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O projeto 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 ações. Faz parte
de uma rede mundial de organizações de ambiente, a BirdLife
International, que atua em mais de 100 países e tem como objetivo
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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projeto LIFE

LIFE07 ENV/P/000630
Relatório de Progresso
com as actividades do projeto de 1-8-2011 a 29-2-2012
Data do Relatório

31-03-2012
projeto LIFE+

Laurissilva Sustentável

Dados do projeto
Localização do projeto

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

Data de início do projeto:

01-01-2009

Data de término do projeto:

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 projetos 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

Direção Regional do Ambiente

DRAM

Direção Regional dos Assuntos do Mar

DRRF

Direção Regional de Recursos Florestais

DRT

Direção 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 Proteção Especial
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3. RESUMO EXECUTIVO
3.1 Progresso dos trabalhos
Durante o período abrangido por este relatório foram obtidos vários avanços relevantes nas várias
componentes do projeto. A nível das ações A foi elaborado um plano de ação para os habitats da ZPE
(A1) que será parte do plano de gestão que o Parque Natural de Ilha está a finalizar, foram também
concluídos o Mapa de Vegetação Potencial (A2) e o processo de candidatura das Terras do Priolo à
Carta Europeia de Turismo Sustentável (A3), a qual entregue à EUROPARC em janeiro de 2012.
A nível das ações de conservação foi possível realizar grande parte do trabalho planificado para as
turfeiras dos Graminhais (C3 e C5) que incluíram a remoção de mais de 30 toneladas de gigante,
fecho de valas e acessos, e recuperação de linhas de água, sendo possível verificar já resultados
positivos de recuperação em vários locais. A nível da produção de plantas (C1) produziram-se cerca
de 35.000 ao longo do ano de 2011, ultrapassando largamente o valor pensado inicialmente. Foi
também instalado o pomar de uva da serra (C7) em terrenos cedidos pela Azorina. Relativamente às
ações em Laurissilva e Charnecas (C2 e C4) não foi possível avançar muito para além do referido no
relatório anterior, isto porque o período de verão e os dias de melhor tempo foram dedicados
principalmente ao trabalho no planalto dos Graminhais e no restante período as condições
climatéricas não permitiram os trabalhos nessas áreas. Espera-se no entanto conseguir finalizar as
áreas até final do projeto.
A nível da divulgação está praticamente concluído o site educativo (D5), continuando a ser
dinamizado o site do projeto e do Centro Ambiental do Priolo, para além dos blogues criados para o
projeto, CETS e divulgação da biodiversidade. Recentemente foi criado um canal no Youtube onde
ficarão disponíveis reportagens dos meios de comunicação, vídeos dos trabalhos e outros materiais
relevantes. Continuam a ser realizadas atividades com escolas de toda a ilha e foi estabelecida uma
parceria com a Escola Secundária da Povoação para desenvolver atividades regulares e apoio nas
tarefas realizadas pelo viveiro.
O projeto participou ainda em dois eventos relevantes para a divulgação técnica e cientifica dos
resultados obtidos: o VII Congresso Nacional da SPEA e I Jornadas de Ornitologia da Macaronésia
(realizado na Madeira), e o Workshop “Prevenção e Controlo de Espécies Invasoras” (organizado pela
Universidade dos Açores na ilha Terceira).
No final de 2011 realizou-se a 3ª Reunião da Comissão Consultiva do projeto, tendo estado
presentes vários dos especialistas que têm acompanhado os trabalhos. A avaliação dos resultados
obtidos até ao momento foi francamente positiva por todos os participantes. Realizaram-se ainda as
reuniões periódicas da comissão executiva.
Em relação às questões levantadas na análise do relatório anterior, informamos que a DRA e o
Parque Natural, em conjunto com a equipa de projeto, estiveram ao longo dos últimos meses a rever
o plano de gestão da ZPE, tendo sido elaborado um plano de ação para os habitats para os próximos
5 anos, sendo que este plano está a ser integrado no próprio Plano de Gestão do Parque Natural de
Ilha que deverá iniciar a sua implementação a partir do 2º sementes de 2012 (ver Ação A1).
Relativamente à questão da rede de trilhos e sua gestão na ZPE, o Parque Natural fez um esforço
nos últimos meses para juntar recursos que permitam a manutenção e operacionalidade dos trilhos
abrangidos pelo projeto, estando planeada a abertura e manutenção dos 3 trilhos antes do verão.
Os dados recolhidos sobre as metodologias de controlo de exóticas estão a ser compilados em
fichas para as diferentes espécies que irão constituir uma brochura sobre controlo de espécies
exóticas problemáticas nos Açores. Esta brochura deverá estar concluída em julho/agosto e será de
livre distribuição por todos os interessados (ver Ações A6, A7 e D4).
Tal como pedido envia-se informação complementar sobre a produção de espécies nativas, estando
disponível em Anexo o relatório de monitorização e do atual ponto de situação da produção de
espécies nativas em viveiro (A9 e C1).
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3.2 Avaliação da viabilidade dos objetivos do projeto e do plano de trabalho
A evolução dos trabalhos tem sido positiva, apesar de algumas ações apresentarem um volume de
trabalho muito superior ao previsto, como por exemplo as mais de 30 toneladas de Gigante que foram
removidas nas turfeiras do Planalto dos Graminhais ou os declives muito acentuados na área de
Laurissilva da Malhada. Estas situações levaram a algum atraso em relação ao planeado para duas
das áreas de intervenção (Malhada e Mata dos Bispos). No entanto, se não surgirem fatores externos
inesperados espera-se concluir as ações até final do ano.
Os objetivos do projeto de uma forma geral continuam assim a ser realistas e todas as ações
apresentam condições para serem concluídas, algumas superando os resultados previstos, embora
em alguns casos ultrapassando por vezes os prazos planeados.
Os trabalhos de campo e de produção de plantas estarão sempre condicionados pelas condições
climatéricas, no entanto, o planeamento destas ações tem sido feito de modo a maximizar o esforço
investido e encontrar alternativas que permitam realizar diferentes ações de acordo com o clima.
Algumas ações, como as relacionadas com trilhos e plano de Ação para habitats, estiveram
dependentes de fatores externos ao projeto, que se espera estejam já ultrapassados e como tal não
colocam em causa nenhuma das ações.

