podem ser consultados no relatório anual do viveiro.
Até final do projecto serão produzidas plantas para apoiar a recuperação das áreas de intervenção e
apoiar algumas acções pontuais de sensibilização e educação ambiental.
Acção C2 – Controlo de Pittosporum undulatum e Acácia melanoxylon e recuperação de área
de matos macaronésicos
O controlo de Pittosporum decorreu na área do Labaçal/Pico da Vereda. Esta área de cerca de 6ha
serviu para realização dos testes, e ao mesmo tempo foi feito o controlo de exóticas para a totalidade
da área. Na maioria das árvores foi utlizado o Ally, dado ser o produto utilizado para Cletra e Conteira
e indicações anteriores apontavam para o seu sucesso no controlo do Incenso.
A totalidade da área foi intervencionada, sendo que após o verão de 2011 será feita uma
monitorização dos incensos intervencionados e verificada a necessidade de uma segunda intervenção
de acordo com os resultados dos testes realizados.
Acção C3 - Controlo de vegetação exótica (Gunnera tinctoria, Clethra arborea e Dicksonia
antarctica) no habitat prioritário - Turfeiras de altitude
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As Turfeiras activas são um ecossistema em que o nível da água se encontra à superfície ou perto
desta e em que o encharcamento é suficientemente prolongado para promover processos típicos de
solos mal drenados como o desenvolvimento de vegetação hidrófitica e a promoção da formação de
turfa, que é um tipo de substrato pedológico que se desenvolve em condições de encharcamento e
anóxia. Este habitat prioritário é por isso, para além da sua riqueza biológica, um factor primordial na
regulação do regime hídrico dos Açores.
O Planalto dos Graminhais, situado a uma altitude média de 960 m, possui na sua zona central uma
área com cerca de 99 ha, ocupada por este habitat prioritário que se encontra actualmente
degradada, sendo uma das principais causas da sua degradação a presença de espécies exóticas
invasoras, nomeadamente, Gigante (Gunnera tinctoria), Feto-arbóreo (Dicksonia antárctica e
Sphaeropteris cooperi), Cletra (Clethra arborea), Hortênsia (Hydrangea macrophylla) e Silva (Rubus
sp.).
A cessação dos contratos de arrendamento das pastagens baldias sob gestão do Governo
Regional, processo levado a cabo pela Secretaria Regional de Agricultura e Florestas (SRAF),
representou um processo longo e moroso que foi finalmente concluído em Abril de 2011. Os trabalhos
para a recuperação dos 75 hectares de turfeiras a intervencionar pelo LIFE+ Laurissilva Sustentável
estavam previstos inicialmente para ter início em 2010, contudo foi decidido que os mesmos deveriam
ser levados a cabo apenas quando esta área estivesse interdita ao gado, o que efectivamente
aconteceu este ano tendo-se desde logo iniciado as acções de recuperação deste habitat.
De ressalvar igualmente que a SRAF através da Direcção Regional de Recursos Florestais (DRRF)
decidiu associar-se à acção de recuperação de turfeiras com uma área de 24 hectares, adjacente à
área do projecto, onde estão a ser aplicadas pelos técnicos da DRRF as mesmas metodologias
desenvolvidas para a restante área. Esta área de 24 hectares, dado estar interdita ao gado já à alguns
anos, apresenta uma das melhores áreas de turfeira de todo o Planalto dos Graminhais, tendo-se aqui
encontrado os locais com maior profundidade de turfeira aquando levantamento realizado pela equipa
da SPEA em 2009.
De todas estas espécies invasoras, a que apresenta um alastramento mais rápido é a Gunnera
tinctoria que pode ser encontrada dispersa por toda a área de turfeira. Consciente deste facto e dado
que cada indivíduo desta espécie pode produzir até 80.000 sementes anualmente, por forma a limitar
a sua dispersão e o aparecimento de novos indivíduos, foi realizada a remoção de frutificações nas
áreas intervencionadas pelo projecto e áreas adjacentes na primavera de 2009 e de 2010, altura em
que as frutificações ainda não estão maduras. Este trabalho levado a cabo pela equipa do projecto em
colaboração com uma equipa da DRRF, consistiu no corte manual e colocação em sacos plásticos
das frutificações e posterior deposição deste material num aterro autorizado da CMN. Nestes dois
anos foram recolhidas várias toneladas de frutificações.
Com vista a ter uma visão real do problema, auxiliar os trabalhos de remoção Gunnera tinctoria e de
forma a realizar a monitorização destas acções que vão ser levadas a cabo em 2011 e 2012, foi
realizado um levantamento com recurso a GPS dos 75 hectares da responsabilidade do projecto
LIFE+ Laurissilva Sustentável, dos 24 hectares da DRRF e áreas adjacentes, que decorreu entre Abril
e Junho de 2010.
Em 2011, foi iniciada em Maio a remoção manual das frutificações e dos rizomas de todas as
plantas encontradas no interior da área do projecto, esta acção foi levada a cabo pela equipa do
projecto tendo esta sido reforçada com a contratação por um período de 6 meses à empresa Irmãos
Duarte Lda. Dada a elevada quantidade de plantas localizadas no interior da turfeira e dada a
dificuldade de transportar tão grande quantidade de material para locais onde se possa aceder com
os veículos, optou-se por acumular todo o material recolhido dentro de sacas em locais
seleccionados. Esta foi uma acção de grande envergadura tendo-se recolhido mais de 32 toneladas
de material, tendo-se utilizado para o efeito cerca de 2000 horas de pessoal.
Após o final da recolha foram seleccionados dois locais de aterro, seleccionados em áreas mais
secas e mais degradadas, tendo-se aberto uma vala com 3m de profundidade, tendo-se depositado
todo o material biológico que tinha sido recolhido, posteriormente cobriu-se todo este material com
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uma camada de mais de 1m de solo e na superfície recolocou-se a vegetação que tinha sido
previamente retirada.
Quanto às restantes espécies invasoras identificadas, dado a sua distribuição estar circunscrita
principalmente às divisórias das parcelas, às valas de drenagem e linhas de água, inicialmente não foi
considerado relevante fazer um levantamento de cada indivíduo dado que estes dados já estariam
contidos no levantamento de base realizado no início dos trabalhos. Contudo aquando da Comissão
Científica, em Outubro de 2010, foi considera relevante fazer um levantamento para os Fetosarbóreos, Dicksonia antarctica e Sphaeropteris cooperi, dado que estas espécies aparentam ter uma
grande capacidade de invasão e existir uma grande lacuna em termos do conhecimento destas
espécies como invasoras. Foi levado a cabo entre Abril e Maio de 2011 o levantamento de pormenor
para os fetos arbóreos e para a cletra.
Documentos: “Requalificação ambiental dos 75 hectares de turfeiras do planalto dos Graminhais
pelo projecto LIFE+ Laurissilva Sustentável”.
Acção C4 - Controlo de vegetação exótica (Pittosporum undulatum, Acacia melanoxylon,
Gunnera tinctoria, Clethra arborea e Hedychium gardneranum) no habitat prioritário – Floresta
laurissilva
As acções de controlo e erradicação de espécies invasoras estavam previstas para iniciar em 2010
após o apuramento dos primeiros resultados das acções de testes químicos em diferentes espécies
invasoras, no entanto, esta acção foi iniciada antes do previsto. Esta situação decorreu da
necessidade de alterar as áreas previstas para a realização de testes de controlo de exóticas (acções
A6 e A7). Desta forma optou-se por iniciar os trabalhos referentes a esta acção na área que não seria
sujeita a alterações, a mancha de Laurissilva da cumeada do Pico Bartolomeu. A área em causa
situa-se a maior altitude, onde as exóticas com maiores densidades são a Cletra e a Conteira,
espécies para as quais já existia grande experiência anterior e metodologias bem definidas.
A área intervencionada neste habitat prioritário foi de aproximadamente 14 ha (a área total proposta
neste local), prevendo-se para o final de 2011 uma avaliação da possibilidade de aumentar um pouco
esta área dada a existência de mais 1 ou 2 ha de vegetação nativa adjacente mas em zonas de relevo
muito íngreme.
Os trabalhos em áreas de maior altitude foram bastante condicionados pelas condições climatéricas
durante o ano de 2010, o que trouxe um atraso inesperado nas acções de controlo de vegetação
exótica nas áreas de Laurissilva (mesmo com a experiência de trabalho nestas áreas acumulada ao
longo dos últimos anos), tendo a equipa de campo realizado outras tarefas como recolha de semente,
apoio ao processo de instalação do viveiro e controlo de Incenso na área do Labaçal/Pico da Vereda.
O pedido de alteração de áreas no inicio do projecto, veio permitir ter áreas de intervenção mais
espaçadas geograficamente e a diferentes altitudes, o que tem permitido maximizar os dias de
trabalho aproveitando a diferença de condições que frequentemente se verifica em diferentes zonas
da ZPE. No entanto, por vezes as condições adversas impossibilitam completamente a realização de
qualquer trabalho no exterior.
Em 2011, o primeiro semestre tem sido mais favorável, pelo que o trabalho a maiores altitudes tem
sido mais regular. Na área da Malhada já se iniciaram os trabalhos de controlo de exóticas. Para tal foi
necessária a preparação da logistica para a intervenção, com a abertura de trilhos, localização e
preparação de pontos de água, mapeamento, etc. Estes trabalhos preparatórios iniciaram-se no final
de 2010. Até ao momento já foram intervencionados cerca de 5ha dos 21 previstos para aquela área.
Até final do ano de 2011 está previsto a intervenção em cerca de 11ha nesta área e o início da
intervenção na área da Mata dos Bispos.
O facto de o clima ter sido bastante adverso durante o ano de 2010 foi agravado pela grande
extensão da invasão de vegetação exótica nas turfeiras dos Graminhais, o que condicionou o
desenvolvimento em relação ao previsto para esta acção. No entanto, se não existirem condições
atmosféricas fora do normal para as áreas em causa e tendo em conta que os trabalhos a realizar nas
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áreas de turfeira em 2012 serão significativamente menores que os realizados em 2011, espera-se
que até final de 2012 se consiga intervencionar as áreas propostas na sua totalidade.
Acção C5 - Aplicação de metodologias de recuperação no habitat de conservação prioritária:
Turfeiras altas activas
Grandes partes da área de turfeiras do planalto dos Graminhais foram arroteadas no passado, com
o intuito de criar área de alimentação para o gado e plantações de Criptoméria, para tal foram
construídos acessos, valas de drenagem, e muros divisórios o que tem promovido a sua degradação.
Contudo, devido às características biofísicas locais e à própria estrutura dos habitats naturais
mencionados, estas áreas não são propícias ao pastoreio do gado, quer porque a composição
florística constitui um conjunto pouco nutritivo, quer pelas características do micro-relevo serem pouco
adequadas á circulação do gado, quer ainda pelo facto de tendencialmente estes habitats
apresentarem uma resiliência que, perante a diminuição do distúrbio, as faz recuperar alguma da sua
estrutura e composição vegetal originais. Com efeito, verifica-se que estas áreas são actualmente
apenas utilizadas nos meses de Verão e de forma intermitente, contudo o suficiente para promover a
degradação do habitat.
Com a entrada em vigor do Decreto Legislativo Regional n.º 19/2008/A que cria o Parque Natural da
ilha de São Miguel (PNISM) todos os 99 hectares de turfeiras intervencionados directa ou
indirectamente pelo Projecto LIFE+ Laurissilva Sustentável estão ao abrigo de um estatuto de
protecção legal, de referir igualmente que toda esta área está integrada na proposta de SIC que o
Governo Português enviou para a Comissão Europeia para avaliação. Esta área integra parcialmente
a ZPE Pico da Vara/Ribeira do Guilherme, pelo que vigoram cumulativamente com o PNISM o regime
estabelecido pelo Plano Sectorial da Rede Natura 2000 na Região Autónoma dos Açores apresenta
como uma das medidas reguladoras, com base no Decreto-lei nº 46/4 de 22 de Fevereiro e na Lei nº
16/03 de 4 de Julho, a interdição ao pastoreio das áreas de protecção de turfeiras e restantes zonas
húmidas.
Em 2009, com vista a termos um conhecimento detalhado da área a intervencionar, foi levado a
cabo um levantamento de campo, nesta acção teve-se em conta vários aspectos como a vegetação
(vegetação natural, plantações de Criptoméria e áreas invadidas por plantas exóticas), linhas de água,
valas de drenagem, divisórias de terra utilizadas para separar as parcelas de terreno, acessos, trilhos
pedestres, e outras mobilizações de terreno realizadas no local. Estes dados deram-nos uma visão
das pressões antrópicas a que esta área esta sujeita, para termos uma ideia esta área de 75 hectares
apresenta 15 750m de valas de drenagem, 20 000m de muros divisórios e 8 000m de acessos.
Com base em toda a informação recolhida e conscientes das lacunas de conhecimento ao nível da
recuperação de turfeiras na Macaronésia, dado que tanto quanto sabemos esta é a primeira vez que a
recuperação deste habitat é levado a cabo nos arquipélagos desta região biogeográfica, foi pedida a
colaboração do técnico da Royal Society for the Study of Birds, Normand Russel responsável pela
gestão das turfeiras da Reserva de Fornisard Flows, Escócia. Este técnico que nos tem apoiado deste
Fevereiro de 2010 ajudou-nos a desenvolver as metodologias que vão ser aplicadas, selecção de
matérias e toda a planificação das várias intervenções. Este plano foi inicialmente preparado para ter
o seu início na Primavera/Verão de 2010 tendo continuação em 2011, tendo-se para tal contactado
empreiteiros e fornecedores.
Contudo em 2010 não foi possível dar início à maioria das intervenções agendadas pelo facto de
que apesar de a área a recuperar ser uma área baldia sob gestão do Governo Regional, algumas das
parcelas ainda estavam sob contratos de arrendamento e alguns lavradores ainda as utilizavam como
pastagem para o gado. A Secretaria Regional de Agricultura e Florestas (SRAF), entidade que gere
estas áreas públicas, finalizou o processo de cessação dos contratos em Abril de 2011.
Dado os atrasos registados foi necessário reestruturar a planificação dos trabalhos de recuperação
das turfeiras, assim foi necessário planear uma intervenção que concentre o grosso dos trabalhos
durante o verão de 2011 levando a cabo apenas algumas intervenções mais localizadas em 2012.
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A intervenção mais pesada é a utilização de meios mecanizados para o fecho de acessos, valas de
drenagem e linhas de erosão, para este efeito, após consulta no mercado, foi alugada uma máquina
retroescavadora de 4 Toneladas equipada com rastros à empresa Irmão Duarte Lda. A máquina
iniciou os seus trabalhos a 20 de Junho devendo continuar os trabalhos até Setembro. A máquina até
ao momento já construiu mais de 60 diques e uma bacia de retenção de água, estando a cumprir com
os prazos previstos.
No interior da turfeira dada a sensibilidade do habitat não podem ser meio mecanizados pelo que foi
planeada uma intervenção manual. Ao longo do último ano foram testados vários materiais e
metodologias, uma das quais foram as estacas de plástico reciclado, material recomendada pelo
técnico da RSPB.
Após pedir orçamentos aos fabricantes deste tipo de material, foi pedido à empresa inglesa Master
Pile, empresa que nos apresentou o orçamento mais baixo, 10m de amostra tendo-se construído um
dique numa vala de drenagem seleccionada no interior da turfeira. Os resultados foram quase
imediatos, vendo-se por um lado a imediata retenção de água e por outro lado que a implantação
desta estrutura teve muito poucos impactes negativos na turfeira. Foram encomendados 5000 metros
de estacas de plástico reciclado que neste momento estão em trânsito de Inglaterra para os Açores.
Dado este material ser de fácil transporte e de fácil instalação a instalação destes diques vai se
desenrolar de uma forma mais gradual desde o momento que chegarem, durante Agosto de 2011 até
ao final do projecto. Este modelo de instalação mais dinâmico vai permitir que possa analisar as
dinâmicas hídricas da turfeira permitindo ajustar situações pontuais com vista a se obter os melhores
resultados.
Aquando da tentativa de drenagem desta área com vista à sua conversão para pastagens foram
plantadas cortinas de criptoméria com o intuito de proteger o gado e de interceptar a precipitação
oculta, provocada pelos nevoeiros, importante input de água neste sistema natural. Foram
identificadas várias cortinas de Criptoméria cobrindo uma área de 2,5 hectares que foi considerado
importante remover, assim foi iniciado em Setembro de 2010 o seu corte e limpeza da área pela
equipa do Projecto, tendo-se já cortando aproximadamente metade das áreas identificadas. Foi
igualmente testada a inoculação de várias espécies de Sphagnum existentes na área com vista a
recuperar áreas muito degradadas que neste momento não apresentam este tipo de vegetação.
De realçar que a SRAF através da Direcção Regional de Recursos Florestais (DRRF) decidiu
associar-se à acção de recuperação de turfeiras com uma área de 24 hectares, adjacente à área do
projecto, onde estão a ser aplicadas pelos técnicos da DRRF as mesmas metodologias desenvolvidas
para a restante área. Esta área de 24 hectares, dado estar interdita ao gado já há alguns anos,
apresenta uma das melhores áreas de turfeira de todo o Planalto dos Graminhais, tendo-se aqui
encontrado os locais com maior profundidade de turfeira aquando levantamento realizado pela equipa
da SPEA em 2009. Com vista a apoiar esta intervenção a equipa do projecto elaborou um relatório
com as propostas metodológicas para esta intervenção, tendo o mesmo sido entregue e discutido
com os SFN.
Documentos. “Requalificação ambiental dos 75 hectares de turfeiras do planalto dos Graminhais
pelo projecto LIFE+ Laurissilva Sustentável”.

Acção C6 - Melhoramento da informação e sinalética da rede de trilhos pedestres nos diversos
habitats prioritários
Actualmente a ZPE Pico da Vara/Ribeira do Guilherme é servida por três trilhos homologados para a
prática do pedestrianismo: o trilho Lomba da Fazenda/Pico da Vara (PR8SMI), o trilho Algarvia/Pico da
Vara (PR7SMI) e o trilho Povoação/Pico da Vara (PR23SMI). Destes três trilhos, o trilho Lomba da
Fazenda/Pico da Vara (PR8SMI) encontra-se fechado e sem data prevista de abertura.
Relativamente ao trilho PR23SMI, este vai ser parcialmente melhorado por acções do LIFE
Laurissilva nomeadamente com a construção de passadiços nos Graminhais; assim só será colocada
informação e sinalética na rede de trilhos após a conclusão destes trabalhos.
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Estão a ser preparados painéis informativos sobre as acções do projecto que permitam
complementar a informação e sinalética regulamentar para os trilhos. Estes paineis serão colocados
em locais especificos dos trilhos em locais em que estes percorram áreas intervencionadas pelo
projecto.
O Parque Natural de Ilha de São Miguel tem estado a rever a forma de gestão e promoção da rede
de trilhos localizados dentro da sua área. Isto implicará uma revisão dos trilhos existentes, a sua
sinalética e manutenção. Desta forma, prevê-se que até ao final de 2011 será desenvolvida a
informação e sinalética específica para aqueles trilhos que se encontrem abertos, coincidindo com o
melhoramento do troço do percurso PR23SMI na área do Planalto dos Graminhais.
Acção C7 - Implementação de um pomar demonstrativo de Uva-da-serra
O início desta acção foi antecipado em relação ao calendário inicial do projecto. Já se iniciou a
procura do local onde será instalado o pomar, uma vez que, o viveiro não tem área com os requisitos
necessários para a sua implementação. Existem já vários terrenos possíveis, a escolha será
efectuada no final do ano de 2011 para se proceder ao início da sua plantação.
Em Janeiro de 2009 e 2010 foram recolhidas estacas em cerca de 300 plantas de Uva-da-serra e
colocadas a enraizar, umas em substrato e outras em condições naturais (musgão de Sphagnum sp.).
As plantas produzidas fazem já parte do processo de produção de plantas da acção C1.
Esta acção irá decorrer ao longo de todo o projecto e decorrerá com o processo de selecção das
melhores estacas para o pomar e a selecção das plantas com melhores características para a
implantação do pomar. As estacas recolhidas já apresentam agora boa formação radicular, essencial
para o sucesso da sua plantação. Foi realizado um teste com cerca 250 estacas, plantadas no inicio
de 2011 na área do Labaçal/Pico da Vereda, será feito o seu acompanhamento para monitorização do
sucesso de plantação.
Durante a época de plantação de 2011/2012 será feita a plantação do pomar demonstrativo,
estando a ser programada a melhor forma de se assegurar o seu acompanhamento e manutenção no
período pós-life.
Acção D1 - Desenvolvimento de logótipo do projecto
O logótipo do projecto foi elaborado e adoptado na 2ª reunião de Comissão Executiva, em Maio de
2009.