3.3 Problemas encontrados
De um modo geral a maioria das ações já iniciadas decorrem de uma forma aproximada ao
planeado e indicado nos relatórios anteriores. Para além da necessidade das alterações das áreas de
intervenção e do calendário inicialmente pedidas verificou-se em algumas ações alguns atrasos em
relação aos prazos indicados. No entanto, tem sido feito em grande esforço por parte de todos os
intervenientes para resolver essas situações.
Está a ser feita uma avaliação do orçamento ainda disponível no sentido de assegurar uma possível
extensão do projeto se tal foi viável e trouxer mais valias para os objetivos de conservação para a
área.

4. PARTE ADMINISTRATIVA

4.1 Gestão do projeto
O funcionamento do projeto 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 ações a menor altitude,
tal como os trabalhos no Viveiro e a preparação das ações a desenvolver.

4.2 Organograma e estrutura de gestão
A estrutura de gestão do projeto e a equipa responsável pela sua implementação foi adaptada de
forma a cumprir com todos os requisitos das ações do projeto, permitindo a sua execução na
totalidade. A coordenação de projeto é assegurada por Joaquim Teodósio por parte do beneficiário,
8
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designando-se atualmente interlocutores principais em cada um dos parceiros: Raquel Ferreira pela
SRAM/Azorina e Sérgio Medeiros pela CMP.
A equipa de projeto tem registado desde o início do projeto ligeiras alterações. Assim, neste
momento é constituída pelo Coordenador (Joaquim Teodósio), por cinco assistentes de projeto
(Azucena Martin, Joana Domingues, Filipe Figueiredo, Rui Botelho e Andreia Amaral) e uma equipa
de campo de 15 elementos com dois encarregados (José Mendonça e José Pacheco). A equipa de
campo para as diversas ações de recuperação de habitat foi aumentada como planeado com a
evolução das ações de campo do projeto, sendo atualmente composta por José Mendonça e José
Pacheco, André Fernandes, Bruno Oliveira, Hilberto Correia, José Tavares, Marcelino Oliveira, Tibério
Arruda, Hélder Festa, Manuel Frias, Vítor Costa, Armando Silva, António Pimentel, Nuno Melo e José
Aguiar.
Para além da equipa permanente, de junho a novembro de 2011 foi contratado um reforço de 5
elementos a uma empresa local para apoio nas ações de campo. Foi necessário também a
contratação de uma máquina e operador para as ações no Planalto dos Graminhais (entre junho e
setembro). Em 2012 está previsto efetuar o mesmo tipo de contratações, embora no caso da máquina
e operador por um período menor.
O processo de candidatura à CETS tem sido desenvolvido pela Equipa Técnica Local, composta por
elementos das várias entidades.