De seguida foi elaborado o manual de normas gráficas, com regras claras de utilização do logótipo
por todos os parceiros e observadores do projecto. O logótipo era um dos marcos previstos para o
período deste relatório inicial e a acção foi terminada dentro do prazo sem problemas.
Acção D2 - Criação e colocação de Placas Informativas sobre o projecto
Foram já produzidas e colocadas placas informativas sobre o projecto na sede de projecto
(localizada agora na Lomba do Carro, Povoação), Salto de Cavalo (entrada ocidental da ZPE),
estrada da Tronqueira (nas duas entradas e no Miradouro da Tronqueira) e Centro Ambiental do
Priolo.
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Acção D3 – Relatório Não Técnico
Acção não iniciada, prevista para 2012.
Acção D4 - Realização de workshops de divulgação de metodologias de controlo de exóticas
Esta acção foi adiada visto que ainda estavam a decorrer testes e recolha de informação para
algumas das principais espécies exóticas (caso do Gigante e Incenso). Desta forma e para ser uma
formação mais completa optou-se por adiar a realização dos primeiros workshops para 2010. No
entanto, o atraso verificado nas acções de controlo de exóticas, quer nos Graminhais (devido ao
processo de cessação de arrendamentos), quer nas áreas de Laurissilva (pelas condições
atmosféricas bastante adversas) levaram a que os principais esforços fossem feitos nas acções C até
ao momento.
Assim a primeira destas acções de formação irá decorrer no ultimo trimestre deste ano, e as
seguintes ao longo do ano de 2012. Desta forma será possível realizar uma divulgação mais completa
e maximizar o esforço envolvido neste tipo de acções. O público alvo para as primeiras acções já foi
definido: Autarquias e Direcção Regional dos Equipamentos e Transportes Terrestres.
Acção D5 - Realização de acções regionais de divulgação sobre a valorização dos Serviços
dos Ecossistemas, importância dos habitats prioritários existentes na ZPE, problemática da
invasão por exóticas
A sensibilização da sociedade, com especial enfoque nas camadas mais jovens, constitui uma parte
fundamental do trabalho do projecto e é a única garantia de sucesso da salvaguarda destes habitats a
longo prazo.
As acções de divulgação têm como principais temáticas a importância dos habitats prioritários, os
Serviços dos Ecossistemas que estes providenciam e a problemática da invasão por exóticas. A
organização das acções de sensibilização ambiental propostas no presente projecto baseou-se nas
conclusões dum workshop para professores realizado no dia 24 de Outubro de 2009 nas Furnas
(Povoação), em que foram apresentadas algumas iniciativas desenvolvidas na Região para
sensibilizar as populações a respeito da necessidade de conservar a biodiversidade dos Açores,
tendo sido realizada uma mesa-redonda para a discussão das necessidades com que os professores
se deparam na hora de abordar esta temática em sala de aula.
As conclusões deste workshop, junto com os resultados dos inquéritos de sensibilização (Acção E8)
e outros inquéritos realizados aos professores, serviram para identificar as principais necessidades
em termos educativos e de sensibilização. Estes resultados serviram de base para a criação duma
proposta de Estratégia de Educação Ambiental sobre os Habitats Prioritários dos Açores.
Para a realização destas actividades de sensibilização, contou-se com a colaboração do Centro
Ambiental do Priolo, criado no âmbito do projecto LIFE Priolo e cuja finalidade é contribuir para a
divulgação do Priolo e o seu habitat, a floresta Laurissilva. Uma vez que muitas das actividades
previamente desenvolvidas por este centro se enquadram nos objectivos do presente projecto, foram
realizadas actividades educativas já antes de se ter estabelecido a estratégia definitiva, a qual
pretende ser um marco lógico, mais do que uma descrição pormenorizada das acções a levar a cabo.
Desde o início do projecto que se foram realizando acções de sensibilização com escolas e com o
público em geral.
Até a data foram realizadas 73 actividades (ou palestras) em âmbito escolar que abrangeram uma
população de 2816 alunos. Outras 13 palestras foram realizadas em outros âmbitos, com uma
assistência de 1005 pessoas. Foram também realizadas 91 acções no terreno, das quais 35 foram
para público geral (com 593 participantes), 40 foram para público escolar (com 928 alunos envolvidos)
e 13 para Ateliês de Tempos Livres com 241 crianças envolvidas.
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Foi aproveitada parte da exposição sobre Laurissilva criada no âmbito do Projecto LIFE Priolo,
tendo sido adaptada para os objectivos de sensibilização contemplados no presente projecto. Esta
exposição foi disponibilizada em 23 espaços da ilha de São Miguel, contando até a data com 2255
visitantes entre público escolar e público geral. Finalmente foram realizadas 5 acções de formação
com um total de 54 participantes.
De acordo com a Estratégia de Educação Ambiental para os Habitats Prioritários dos Açores,
considerou-se preferível que os conteúdos do CD-rom interactivo sejam fornecidos em formato de
Página Web, o que permite a sua actualização e ainda manter a possibilidade de instalar todos os
conteúdos num formato de fácil distribuição como uma pen drive. Os conteúdos serão disponibilizados
pelo Projecto, pelo Centro Ambiental do Priolo e outros parceiros, aos professores participantes em
actividades e cursos. Assim pretende-se disponibilizar esta informação de forma acessível e prática
para garantir o acesso à mesma para a realização das aulas, uma vez que nem sempre existe a
disponibilidade de internet em sala de aula. A produção desta página e maquetação dos conteúdos foi
subcontratada em Abril de 2011, estando em processo de desenvolvimento, tendo sido calendarizada
a finalização da mesma até Dezembro deste ano.
Os materiais didácticos contemplados no projecto inicial, devido à procura de adaptação às
conclusões da Estratégia de Educação Ambiental para os Habitats Prioritários dos Açores e da
elevada procura das actividades por parte das escolas da ilha, tiveram um atraso na sua produção,
porém os conteúdos encontram-se completos, estando apenas em falta a produção dos mesmos em
formato final. Porém, muitos dos conteúdos destes kits didácticos encontram-se produzidos sendo já
disponibilizados para as escolas, quer no desenvolvimento das actividades de sensibilização do
projecto e do Centro Ambiental do Priolo, quer através da internet. Estes materiais didácticos, não
serão na sua maioria impressos em papel, sendo sim disponibilizados em formato digital na internet e
em pen-drive junto com os conteúdos interactivos já referidos.
Com o decorrer do projecto decidiu-se produzir 3 trípticos informativos sobre os habitats prioritários
(Laurissilva e Turfeiras) e sobre os serviços que estes ecossistemas prestam às comunidades
humanas. Estes trípticos seguem a formatação do já criado para o Priolo no âmbito de outros fundos,
constituindo um conjunto de informação pensado para o publico em geral e turistas, pelo que foram
elaborados em português e inglês.
Os spots publicitários serão subcontratados, estando neste momento contactadas empresas para
pedido de orçamentos. Após a recepção destes orçamentos serão avaliadas as melhores opções para
a realização destes trabalhos. Previsivelmente estes spots estarão finalizados até ao fim do primeiro
semestre de 2012.
Até ao final do projecto, continuarão a ser realizadas as actividades em escolas, privilegiando o
incremento da parceria com as escolas do concelho da Povoação, incrementar a divulgação na ilha
de São Miguel da exposição criada sobre os habitats prioritários e fomentar a participação de
professores e alunos nas acções de conservação do projecto. Pretende-se ainda continuar e ampliar
as acções de voluntariado que têm sido desenvolvidas no âmbito do projecto.
Desde o início do projecto foram emitidas 183 notícias sobre o mesmo e as suas diversas acções.
Estas notícias foram maioritariamente divulgadas em jornais e pela internet. Porém foram emitidas
também noticias na radio (17) e na televisão (8). Geralmente os meios de comunicação social que
divulgaram as notícias foram de âmbito regional, porém também apareceram notícias em meios de
comunicação de âmbito nacional (49) notícias e até de âmbito internacional (3).
A equipa de projeto esteve ainda presente em alguns eventos regionais e nacionais de divulgação
cientifica para apresentação dos resultados do projecto, como por exemplo, no Congresso
Internacional Floramac, em Ponta Delgada, nas Jornadas de Conservação da Natureza, em Anadia,
entre outros.
Documentos:
-Cadernos de actividades versão final
- Trípticos sobre os habitats prioritários
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Acção D6 - Realização de acções de formação sobre turismo de natureza e oportunidades de
negócio relacionadas com este para estudantes de turismo, empreendedores e população
geral
Esta acção consiste num programa de acções de formação destinado a diferentes públicos-alvo
(estudantes, empreendedores, população geral) Os objectivos destas acções de formação são:
Compreender o conceito de ecoturismo e as suas implicações ambientais, económicas e sociais;
Sensibilizar à sociedade das oportunidades fornecidas pela região no âmbito deste tipo de turismo;
Formar a população sobre as características da criação, promoção e gestão deste tipo de
estabelecimentos.
Até a presente data foram realizados 3 cursos de “Guia Turístico na ZPE Pico da Vara/Ribeira do
Guilherme” com a participação no total de 44 guias turísticos e estudantes de áreas ligadas ao
turismo. Também foram realizadas 6 palestras sobre a importância do turismo de natureza e a
associação do turismo e conservação da natureza para público escolar com a participação de cerca
de 200 alunos.
Os restantes cursos propostos, uma vez que apresentam uma maior duração e que o seu conteúdo
implica a colaboração de formadores externos ao projecto, serão realizados em 2011 e 2012. Neste
sentido já foi estabelecido o contacto com o Centro de Empreendedorismo da Universidade dos
Açores e com outras instituições dedicadas à formação no âmbito do empreendorismo e do turismo.
Até ao final do Projecto serão desenvolvidos dois cursos de empreendedorismo, nos concelhos de
Nordeste e Povoação, um curso de gestão de empresas turísticas com uma componente de
sensibilização ambiental e um curso de guias de natureza. Relativamente às palestras, e uma vez que
o público-alvo identificado (estudantes de turismo) é mais limitado, o objectivo será abranger a maior
parte deste público, objectivo que deverá ser atingido antes de se ter realizado as 14 palestras
propostas inicialmente.
Acção D7 - Elaboração de informação sobre os habitats da ZPE para distribuição nos
principais pontos de informação turística regionais, nacionais e internacionais e nos hotéis da
Ilha de São Miguel.
Esta acção tem como principal objectivo a criação de um guia interpretativo (bilingue) da ZPE e
futuro SIC que apresente os habitats e espécies aí presentes de forma detalhada, pontos de interesse
e os esforços de conservação, entre outros tópicos.. O guia também poderia explicar a história
evolutiva destas áreas. O guia interpretativo da ZPE será disponibilizado aos visitantes que o
solicitem. Este guia será também distribuído gratuitamente, principalmente a escolas, grupos de
escuteiros, associações dedicadas à Natureza, entre outras. Irá ser distribuído em locais estratégicos
como o Centro Ambiental do Priolo, a Universidade e as Ecotecas. Estará também disponível na
Internet para todos os interessados em conhecer melhor os valores da área.
Está acção associou-se com as acções de desenvolvimento da rede de empresas e de fomento
turístico, assim o resultado final foi o Guia das Terras do Priolo, incluindo também alguma informação
sobre a cultura e as tradições das áreas próximas à ZPE Pico da Vara/ Ribeira do Guilherme e do SIC
Serra da Tronqueira/ Planalto dos Graminhais.
A primeira edição, de apenas 500 exemplares, servirá como teste ao formato e conteúdos. Desta
forma pretende-se corrigir possíveis problemas que sejam identificados numa segunda edição de
1500 exemplares que será finalizada no primeiro trimestre de 2012. Para além disso, a segunda
edição deste guia, irá apresentar informação destacada das empresas que integrem a Marca Priolo e
o processo da CETS, sendo um incentivo para estas aderirem a estes processos.
Até ao final do projecto, será feita a distribuição do guia em diferentes locais e eventos que
permitam divulgar esta região como uma referência em termos de turismo de natureza e promover a
24