5. PARTE TÉCNICA

5.1 Ações do projeto
Ação A1 - Elaborar o Plano de Ação para a Recuperação e Conservação de habitats prioritários
no futuro SIC Tronqueira/Planalto dos Graminhais
Conforme indicado nos relatórios anteriores e aprovado pela Comissão Europeia, o Plano de
Gestão da área será o resultado desta ação, com a condição de ser finalizado e aprovado
oficialmente antes do final do projeto. O Plano de Gestão do Parque Natural de Ilha de São Miguel,
conforme a designação do Decreto Legislativo Regional nº 19/2008/A, integra a Reserva Natural do
Pico da Vara (SMG02) e a Área Protegida da Tronqueira e Planalto dos Graminhais (SMG08),
consequentemente também da área do projeto e das novas áreas designadas como SIC. A
designação destas áreas seguiu todos os trâmites legais a nível regional e dependem exclusivamente
das autoridades nacionais e da Comissão Europeia nesta altura.
O Plano de Gestão foi já preparado pela SRAM em colaboração com a equipa de projeto da SPEA,
e está previsto para o período 2013-2017. A estrutura preliminar do Plano de Gestão é apresentada
no Anexo 1 e será finalizada e aprovada de forma oficial pelo Governo Regional até à data do término
do projeto.
Ação A2 - Elaboração do Mapa de vegetação potencial para a ZPE
A equipa do Gabinete de Ecologia Vegetal e Aplicada (GEVA) da Universidade dos Açores entregou
o relatório e esteve presente numa reunião para discussão e validação do mesmo pela equipa do
projeto, que foi realizada na Povoação em outubro de 2011. Os resultados são relevantes para o
planeamento dos trabalhos de campo, quer para as áreas ainda em fase de intervenção até final do
projeto, como para o Plano de Gestão e ações futuras que se venham a verificar no Parque Natural
de Ilha de São Miguel.
Esta ação encontra-se portanto encerrada e o relatório final é apresentado no Anexo 2.
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Ação 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.
Esta Ação tem como objetivo a valorização como recurso turístico do Priolo e dos Habitats
Prioritários presentes na ZPE Pico da Vara/ Ribeira do Guilherme. A metodologia escolhida para a
criação desta rede de entidades foi a implementação da Carta Europeia de Turismo Sustentável
(CETS).
Nos meses de junho a setembro, foi definida a Estratégia de Desenvolvimento Turístico Sustentável
das Terras do Priolo e no dia 14 de outubro, na Vila do Nordeste, foi realizado o II Fórum CETS das
Terras do Priolo, contando com a presença de 28 participantes, representantes de 12 empresas
ligadas ao turismo nos concelhos de Nordeste e Povoação e das entidades parceiras neste processo.
Neste fórum foi discutida e aprovada a estratégia, e foram votados os objetivos com o intuito de
identificar quais os mais relevantes para os presentes. Neste Fórum foram também apresentadas
propostas de ações para avaliar a sua inclusão no Plano de Ação.
Nos meses de outubro e novembro, a Equipa Técnica Local procedeu à identificação das ações a
ser realizadas por cada um dos parceiros com o intuito de atingir os objetivos definidos na Estratégia.
Em Dezembro, desenvolveram-se reuniões com entidades privadas também interessadas em
apresentar ações. A 9 de janeiro de 2011 foi aprovado pela Equipa Técnica Local o Plano de Ação
para o Turismo Sustentável nas Terras do Priolo, e a 16 de janeiro, foi realizado o III Fórum CETS
Terras do Priolo, com apresentação do Plano de Ação a todos os empresários interessados tendo
sido aprovado por todos os presentes.
A candidatura à Carta Europeia de Turismo Sustentável foi entregue pelo Parque Natural de Ilha à
EUROPARC a 20 de Janeiro de 2012, fechando de este modo a Ação. A implementação do plano de
ação irá ser iniciado já nas próximas semanas e o relatório final desta Ação será conjunto com o da
Ação A4 assim que esta também terminar. No Anexo 3 os documentos da candidatura entregue a
EUROPARC e o relatório provisório destas ações.
Ação 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
Esta Ação pretende promover o aparecimento de novas oportunidades económicas relacionadas
com a conservação dos habitats prioritários. Neste sentido foi desenvolvida a Marca Priolo, registada
pela Secretaria Regional do Ambiente e do Mar e que poderá ser usada pelos empresários que
estabeleçam uma parceria com o Parque Natural da Ilha de São Miguel no território das Terras do
Priolo.
Uma vez que se trata de um processo associado à Ação A3 e ligado à candidatura CETS Terras do
Priolo, durante o período do presente relatório apenas foram realizadas algumas reuniões com
empresários no sentido de promover a criação duma associação de empresários turísticos que
pudesse acompanhar a criação da Marca Priolo. Esta associação já conta com mais de 12 empresas
interessadas e estatutos definidos, porém existe alguma dificuldade em nomear uma Direção para a
mesma.
Nos próximos meses, o Manual de Boas Práticas para a Marca Priolo será discutido junto dos
empresários e será definido o documento final, dando-se inicio a divulgação das empresas aderentes
à Marca Priolo.
Ação A5 - Plano de sustentabilidade do viveiro de plantas
O início desta ação foi antecipado para 2011 com o objetivo de avaliar a sustentabilidade do viveiro
de plantas nativas que atualmente se encontra na vila de Povoação. Inicialmente foi realizada uma
monitorização exaustiva do viveiro de modo para obter o máximo de informação sobre a produção de
cada espécie.
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O índice do Plano de Sustentabilidade (Anexo 4) foi proposto e aprovado em reunião de Comissão
Executiva e conta, por exemplo, com uma análise dos custos de funcionamento, uma análise de
mercado e propostas para redução de custos se necessário, de modo a garantir a produção de
plantas nativas de São Miguel para ações de conservação ou outras.
O Plano estará concluído até final do ano, conforme planeado. Pretende-se associar os resultados
desta Ação à divulgação e promoção da utilização de espécies nativas dos Açores.

Ação A6 - Avaliação da eficácia dos métodos de controlo de Gunnera tinctoria nos habitats
prioritários do projeto
Na área do planalto dos Graminhais o Gigante foi removido em toda a extensão da área de projeto
durante o verão de 2011, através de remoção de frutificações e mais tarde das próprias plantas
inteiras por remoção manual. Foram retiradas mais de 30 toneladas de Gunnera tinctoria nesta área,
tendo sido posteriormente colocadas em aterro para evitar o rebrotamento. O sucesso desta
intervenção e o grau atual de invasão será avaliado no mapeamento a realizar em abril.
Os resultados desta intervenção, assim como os resultados obtidos pela DRRF nos testes de
aplicação de herbicida, farão parte do Guia prático de erradicação de exóticas. Este Guia encontra-se
em elaboração, sendo um resultado conjunto desta Ação com as ações A7 e D4.
Ação A7 - Avaliação da eficácia dos métodos de controlo de Pittosporum undulatum e Acacia
melanoxylon em charnecas macaronésios
A área do Labaçal/Pico da Vereda foi intervencionada na sua totalidade (cerca de 6 ha) tendo sido
eliminados todos os exemplares de incenso aí presentes.
Os testes foram efetuados em 70 árvores em 2010 (ver Relatório intercalar) de forma a comparar a
eficácia de diferentes químicos e concentrações e monitorizados periodicamente. Verificou-se com
atuação mais rápida o tratamento com metasulfurão de metilo (cerca de 65% de eficácia), embora os
resultados com glifosato apresentem maior eficácia a longo prazo (95% de eficácia).
Os resultados do controlo de incenso na área do Labaçal/Pico da Vereda são apresentados no
Anexo 6 e farão parte do Guia prático de erradicação de exóticas. Este Guia encontra-se em
elaboração, sendo um resultado conjunto desta Ação com as ações A6 e D4.