LIFE+ Laurissilva Sustentável – Relatório Intercalar 2011

sua sustentabilidade. Também irão ser disponibilizados os conteúdos do guia numa página web com
ligação às diferentes empresas que integrem a Marca Priolo e às diferentes instituições associadas a
este processo.
Actualmente, o Guia das Terras do Priolo encontra-se disponibilizado digitalmente em
http://issuu.com/susana.costa/docs/guia_terrasdopriolo; porém no futuro esperamos melhorar a sua
divulgação.
Documentos: Guia das Terras do Priolo
Acção D8 - Desenvolvimento da página do projecto
A criação da página do projecto decorreu durante o segundo trimestre de 2009, ficando ao dispor de
todos os interessados. No entanto, em 2010 o site foi reestruturado sendo que actualmente a página
pode ser consultada em http://life-laurissilva.spea.pt.
A página actual apresenta toda a informação de base sobre o projecto, estando previsto ao longo do
projecto uma melhoria contínua da informação e conteúdos disponibilizados.
Em Maio de 2010 foi também criado um blogue sobre o projecto, onde são disponibilizadas notícias,
curiosidade, actividades e outros assuntos que fazem o dia-a-dia do projecto. Este blogue tem já
ultrapassou os 6000 visitantes e pode ser visitado em http://lifelaurissilva.blogspot.com/ . A
versão inglesa encontra-se em http://lifelaurissilva-eng.blogspot.com/.
No Facebook o projecto tem sido divulgado através do perfil da SPEA e do Centro Ambiental do
Priolo.
Acção E1 - Monitorização das acções de controlo de exóticas e recuperação de Habitat
A monitorização das acções de intervenção no terreno tem que ser realizada de um modo contínuo
ao longo do projecto de modo a que seja garantido o melhor desempenho nessas tarefas à medida
que novos dados são adquiridos. Esta será portanto uma actividade a tempo inteiro com elevado
consumo de recursos humanos e logísticos.
Monitorização da remoção de espécies exóticas, quadrados 2x2m
Tendo por objectivo a caracterização florística e a monitorização da mesma após as acções de
remoção de exóticas, de modo a acompanhar a evolução do habitat face às acções de intervenção,
estão actualmente activas 76 parcelas de monitorização de 2x2 m. Estas parcelas estão distribuídas
de forma aleatória na área central da ZPE Pico da Vara/Ribeira do Guilherme, principal mancha de
floresta de Laurissilva existente na ilha de São Miguel e que foi parcialmente alvo de recuperação pelo
projecto LIFE Priolo, sendo que 15 delas foram instaladas nas áreas de floresta de Laurissilva do Pico
Bartolomeu e da Malhada, áreas que serão intervencionadas pelo projecto LIFE+ Laurissilva
Sustentável. De referir que estas parcelas foram inicialmente instaladas pelo anterior projecto LIFE
Priolo mas uma vez que as metodologias de remoção de exóticas actualmente aplicadas são
similares às utilizadas no anterior projecto e devido a uma grande lacuna de conhecimento ao nível da
evolução da floresta Laurissilva a médio, longo prazo foi considerado pertinente manter as parcelas
de monitorização de 2x2m ainda activas.
A monitorização da vegetação é realizada através de uma contagem anual realizada nos meses de
Agosto/Setembro, meses em que se verifica um maior desenvolvimento vegetal e coincidente com as
florações/frutificações de várias espécies, o que facilita a sua identificação.
Nas parcelas de monitorização são contados os números de indivíduos presentes para cada
espécie vegetal (nativas lenhosas, principais exóticas, fetos, herbáceas e briófitos). No caso das
espécies nativas lenhosas e das principais exóticas, as contagens são discriminadas obedecendo a
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quatro classes de tamanho (Regeneration h<5 cm, Seedling 5 cm<h<150 cm, Sapling h>150 cm &
DAP<5 cm, Tree h>150 cm & DAP>5 cm) e uma classe Resprouted para plantas que rebrotaram após
a intervenção.
Os resultados da monitorização de 2009, mostram que a componente vegetal nativa do habitat de
floresta Laurissilva recuperou favoravelmente após a remoção das espécies exóticas, sendo de notar
que o controlo químico é efectuado nas exóticas planta a planta de forma a minimizar os efeitos nas
plantas nativas. Tanto as espécies nativas lenhosas, os fetos e as herbáceas ocorrem em maiores
densidades após as acções de intervenção neste habitat. Estes crescimentos não são imediatos,
verificando-se que nos dois anos após a intervenção existe uma diminuição do número de herbáceas,
contudo passado apenas quatro anos da intervenção os espaços abertos pela remoção das exóticas
permitiu mais que duplicar as densidade de herbáceas.
Contudo, esta abertura de espaços que tem permitido este grande crescimento da vegetação nativa,
tem também sido aproveitado pelas espécies exóticas, nomeadamente ao nível das plantas
vasculares a Clethra arborea, nos fetos a Dicksonia antarctica e o Pteridium aquilinum e nas
herbáceas a Leycesteria formosa. No caso da Clethra arborea os grandes aumentos nas classes
Regeneration e Seedling deve-se ao banco de sementes que se encontra no solo e ao facto de as
áreas intervencionadas estarem rodeadas por zonas muito invadidas, que são importantes
dispersoras de sementes, verificou-se igualmente que alguns dos indivíduos de maiores dimensões
intervencionados, apesar de nos primeiros anos após a intervenção aparentarem estarem
aparentemente mortos, rebrotaram (Resprouted) passados 2 a 3 anos. Estes resultados, apesar de
mostrarem o sucesso das intervenções, demonstram que a remoção completa destas espécies
invasoras não é possível apenas com uma intervenção, uma vez que permanecem (ou germinam)
com alguma frequência indivíduos das classes de menor tamanho.
Em 2010, foi realizada a monitorização das 76 parcelas entre Agosto e Outubro, sendo que o
mesmo será realizado em 2011 e 2012.
Para mais informações ver relatório “LIFE+ Laurissilva Sustentável - Acção E1 Monitorização das
acções de controlo de exóticas na Floresta Laurissilva - Ano 2009” e “LIFE+ Laurissilva Sustentável Acção E1 Monitorização das acções de controlo de exóticas na Floresta Laurissilva - Ano 2010” em
anexo.
Monitorização da remoção de espécies exóticas, quadrados 10x10m
A localização das novas áreas de intervenção do projecto LIFE Laurissilva Sustentável que
contemplam áreas de floresta de média e alta altitude localizadas nas vertentes SW SO e NE da
Serra da Tronqueira, com composições florísticas e crescimentos distintos levam à necessidade do
alargamento da monitorização da vegetação a estas áreas tanto mais que estaremos a lidar não só
com as principais invasoras que se encontram nas áreas a cotas mais elevadas, principalmente a
Clethra arboórea e o Hedychium gardenarum, mas igualmente também com outras espécies
invasoras com principal destaque para o Pittosporum undulatum e a Acacia melanoxylon as quais
requerem metodologias específicas.
Assim o novo sistema de monitorização tem de contemplar não apenas a caracterização florística e
a monitorização da floresta nativa após as acções de remoção de exóticas, mas igualmente
monitorizar o sucesso das acções de remoção de exóticas e a evolução coberto arbóreo. Deve
também gerar dados que possam ser directamente comparáveis com aqueles obtidos pelas parcelas
2x2m actualmente instaladas na área central da ZPE Pico da Vara/Ribeira do Guilherme.
Esta metodologia desenvolvida durante a 1ª reunião da Comissão Científica Consultiva do projecto
LIFE+ Laurissilva Sustentável, devido à alteração das áreas de intervenção, levou a que a instalação
das novas parcelas de monitorização tenha ocorrido no final de 2009 início de 2010, tendo a recolha
de dados sido iniciada a partir da época de monitorização de 2010.
Esta metodologia consistiu na implantação de 8 parcelas de monitorização, 4 na área de
intervenção do Piquinho da Vereda (Labaçal), 3 na Mata dos Bispos e 1 na Malhada. Estas
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monitorizações de carácter anual decorrem entre Agosto/Setembro. Cada uma destas parcelas
consiste num quadrado de 10x10m onde são contadas todas as espécies nativas lenhosas dentro das
classes Sapling (h>150 cm & DAP<5 cm) e Tree (h>150 cm & DAP>5 cm) e todas as espécies
exóticas para as classes Seedling, Sapling, Tree e Resprouted. Em cada um dos vértices deste
quadrado são instalados quadrados 2x2m nos quais é aplicada a metologia que acima foi descrita
para os quadrados 2x2m iniciais. Ao nível do coberto arbóreo são identificadas todas as árvores no
interior da parcela 10x10m sendo recolhidas para cada uma as seguintes variáveis, diâmetro à altura
do peito (DAP), altura total (HT), altura da base da copa (HBC), altura da copa (HC) e área de
projecção da copa (APC).
Em 2010 foi realizada a primeira monitorização das 8 parcelas entre Agosto e Outubro, tendo os
dados obtidos permitido ter uma visão mais ampla da floresta Laurissilva, quer ao nível da sua
evolução e distribuição quer ao nível das suas ameaças. Assim foi possível verificar que as principais
exóticas identificadas Clethra arborea e Hedychium gardneranum apresentam características distintas
em termos de distribuição. A Clethra arborea apresenta densidades totais superiores nas zonas de
maior altitude (7,6 plantas/m2 contra 2,44 plantas/m2) o Hedychium gardneranum apresenta pelo
contrário as suas maiores densidades em áreas mais baixas (10,7 plantas/m2 contra 3,4 plantas/m2).
Esta diminuição da Clethra arborea como se pode observar na análise do coberto arbóreo está em
muito associada à competição nas zonas mais baixas com as novas invasoras, especialmente o
Pittosporum undulatum, mas igualmente o Sphaeropteris cooperi e a Acacia melanoxylon. È
igualmente interessante verificar que pela necessidade de competir pela luz solar com estas espécies
invasoras as plantas nativas desenvolvem copas mais finas mas com indivíduos com mais altura.
Estas copas densas associadas à grande densidade de Hedychium gardneranum levam a que nas
áreas do Piquinho da Vereda/Labaçal e Mata dos Bispos as herbáceas e fetos que se encontram no
subcoberto apresentem pouca densidade e diversidade.
Comparativamente, o coberto arbóreo que encontramos nas zonas de maior altitude é dominado por
espécies nativas e apresenta uma altura mais baixa e copas menos densas o que promove uma
grande diversidade do subcoberto ao nível de herbáceas, fetos e briófitos. Este facto constitui uma
fragilidade ao nível da invasão destas áreas pois as espécies exóticas aí detectadas, especialmente a
Clethra arborea mas também já alguns Pittosporum undulatum, crescem rapidamente pois têm
acesso directo à luz e rapidamente ultrapassam em altura as plantas nativas.
Para mais informações ver relatório “LIFE+ Laurissilva Sustentável - Acção E1 Monitorização das
acções de controlo de exóticas na Floresta Laurissilva - Ano 2010” em anexo.
Monitorização do nível de água nas turfeiras dos Graminhais
Com base no modelo definido na 1ª reunião da Comissão Científica com vista á monitorização do
nível de água no interior da turfeira, dado que de acordo com os peritos a quantidade de água retida
pela turfeira é directamente proporcional ao grau de preservação da mesma, foram instados no início
de 2010 tubos de PVC perfurados de forma a se realizar amostragens para monitorização duas vezes
por ano, uma na época seca e outra durante a época mais chuvosa.
A área de instalação destes tubos foi a área 24 hectares de turfeira sob gestão da DRRF, dado ser
esta a única área que já se encontra interdita o que permite por um lado avaliar o normal crescimento
da vegetação da turfeira bem como impede que os animais destruam o sistema de monitorização. Os
tubos foram colocados nos locais utilizados no levantamento da turfeira realizado em 2009, de
recordar que para este levantamento foi definida, em ambiente SIG, uma grelha com parcelas de
100x100m das quais foi extraído o seu ponto central, de forma a se obter uma distribuição
homogénea e ao mesmo tempo aleatória de toda a área de intervenção. Em cada um destes pontos
foram feitas medições da profundidade da turfeira e caracterização da vegetação e situação
envolvente de cada um deles.
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Dos 24 pontos inicialmente analisados para esta área, foram instalados 19 tubos de monitorização,
uma vez que as restantes 5 localizações apresentavam já uma elevada degradação não
apresentando camada de turfa ou mesmo briófitos responsáveis pela produção deste substrato.
Para estes 19 tubos foi feita a sua monitorização nos meses de Fevereiro e Julho, dado serem
segundo climatéricos para os Açores os meses mais chuvoso e seco respectivamente. Os resultados
obtidos neste primeiro ano de monitorização apontam que o principal factor de retenção de água pela
turfeira é a presença Sphagnum sp. pois todos tubos que apresentam estes briófitos como vegetação
dominante apresentavam retenção de água no mês mais seco bem como uma menor variação entre o
período Chuvoso/seco, esta característica parece sobrepor-se a factores como a profundidade todas
da turfeira ou mesmo o relevo do local.
Aquando da análise destes resultados na 2ª reunião da Comissão Científica, que teve lugar em
Outubro de 2010, foram apontadas algumas lacunas a esta metodologia, nomeadamente o facto de
esta metodologia apresentar poucos períodos de monitorização pelo que a partir de Fevereiro de
2011 estas passaram a ser a cada dois meses,foi igualmente determinados instalar os 5 cinco tubos
em falta com vista a se identificar a médio/longo prazo a evolução destas áreas muito degradadas.
Dado as vacas ficarem interditas na área de intervenção do projecto LIFE+ Laurissilva Sustentável
foram identificados 15 locais de instalação de tubos, tendo igualmente por base o levantamento da
turfeira realizado em 2009, estes novos tubos foram instados em Janeiro e desde então foram
monitorizados em Fevereiro, Abril e Junho.
Para mais informações ver relatório “Requalificação ambiental dos 75 hectares de turfeiras do
planalto dos Graminhais pelo projecto LIFE+ Laurissilva Sustentável” em anexo.
Monitorização das acções de recuperação das turfeiras dos Graminhais
Após a análise das acções de recuperação de turfeiras programadas para o Planalto dos
Graminhais durante a 2ª reunião da Comissão Científica, foi considerado pertinente monitorizar de
uma forma muito direccionada estas intervenções. Assim para além do sistema de monitorização do
nível de água da turfeira foi desenvolvido uma metodologia para monitorizar os resultados dos
bloqueios das valas de drenagem e a aberturas dos muros divisórios, para tal foi apresentada uma
metodologia que consiste na colocação de 3 tubos junto a uma destas construções com vista a
monitorizar a água retida pela turfeira (Níveis totais de água no solo/vegetação). Foram instalados 10
replicados destes tubos cuja localização foi definida tendo por base o mapa das intervenções que foi
desenvolvido pela equipa do projecto. A monitorização destes tubos é igualmente bimensal e foi
iniciada em Fevereiro de 2011.
Cada tubo é instalado com uma profundidade de 30 cm abaixo do nível superficial do solo,
permitindo recolher dados relativamente ao nível de encharcamento nas camadas superficiais do solo.
A localização destes tubos está feita da seguinte forma, o 1º tubo a 1m após o dique, o 2º tubo a 2m
do 1º tubo, o 3º tubo a 4m do 2º tubo.
Simultaneamente nestes locais é realizada a monitorização da evolução do coberto vegetal através
de parcelas de monitorização 1x1m, em que cada um dos tubos estará localizado num dos seus
vértices, para auxiliar esta monitorização a realizar uma vez por ano durante o mês de Agosto. Será
utilizado um quadrado com 1x1m apresentando no seu interior uma “grid” de 20x20 cm com a qual
serão colhidos dados relativos à percentagem da vegetação para cada quadrícula. É feita a
diferenciação segundo as diferentes classes: Shagnum; Politrichyum; musgos; herbáceas; plantas
aquáticas; lenhosas (diferenciar as espécies). É igualmente monitorizada a altura da vegetação no
interior de cada parcela, registando-se a altura máxima e a altura mínima.
Para mais informações ver relatório “Requalificação ambiental dos 75 hectares de turfeiras do
planalto dos Graminhais pelo projecto LIFE+ Laurissilva Sustentável” em anexo.
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Todas as acções de monitorização estão a decorrer e iram ser realizadas até final do projecto.
Documento: Relatório da monitorização do controlo de espécies exóticas
Acção E2 - Monitorização produtiva do viveiro
Com o início das acções destinadas à produção de plantas, iniciaram-se as primeiras medidas de
monitorização, principalmente relacionadas com a semente recolhida e semeada e a sobrevivência de
estacas de Uva-da-serra recolhidas no início do ano. Estas acções serão desenvolvidas ao longo do
projecto.
Tem sido realizado o seguimento para cada espécie desde a germinação até sair do viveiro para
plantação. Esta monitorização irá ser feita trimestralmente de modo a acompanhar a produtividade de
cada espécie do viveiro, são recolhidos diversos parâmetros como: sobrevivência, crescimentos,
germinação, etc.
Os resultados obtidos são essenciais para um acompanhamento dos processo de produção, de
forma a optimizar os recursos disponíveis e maximizar a produção e resistência das plantas.
Acção E3 - Assegurar o planeamento estratégico do projecto e a tomada de decisão através de
uma Comissão Executiva
Foram realizadas onze reuniões da Comissão Executiva do projecto. Conforme foi já referido nos
relatórios anteriores (Relatório Inicial e Relatórios de Progresso), esta Comissão conta com
observadores que se tornaram parte interessada: para além dos parceiros do projecto conta-se com a
presença regular da DRRF/SFN, DRT, CMN e SPRA, as quais têm sempre dado um importante
contributo para o completo cumprimento dos objectivos do Projecto. Em especial, tem sido importante
o envolvimento da DRRF na gestão da turfeira dos Graminhais, da CMN na implementação da Carta
Europeia de Turismo Sustentável, da DRT na gestão dos trilhos e na implementação da CETS, e da
SPRA no debate das acções de conservação, entre outros.
A SRAM tem participado nas últimas reuniões através de Raquel Caetano Ferreira, técnica da
SPRAçores e posteriormente da Azorina SA, que foi requisitada pela Direcção Regional de Ambiente
(ver declaração da DRA em anexo). Solicita-se assim que as despesas de viagens associadas à sua
participação nas reuniões da Comissão Executiva sejam elegíveis no orçamento do projecto.
As actas destas onze reuniões são apresentadas em Anexo. As actas foram sempre aprovadas
pelos presentes na reunião posterior, excepto a última, que será sujeita a aprovação aquando da 12ª
reunião em Novembro próximo.
As reuniões demonstraram ser fundamentais na periodicidade trimestral, não só pela necessidade de
tomada de decisões e diálogo entre parceiros e observadores, como também como espaço de
apresentação regular dos resultados do projecto por parte da equipa de projecto e respectivos
informação e debate com os membros da Comissão Executiva. A Comissão Executiva continuará a
organizar as reuniões de forma regular e trimestral até final do projeto, conforme o planeado.
Anexos:
- actas das 11 reuniões