Ação A8 - Criação da equipa técnica e implementação da base do projeto
Apesar de esta Ação já estar considerada como encerrada, dado a existência de uma equipa de
trabalho estável e definidos e operacionais os locais de trabalho, verificaram-se alterações pontuais
ao longo do projeto. Em fevereiro de 2012 entrou mais 1 elemento para a equipa de campo: Tibério
Arruda. A equipa de campo foi reforçada de junho a novembro com uma equipa de 5 elementos
contratada localmente. De junho a setembro esteve ainda a trabalhar com o projeto uma máquina
pesada e operador contratada na mesma empresa.
Em 2012 será novamente contratada uma equipa nos mesmo moldes para apoio durante a
primavera e verão. A máquina e operador serão necessários também mas por um período menor.
Ação A9 - Instalação de um viveiro para produção de plantas nativas
O viveiro situado na vila da Povoação encontra-se em funcionamento desde Agosto 2009, conforme
foi já descrito nos relatórios anteriores. Para além da área original de estufa e de viveiro exterior
(seminário) na Povoação com 38 canteiros, em 2011/2012 foram instalados mais 6 canteiros nas
Furnas, em terrenos cedidos pela Azorina SA.
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A estrutura do viveiro encontra-se consolidada, tendo sido já produzidas desde o seu início cerca de
90.000 plantas de 20 espécies nativas de São Miguel, que foram utilizadas tanto em ações de plantio
do projeto (ver Ações C) como em ações de plantio no ilhéu de Vila Franca do Campo para o projeto
Ilhas Santuário para Aves Marinhas (ver Ação E5). Esta ação considera-se fechada dado que o
funcionamento normal do viveiro enquadra-se no âmbito da Ação C1. No entanto, admite-se a
possibilidade de mudar a localização do viveiro no futuro se surgirem novos dados do plano de
sustentabilidade do viveiro (ver Ação A5) ou novas áreas disponíveis mais adequadas do que a atual.
Ação C1 – Produção de plantas nativas em viveiro
Como já referido nos relatórios anteriores o início da produção de plantas em viveiro foi antecipada
em relação ao previsto inicialmente. Esta produção de plantas é um processo delicado e complexo
para algumas das espécies, implicando custos significativos. Deste modo é essencial conhecer bem a
capacidade germinativa das plantas e a capacidade produtiva de um viveiro.
Tem-se verificado que as taxas de germinação são geralmente melhores se as sementes forem
semeadas na estufa, caso em 2012 de Frangula azorica com uma taxa de germinação que poderá ir
até aos 55% e de Laurus azorica até aos 70%. O espaço em estufa é assim um dos fatores que
podem limitar a capacidade de produção.
À data deste relatório, a estufa conta com mais de 36.000 plantas de 20 espécies, parte delas estão
prontas a serem plantadas no seu local definitivo. Este número andará na capacidade máxima da
estufa. No total desde o inicio do projeto já foram plantadas 55.000 plantas, sendo 45.000 nas áreas
de intervenção na Serra da Tronqueira e cerca de 10.000 no ilhéu de Vila Franca em colaboração com
o projeto LIFE Ilhas Santuário para as Aves Marinhas. Destas, cerca de 300 foram vidálias (Azorina
vildalii), género endémico dos Açores.
A recolha de sementes no ano de 2011 foi concluída dentro do planeado. As ultimas recolhas foram
contadas por estimativa e peso. Deste modo foram recolhidas:
Myrica faya – 200 litros de fruto; Erica azorica –160 l de fruto;
Picconia azorica – 40 l de fruto; Laurus azorica – 65 l de fruto;
Ilex azorica – 80 l de fruto; Vaccinium cylindraceum – 60 l de fruto;
Viburnum tinus ssp subcordatum - 40 l de fruto; Juniperus brevifolia - 5 l de fruto;
Prunus azorica -10 l de fruto; Calluna vulgaris - 120 l de fruto;
Frangula azorica - 1500 sementes; Myrsine africana - 1600 sementes.
Os resultados são apresentados no Anexo 6. O viveiro recebeu ainda a visita de mais de 350
visitantes, incluindo escolas, sendo as visitas orientadas para demonstrar à população a importância
das plantas nativas e a problemática das espécies invasoras.
Ação C2 – Controlo de Pittosporum undulatum e Acácia melanoxylon e recuperação de área de
matos macaronésicos
Esta Ação decorre na área do Labaçal/Pico da Vereda com cerca de 6 há, que serviu para a
realização dos testes (Ação A7), e ao mesmo tempo foi realizado o controlo de exóticas para a
totalidade da área. Na maioria das árvores foi utilizado o composto metasulfurão de metilo, dado ser o
produto utilizado também para a Cletra e Conteira e pelo facto de indicações anteriores apontarem
para o seu sucesso no controlo do Incenso. Verificou-se que também o glifosato resulta muito bem no
controlo do incenso.
A totalidade da área foi intervencionada, sendo que as monitorizações dos incensos
intervencionados vão continuar a ser efetuados e se necessário então realizar uma segunda
intervenção. Durante o outono e inverno de 2012 toda a área foi alvo de plantações nas áreas que
ficaram com mais espaço livre depois da eliminação das espécies exóticas.
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Ação C3 - Controlo de vegetação exótica (Gunnera tinctoria, Clethra arborea e Dicksonia
antarctica) no habitat prioritário - Turfeiras de altitude
As espécies exóticas invasoras que representam uma maior ameaça para as turfeira do Planalto
dos Graminhais são o Gigante (Gunnera tinctoria), os dois Fetos-arbóreos (Dicksonia antartica e
Sphaeropteris cooperi), Cletra (Clethra arborea), Hortênsias (Hydrangea macrophylla) e Silvas (
Rubus sp.).
O Gigante é uma espécie que neste momento é considerada uma invasora com carácter agressivo
para a ilha de São Miguel, já dominante em pastagens em áreas circundantes às turfeiras dos
Graminhais sendo a espécie que representa um maior risco para este habitat.
Em 2011, após a cessação dos contratos de arrendamento, foi iniciada em maio a remoção manual
das plantas pela equipa do projeto, que foi reforçada com 5 elementos por um período de 6 meses.
Dada a elevada quantidade de plantas no interior da turfeira e a dificuldade de transportar tão grande
quantidade de material, optou-se por acumular todo o material recolhido dentro de sacas, deixar
apodrecer e posteriormente colocar o material vegetal em aterros em pontos selecionados e
rapidamente encerrados como solo. Esta foi uma ação de grande envergadura, tendo-se recolhido
mais de 32 toneladas de material vegetal, equivalente a 2000 horas de pessoal.
Nas bermas do caminho florestal dos Graminhais e ao longo do trilho pedestre que vem da
Povoação, foi aplicado no verão de 2011, com base na informação fornecida pela DRRF, o herbicida
com o composto activo triclopir (GURU) a uma concentração de 15% para controlo de Gigante.
Ao nível dos fetos-arbóreos Dicksonia antartica e Sphaeropteris cooperi verifica-se que, com base
na informação que foi recolhida, os Açores são dos primeiros lugares no mundo em que estas
espécies são dadas como invasoras, pelo que não existem de momento protocolos estabelecidos de
controlo ou erradicação. Numa primeira fase pensou-se que o simples corte do “tronco” poderia ser
suficiente para a eliminação da planta, contudo verificou-se que a quase totalidade dos fetos-arbóreos
rebrotou, pelo está a ser levado um teste com os três compostos activos que se têm mostrado mais
eficazes: triclopir (GURU), o glifosato (Roundup Ultra) e o metasulforão de metilo (Ally). Estes testes
foram iniciados em julho de 2011 e devem prolongar-se por um ano.
A Cletra apresenta desenvolvimentos distintos consoante os locais, assim no meio da turfeira
apresenta plantas pouco desenvolvidas e sem frutificações que devem ser removidas manualmente,
enquanto que ao longo dos caminhos, nas valas de drenagem, linhas de erosão e no meio das
cortinas de criptoméria encontramos plantas de grandes dimensões que devem ser intervencionadas
através do método de “cut and paint” com a aplicação do herbicida Ally. Os trabalhos de remoção
desta exótica foram iniciados conjuntamente com os trabalhos de remoção de Gunnera e será
realizada novamente no verão de 2012.
A remoção manual das hortênsias é difícil dada a grande capacidade de rebrotar a partir de
fragmentos da planta, sendo conhecida pela sua resistência aos herbicidas, pelo que foi levado a
cabo no verão de 2011 um teste que consistiu na poda total das plantas no final da primavera, de
forma a provocar stress na planta, e passado um mês (quando as plantas apresentaram as folhas e
os caules novos) foi realizada uma aplicação foliar de herbicida. Os herbicidas que foram testados nas
parcelas de monitorização foram o triclopir (GURU), o glifosato (Roundup Ultra) e o metasulforão de
metilo (Ally). Durante os primeiros 3 meses foram monitorizadas as parcelas, e embora não se
verificar uma erradicação completa o herbicida que apresentou maior sucesso foi o GURU. Estas
parcelas foram destruídas em setembro de 2011 pela necessidade de utilizar a retroescavadora para
retirar madeira da linha de água adjacente, ação que não estava inicialmente prevista.
Relativamente a Rubus sp., foi realizada remoção manual, sendo que em áreas onde não existe o
risco de contaminação do lençol de água ou de plantas nativas foi realizada a aplicação foliar de
herbicida com o composto activo triclopir (Guru).
Todas estas ações decorreram entre Maio e Setembro de 2011, sendo que em 2012 vai-se
proceder a ações de controlo e manutenção com vista à prevenção de novos focos de invasão. Com
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base nos resultados obtidos em 2012 deverá ser planificado o modelo de intervenção a médio/longo
prazo. Para mais informações ver relatório no Anexo 7.
Ação C4 - Controlo de vegetação exótica (Pittosporum undulatum, Acacia melanoxylon,
Gunnera tinctoria, Clethra arborea e Hedychium gardneranum) no habitat prioritário – Floresta