Acção E4 - Assegurar a consultoria científica do projecto através de uma Comissão Consultiva
A primeira reunião da Comissão Científica do projecto realizou-se de 27 a 30 de Janeiro de 2009,
encontrando-se em anexo as respectivas conclusões. Esta reunião permitiu juntar vários
investigadores e técnicos com experiência excepcional na Macaronésia em diversos campos
necessários para a realização das acções de campo do projecto. Estiveram presentes como
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convidados: Manuel Nogales (CSIC, Canárias), Eduardo Dias (Universidade dos Açores), Paulo
Oliveira (Parque Natural da Madeira), José Maria Palacios (Universidade de La Laguna, Canárias),
Jaime Ramos (Universidade de Coimbra) e Rúben Heleno (Universidade de Bristol).
A segunda reunião da Comissão Científica do projecto realizou-se em Setembro de 2010. Esta
reunião teve a presença de uma lista de investigadores relevantes para os três temas principais em
discussão: controlo de espécies invasoras exóticas, propagação de plantas em viveiro e gestão e
conservação de habitat de turfeiras. Estiveram presentes como convidados: Manuel Nogales (CSIC,
Canárias), Luis Delgado (Cabildo de Tenerife, Canárias), Norman Russell (RSPB, Inglaterra) e Jaime
Ramos (Universidade de Coimbra). A acta desta reunião encontra-se também em anexo.
Entre as duas reuniões da Comissão Científica, em Novembro/Dezembro de 2009, foi realizada uma
visita aos viveiros de produção de plantas nas Canarias e reuniões técnicas com os seus
responsáveis que fazem parte da Comissão Científica do projecto. Foi assim possível visitar projectos
e contactar com técnicos das ilhas de Tenerife, La Palma e La Gomera. Foram visitados vários
viveiros e projectos de recuperação de áreas naturais. Foram estabelecidos contactos com os
serviços de Natureza do Cabildo de Tenerife, do Cabildo de La Palma e do Parque Nacional de La
Gomera (para além dos já existentes com o CSIC/Canárias e Universidade de La Laguna).
A próxima reunião da Comissão Científica esteve prevista para o período de Verão de 2011, mas
por razões de agenda dos especialistas convidados ficou finalmente agendada para final de
Novembro de 2011, que será uma ocasião oportuna para avaliar os resultados do projecto até agora.
Acção E5 - Intercâmbio de informação com outros projectos
Como referido no Relatório Inicial, esta Acção tem tido a ver principalmente com a colaboração com
o projecto LIFE “Ilhas Santuário para Aves Marinhas” (LIFE07 NAT/P/000649), também coordenado
pela SPEA, em parceria com a SRAM, CMC e RSPB. No futuro poderá estar relacionada com a
colaboração e intercâmbio com outros projectos Life na Região Autónoma dos Açores se vierem a ser
aprovados.
Esta colaboração tem sido essencialmente ao nível de apoio técnico e logístico no Ilhéu de Vila
Franca, com a participação pontual de alguns técnicos do LIFE Laurissilva Sustentável em algumas
das acções desenvolvidas no ilhéu de Vila Franca, ou na participação na última reunião da Comissão
Científica do LIFE “Ilhas Santuário para Aves Marinhas” (Outubro de 2010). Tendo em conta que
ambos os projectos têm acções de propagação de plantas nativas tem havido contactos regulares
entre os responsáveis dos viveiros do Povoação e do estufim do Corvo.
Tem também decorrido uma colaboração regular com o projecto de Requalificação da Bacia
Hidrográfica da Lagoa das Furnas (zona adjacente à ZPE) e cujos trabalhos têm grande foco na
reflorestação de áreas de pastagem para redução da entrada de nutrientes na massa de água da
Lagoa. Este projecto tem também acções ao nível do controlo de exóticas, recuperação de trilhos, etc.
Acção E6 - Coordenação do projecto pela SPEA
A equipa de projecto da SPEA encontra-se já constituída, assim existe já uma Sede de projecto na
Vila da Povoação e o respectivo equipamento instalado. Foram entretanto identificadas situações que
causaram algumas dificuldades de funcionamento, relacionadas principalmente com equipamentos, e
que têm vindo a ser resolvidas.
O facto de inicialmente apenas ter sido permitido a aquisição de duas viaturas, por exemplo. Desta
forma foi necessário utilizar as viaturas que a SPEA tinha disponíveis (provenientes do anterior
projecto LIFE Priolo), duas das quais já com cerca de cinco anos de uso intensivo e a terceira com
três anos. A aquisição de uma terceira viatura pickup veio permitir optimizar os vários trabalhos a
decorrer.
Dado o andamento das diversas ações e a redução e alguns dos custos previstos, o relatório
intercalar previsto para o início de 2011 foi substituido por um segundo relatório de progresso. Após
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este relatório intercalar deverá ainda ser realizado um terceiro relatório de progresso primeiro
trimestre de 2012 antes do relatório final do projecto previsto para o início de 2013.
Acção E7 – Auditoria
Acção calendarizada para o último ano do projecto. Para além da auditoria financeira específica a que
se refere esta Acção, a SPEA realiza auditorias financeiras anuais às suas contas por meio de
Revisor Oficial de Contas, não se verificando nenhuma ocorrência a assinalar em relação ao projecto.