laurissilva
Continuaram-se os trabalhos na área de intervenção da Malhada, mas apenas durante alguns dias
do mês de agosto e setembro. Dado o volume de trabalho nas ações desenvolvidas no planalto dos
Graminhais foi feito um grande investimento nas turfeiras durante o verão. Durante o outono e
inverno, com as condições climatéricas mais adversas foram pouco os dias que permitiram trabalhos
nesta área.
No período abrangido pelo relatório foram realizadas intervenções de recuperação do trilho pedestre
adjacente à área e controlo de exóticas numa área de aproximadamente 0,5 ha. Durante os primeiros
meses de 2012 já se iniciou a abertura de trilhos de trabalhos para a área ainda não intervencionada.
Espera-se que a área seja intervencionada na sua totalidade até final do verão. Com o avanço dos
trabalhos e abertura de acessos, verificou-se que a área na sua cota mais baixa, devido ao relevo
acentuado e derrocadas existentes, a progressão dos trabalhos seria fortemente condicionada. Assim,
e dado que a mancha de Laurissilva se prolonga ao longo da cumeada na direção do Pico da Vara, a
área de intervenção será estendida em comprimento de forma a compensar as áreas onde não seja
possível a intervenção (Anexo 8).
Serão iniciados no mês de abril os trabalhos na área de intervenção da Mata dos Bispos. Esta área
situa-se a menor altitude e será intervencionada até final do projeto.
Ação C5 - Aplicação de metodologias de recuperação no habitat de conservação prioritária:
Turfeiras altas ativas
Os trabalhos que presentemente estão a ser levados a cabo têm por base os levantamentos de
campo efetuados em 2009, nos quais para os 75 hectares de área foram identificados 15.750m de
valas de drenagem, 20.000m de muros divisórios e 8.000m de acessos, bem como os mapeamentos
da vegetação existente (vegetação natural, plantações de criptoméria e áreas invadidas por exóticas).
O planeamento e acompanhamento destas ações tem contado com o apoio do técnico da RSPB,
Norman Russel responsável pela gestão das turfeiras da Reserva de Fornisard Flows, Escócia, que
visitou novamente o projeto de 24 a 29 de Fevereiro de 2012.
Durante o verão de 2011 foram removidas as restantes áres de cortinas de criptomérias e realizada
a plantação de plantas colonizadoras, tendo até ao momento sido plantadas cerca de 4000 urzes,
sendo que numa segunda fase se vai proceder à plantação de forma mais espaçada de cedros-domato, azevinhos, uva-da-serra e louros, bem como sementeira direta.
Entre junho e setembro, recorrendo a retroescavadora, foram construídos 105 diques, 500m de
muros de terra em redor da área protegida e 5 bacias de sedimentação para impedir a entrada de
sedimentos do caminho florestal que ladeia esta área a oeste. Estes trabalhos permitiram encerrar
todos os acessos que existiam na área com excepção do que ainda está ser utilizado pelo antigo trilho
pedestre para o Pico da Vara.
Foi igualmente construído o novo trilho pedestre que vai substituir o atual e que está muito
degradado, o que tem levado os visitantes a provocar danos nos habitats naturais circundantes. Este
novo troço tem 1300m de extensão está sobre-elevado em relação à área envolvente faltando apenas
a instalação dos 18 passadiços de madeira com uma extensão total de 92,5m, prevista para abril/maio
de 2012.
No interior das turfeiras é mais sensível recorrer a meios mecanizados, foi portanto decidida a
utilização de placas de plástico para a construção de diques. Este é um material específico para este
tipo de intervenções, fácil de aplicar e com resultados quase imediatos. Foram adquiridos à empresa
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Master Pile 5000 metros de estacas de plástico reciclado, o que permitiu construir 16 diques com
comprimentos a variar entre os 2m e os 9m. Este é um trabalho realizado de forma mais gradual
permitindo avaliar e acompanhar caso a caso a evolução do lençol de água à superfície e reavaliar
futuras intervenções. Estes trabalhos vão continuar até ao final do projeto.
Com a criação destes diques a aumentar a retenção de água à superfície, foram criadas novas
áreas encharcadas propícias para o desenvolvimento de turfeiras, contudo muitas destas áreas
estavam num estado de degradação tão avançado que já não existiam quaisquer plantas do género
Sphagnum sp. Assim foram iniciados trabalhos de inoculação destes briófitos nas áreas
intervencionadas. Para o conhecimento das espécies de Sphagnum sp. existentes na área e quais as
melhores técnicas a utilizar foi essencial a visita de Alexander Payne da British Bryological Society.
Nesta visita foram identificadas 20 espécies de briófitos das quais 4 espécies de Sphagnum sp. 3
delas importantes formadoras de turfa e que serão utilizadas consoante o grau de encharcamento das
áreas. Para mais informações ver relatório no Anexo 7.