Acção E8 - Avaliação da sensibilidade das populações
Foi produzido um inquérito para medir o grau de conhecimento da população quanto a habitats
prioritários, problemática da invasão por espécies exóticas e sensibilização da própria população
sobre a importância da conservação desses habitats e os benefícios que eles fornecem à população
(anexo 7.5 – Inquérito). A metodologia incluiu a realização dos inquéritos a 1% da população da ilha
de São Miguel, tendo sido realizados 1201 inquéritos (de um total previsto de 1316).
Os resultados deste inquérito são preocupantes, visto que mostram o desconhecimento em geral
que a população da ilha de São Miguel apresenta a respeito da Floresta autóctone do Arquipélago.
Podem-se destacar da analise das respostas, que pouco mais de metade dos inquiridos conheciam
o problema de desaparecimento dos ecossistemas a nível global (58%) e 56% conhecia as suas
causas. Quando inquiridos pelas causas, cabe destacar que a maior parte dos inquiridos assinalavam
causas mais generalistas, mas uma percentagem muito baixa assinalava os principais problemas
existentes nos Açores, desflorestação (15%) e invasões biológicas (5%). Quando inquiridos sobre o
estado de conservação dos ecossistemas naturais nos Açores, 60% considerava que estavam bem
preservados enquanto que 40% afirmava que não.
Quanto aos tipos de ecossistemas existentes nos Açores, as respostas são manifestamente mais
preocupantes, sendo que só 14% conseguia identificar a Laurissilva, 9% os Matos Macaronésicos e
apenas 7% as Turfeiras. Pelo contrário os ecossistemas antrópicos são bem mais conhecidos como
as Florestas de Criptoméria (52%) e as florestas de Incenso, árvore invasora de origem australiana
(37%). Os habitats conhecidos por quase todos os inquiridos foram as Lagoas (98%) e as Ribeiras
(96%).
Quanto à identificação de plantas nativas, exóticas e invasoras, os resultados do inquérito também
demonstram um grande desconhecimento, sendo que algumas espécies exóticas e invasoras, que
ocupam grandes extensões da ilha são consideradas como nativas, este é o caso da Hortênsia e da
Conteira.
Para além do que estava pensado para esta acção, o inquérito foi estendido a todas as ilhas dos
Açores, com a colaboração da SRAM, sendo que os dados relativos a esses inquéritos serão tratados
posteriormente e servirão para estabelecer uma estratégia global, ao nível dos Açores, de
sensibilização sobre a conservação dos habitats prioritários e a problemática das espécies invasoras
que afectam todas as ilha do arquipélago.
Esta acção deverá repetir-se no final do Projecto para que seja estabelecida uma comparação no
grau de sensibilização das populações, de forma a confirmar o sucesso das acções do LIFE
Laurissilva referentes a esse processo.
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5.1.2. Tabela resumo dos principais resultados do projecto
Resultados obtidos no projecto (2009-2011)

Acção

Processo de classificação do SIC Tronqueira/Graminhais concluído a nível regional e nacional

A1

Envio de candidatura à CETS e início de contactos com privados e freguesias

A3

Workshop “Oportunidades de negócios em áreas protegidas”

A3

Redação do diagnóstico preliminar sobre a sustentabilidade do turismo nas Terras do Priolo

A3

I Fórum CETS das Terras do Priolo

A3

Elaboração do manual da Marca pelas entidades responsáveis

A4

Teste e controlo de incenso em 5 ha de floresta natural

A7 e C2

Viveiro em funcionamento com produção total entre 2009 e 2011 de cerca de 64.000 plantas

A9 e C1

Plantação de cerca de 38.000 plantas produzidas pelo projecto

C1

Recolha de semente de diversas espécies para produção em viveiro e sementeira directa nas áreas de intervenção C1
Instalação e Monitorização de 18 quadrados de plantação/sementeira

C1

Mapeamento da Gunnera nas turfeiras dos Graminhais

C3

Recolha da frutificação de Gunnera na área de intervenção dos Graminhais

C3

Remoção manual e aterro de Gunnera na área de intervenção dos Graminhais

C3

Mapeamento da Dicksonia e Clethra nas turfeiras dos Graminhais

C3

Testes de herbicidas para Dicksonia e Hydrangea

C3

Preparação dos trabalhos na área de intervenção da Malhada e início do controlo de exóticas nesta área (2 ha)

C4

Mapeamento das intervenções de recuperação das turfeiras

C5

Construção das vedações ao longo da área de intervenção dos Graminhais

C5

Corte das cortinas de criptoméria em cerca de 1,5 ha na área de turfeiras

C5

Fecho mecanizado de acessos abandonados e valas de drenagem

C5

Teste materiais a utilizar nos diques construídos de forma manual

C5

Recolha de estacas e selecção de exemplares de uva-da-serra

C7

Colocação de placas/informação do projecto no viveiro da Povoação e Centro Ambiental do Priolo

D2

Realização de 73 actividades em âmbito escolar para cerca de 3000 alunos, 35 acções no terreno para publico em
geral (593 participantes) e 40 para publico escolar (928 alunos) e 13 para ATLs (241 crianças)

D5

Exposição Laurissilva em 19 locais da ilha de São Miguel desde o início do projecto

D5

Cerca de 183 referências noticiosas regionais e nacionais desde o início do projecto

D5

Trípticos de divulgação dos habitats prioritários concluídos

D5

3 Cursos sobre a ZPE/SIC para guias turísticos com 44 participantes no total

D6

6 palestras sobre turismo sustentável com em torno a 200 participantes

D6

Guia sobre a ZPE/SIC concluída a 1ª edição

D7

Pagina web do projecto renovada, blogue actualizado regularmente

D8

Esquemas de monitorização de controlo de exóticas, recuperação da floresta natural, turfeiras,
sementeira/plantação e produção de plantas implementados

E1 e E2

Realização de 11 reuniões da comissão executiva e 2 reunião da comissão consultiva

E3 e E4

Colaboração com o projecto LIFE Ilhas Santuário para as Aves Marinhas

E5

Integração de 2 estagiários e 6 voluntários/bolseiros internacionais em média por ano

E6
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5.2 Previsão até ao próximo relatório
O próximo relatório será o Relatório de Progresso previsto para entregar até final de Março de 2012.
De acordo com a evolução das acções até este momento, será de esperar que as datas apresentadas
para os marcos do projecto e produtos sejam de uma forma geral respeitadas.
Relativamente à produção de plantas, serão efectuadas as acções normais do processo produtivo
de plantas: repicagem, mondas, regas, monitorização, etc. As metodologias utilizadas serão alvo de
optimização até final do projecto. Espera-se aumentar o número de espécies produzidas actualmente
ao nível das espécies herbáceas nativas.
Durante o ultimo trimestre de 2011 deverão ser avaliados os planos de intervenção de controlo de
exóticas para as áreas a intervencionar em 2012 de modo a maximizar o aproveitamento de
condições atmosféricas favoráveis durante o ano. Deverão ser iniciados nos próximos meses os
trabalhos na área da Mata dos Bispos, zona a menor altitude. O modelo final de mapa de vegetação
potencial (Acção A2) deverá estar concluído brevemente sendo a informação resultante utilizada para
planificar as épocas de plantação de 2011 e 2012. A informação deste modelo será também integrada
na informação existente para a elaboração do plano de gestão para a ZPE que será elaborado de
acordo com a metodologia que está a ser aplicada para todos os parques naturais do arquipélago.
Os trabalhos na área de turfeira serão em grande parte suspensos durante o Inverno, sendo
mantida a manutenção e monitorização da área. No início de 2012, será finalizada a colocação de
sinalética no trilho bem como relativa às acções de recuperação e os seus resultados.
Relativamente ao processo da CETS, espera-se ter concluído o processo de candidatura e entregar
à Europarc o dossier em Dezembro deste ano. Isto implicará a validação da Estratégia de
Desenvolvimento Turístico Sustentável para as Terras do Priolo e um Plano de Acção a 5 Anos com
acções da responsabilidade das diferentes entidades envolvidas no processo. Serão também
realizados o II e III Fórum CETS (Setembro e Novembro respectivamente) e, provavelmente, a
reunião para a definição da Marca Priolo após a conclusão do processo CETS.
Ainda no âmbito do turismo e desenvolvimento serão realizadas várias acções relacionadas com as
acções D5 e D6, nomeadamente ao nível da divulgação do valor dos ecossistemas e formação em
turismo de Natureza e empreendedorismo.
Serão concluídos até final de outubro os conteúdos educativos interactivos para o site “Uma
floresta, um futuro” (Acção D5) e será realizada a revisão do Guia das Terras do Priolo (Acção D7)
com o intuito de publicar uma edição revista em Abril de 2012.
Estão previstas ainda diversas acções de divulgação e sensibilização, tais como apresentação do
Viveiro de produção de plantas, trabalho com voluntários, acções de comemoração de dias
específicos, entre outras.
Marco/Produto

Acção

Data Prevista

Plano de acção para os Habitats Prioritários do SIC Tronqueira/Planalto dos

A1

Dezembro

de

Graminhais
Elaboração do mapa de Vegetação potencial

A2

2011
Novembro

de

Manual de boas práticas da marca Priolo (versão final)

A4

2011
Janeiro de 2012

Guia prático de erradicação de exóticas

A6,A7, D4

Janeiro de 2012

Produção de plantas endémicas

C1

Dezembro 2012

Painéis informativos nos trilhos pedestres sobre os habitats prioritários

C6

Março de 2012

Material de divulgação (CD-rom, kits didácticos, conteúdo para página Web, etc)

D5

Novembro

Guia interpretativo do SIC Tronqueira/Graminhais e da ZPE Pico da Vara/Ribeira do

D6

2011
Agosto de 2011

Guilherme
Interdição do acesso de gado à turfeira alta activa protegida do Planalto dos

C5

Abril 2011

de
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Graminhais
Início da implementação do Pomar de uva-da-serra

C7

Novembro

de

2011

5.3 Impacto do projecto
Nas áreas onde foi realizado o controlo de exóticas já se verifica recuperação por parte das plantas
nativas que aí se encontravam. Este processo de recuperação já está a ser reforçado através da
plantação de indivíduos já produzidos no viveiro do projecto, com vista à recuperação do habitat
natural das áreas de intervenção. O viveiro já se encontra em total funcionamento, tendo atingido no
primeiro ano de projecto a meta inicialmente proposta. A implementação deste viveiro vai permitir
dinamizar um espaço que se encontrava abandonado e possibilitar uma alternativa do ponto de vista
da educação ambiental, promoção dos habitats (e da região) e a nível turístico, com especial impacto
na população do concelho da Povoação e do público escolar de toda a ilha, em especial dos
concelhos de Povoação e Nordeste.
A colaboração com o Centro Ambiental do Priolo e o processo que está a ser estabelecido no
âmbito da rede de empresas e marca Priolo, está a ser um ponto de ligação e união entre os dois
concelhos (Povoação e Nordeste) abrangidos pelo SIC Tronqueira/Graminhais.
Cerca de 50 empresas já foram de alguma forma abrangidas pelo projecto, a sua maioria de São
Miguel, este facto é mais um sinal da importância económica e social destes projectos em regiões
mais periféricas. Tem-se notado um bom interesse por parte dos agentes locais no processo de
adesão à Carta Europeia de Turismo Sustentável, conscientes de que este processo e a utilização da
marca Priolo podem ser positivos para os seus investimentos na região.
O projecto tem procurado estabelecer colaborações com outras instituições, tendo já a decorrer
actividades conjuntas com a Universidade dos Açores e Universidad de Extremadura (Espanha). O
mesmo se tem verificado ao nível do turismo local, procurando promover actividades com agentes
turísticos relacionadas com os habitats naturais e com o Priolo.
O projecto recebe anualmente estagiários, bolseiros e voluntários nacionais e internacionais que
colaboram nas diversas acções do projecto, contribuindo assim o projecto para a formação de
técnicos e divulgação dos habitats a diversos níveis. Até agora têm sido integrados em média por ano
no projecto 2 estagiários e 6 voluntários, com origem na Região e também no Continente, Madeira,
França, Croácia e Espanha. O projecto contribui assim para a formação e a valorização profissional
de futuros técnicos e agentes na área da conservação da natureza e da biodiversidade.

5.4 Para além do LIFE
Vários projectos ou iniciativas têm decorrido em paralelo ao projecto Life, em especial acções de
educação ambiental a decorrer no Centro Ambiental do Priolo; estudos de monitorização
complementares sobre as populações de flora e de fauna, com destaque para o priolo; informação e
acções de educação para a Escola Profissional da Povoação e outras escolas de diversos níveis; o
envolvimento em órgãos de decisão na Região Autónoma dos Açores para enquadramento legal dos
temas tratados no projecto.
Em relação a este último tema, é particularmente relevante a participação da equipa de projecto e
da SPEA no Conselho Regional de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CRADS) e na
Comissão de Revisão do Plano Director Municipal do Nordeste.
Continuará a ser dado apoio e colaboração a projectos com outras entidades, tais como:
Arborização da bacia hidrográfica da Lagoa das Furnas/SPRAçores, Germinação de espécies
endémicas/Universidade dos Açores, LIFE para erradicação de espécies exóticas invasoras no Corvo
e Ilhéu de Vila Franca/ SPEA, entre outros..............................................................................................
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6. PARTE FINANCEIRA

6.1 Aplicação de sistema de contabilidade
Cada parceiro tem a responsabilidade de assegurar a correcta classificação e cópia dos
documentos contabilísticos e respectiva inserção no formulário financeiro exigido pela CE. As contas
estão classificadas e actualizadas até 31 de Julho de 2011 e constam das tabelas apresentadas
abaixo (ver 6.3 Custos).
O beneficiário conta com uma colaboradora administrativa e um controlador financeiro dedicados à
aplicação do sistemas de contabilidade. As contas do beneficiário e do projecto estão sujeitas a
verificação pelo Conselho Fiscal da SPEA, conforme consta dos seus Estatutos, e às auditorias
anuais que são sempre solicitadas para submissão do Relatório Anual em Assembleia Geral.

6.2 Disponibilidade de co-financiamento
O co-financiamento tem sido assegurado quer por fundos próprios do beneficiário quer pelos
pagamentos assegurados segundo os Acordos de Parceria celebrados com SRAM e CMP. Neste
momento as despesas já ultrapassam o valor necessário para o pedido da segunda tranche do cofinanciamento, pelo que este relatório será acompanhado pelo relatório financeiro e pedido de
pagamento desta tranche.

6.3 Custos durante o período de relatório
Na tabela seguinte são apresentadas as despesas totais do projecto durante o período deste
relatório segundo as respectivas rubricas:
Custos Totais
Previstos(€)

Rubrica

Custos até ao
momento (€)

% dos custos

1. Pessoal

1.068.240

2. Viagens

92.252

40.192

43,56%

167.635

23.083

13,77%

Infra-estruturas

120.780

33.460

27,70%

Equipamento

196.049

83.593

42,82%

0

0

537.069

99.004

18,43%

7.288

11.144

152,90%

110993

66.323

59,75%

2.297.598

1.013.792

3. Assistência externa

656.632

61,50%

4. Bens duradouros

5. Aquisição de terrenos
6. Consumíveis
7. Outros custos
8. Despesas gerais
TOTAL

44,12%

Devido ao atraso no início de algumas das acções de maior envergadura, bem como à optimização
de recursos e da experiência da equipa, a execução financeira do projecto encontra-se ainda
relativamente baixa se tivermos em conta que estão cumpridos cerca de 65% do calendário do
projecto. No entanto, durante o tempo restante do projecto os custos em algumas rubricas irão
aumentar. Isto deve-se a manutenção da equipa de campo com a necessidade de equipas de reforço
em 2011 e 2012, à necessidade ter apoio de uma máquina pesada nos trabalhos nas turfeiras, a
aquisição e instalação dos passadiços e diques plásticos também na área dos Graminhais, à
necessidade de uma maior quantidade consumíveis para o viveiro para permitir a continuidade da
produção de plantas até final do projecto, entre outras situações. Assim até final de 2011 serão
realizadas despesas avultadas, nomeadamente com pessoal e consumíveis.
Será feita até ao início de Novembro uma avaliação das despesas efectuadas e da necessidade de
eventuais ajustes nas diferentes rubricas, esta avaliação será discutida com todos os parceiros na
reunião executiva de Novembro.
Em relação aos gastos efectuados para cada uma das acções durante o período do relatório,
comparando com o Formulário B da proposta aprovada pela CE, foram registados os que se
apresentam na tabela seguinte:
Acção
Acção A1 " Plano de Recuperação e gestão"
Acção A2 " Mapa de vegetação potencial SIC"
Acção A3 " Rede para o fomento do turismo"
Acção A4 " Rede que integra a marca Priolo"
Acção A5 " Plano de sustentabilidade viveiro"
Acção A6 " Eficácia do controlo de gigante"
Acção A7 " Controlo de Incenso e acácia"
Acção A8 " Criação das equipas"
Acção A9 " Instalação do viveiro"
Acção C1 " Produção de plantas em viveiro"
Acção C2 "Recuperação de charnecas"
Acção C3 "Controlo nas turfeiras"
Acção C4 "Controlo na floresta laurissilva"
Acção C5 "Recuperação no habitat Turfeiras"
Acção C6 " Informação da rede de trilhos"
Acção C7 "Pomar de Uva-da-serra"
Acção D1 " Desenvolvimento de logótipo"
Acção D2 " Placas informativas"
Acção D3 "Relatório não-técnico"
Acção D4 "Workshops controlo de exóticas"
Acção D5 "Serviços de Ecossistemas"
Acção D6 "Formação Turismo e Negócios"
Acção D7 "Informação sobre habitats do SIC"
Acção D8 "Página internet do projecto"
Acção E1 "Monitorização acções de controlo"
Acção E2 " Monitorização viveiro"
Acção E3 " Comissão Executiva"
Acção E4 " Comissão Científica"
Acção E5 "Intercambio com outros projectos"
Acção E6 "Implementação do projecto"
Acção E7 " Auditoria"
Acção E8 "Sensibilidade das populações"
Acção E9 " After Life plan"
TOTAL

Custos previstos

Gasto

% Gasto

Custo final previsto

27469
19377
11758
14066
37875
31197
72450
46196
83522
643412
199795
201335
148109
122264
79973
49452
3572
7485
9920
16103
53319
20651
14402
8847
34349
12849
57283
13267
23802
104549
9742
8205
0
2186595

20150
12230
9120
10200
8700
28654
54920
43563
83522
167880
90320
98320
65870
55600
21650
5470
3572
6132
0
3260
38700
12300
10230
7560
25400
7500
39450
10326
17890
63240
0
4615
0
1026344

73,36%
63,12%
77,56%
72,52%
22,97%
91,85%
75,80%
94,30%
100,00%
26,09%
45,21%
48,83%
44,47%
45,48%
27,07%
11,06%
100,00%
81,92%
0,00%
20,24%
72,58%
59,56%
71,03%
85,45%
73,95%
58,37%
68,87%
77,83%
75,16%
60,49%
0,00%
56,25%
0,00%
46,94%

27469
19377
11758
14066
37875
31197
72450
46196
83522
643412
199795
201335
148109
122264
79973
49452
3572
7485
9920
16103
53319
20651
14402
8847
34349
12849
57283
13267
23802
104549
9742
8205
0
2186595