Ação C6 - Melhoramento da informação e sinalética da rede de trilhos pedestres nos diversos
habitats prioritários
Após a re-estruturação da gestão da rede de trilhos pedestres dos Açores que se verificou ao longo
de 2011, os trilhos pedestres abrangidos por esta ação passaram para a gestão do Parque Natural de
Ilha de São Miguel. No final de 2011, o Parque esteve a avaliar os recursos humanos e financeiros
disponíveis para gestão dos trilhos sob sua responsabilidade tendo avançado no início deste ano com
os mecanismos para a realização das intervenções de manutenção necessárias para a abertura dos
vários trilhos.
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). O Parque irá avançar com os trabalhos
necessários para a abertura destes dois últimos trilhos com os seus recursos próprios. O trilho Lomba
da Fazenda/Pico da Vara é um trilho longo e de difícil manutenção. Este trilho serve de acesso à área
de intervenção do projeto denominada Malhada. Os trabalhos de manutenção necessários para a
abertura do trilho serão realizados pela equipa do LIFE, sendo que a partir de 2013 o Parque ficará
com essa responsabilidade. Espera-se que os trilhos referidos estejam em condições de utilização já
nos próximos meses.
Já foram avaliadas as necessidades de reforço de sinalética direcional, da responsabilidade da
Direção Regional de Turismo, que irá instalar a sinalética necessária. Está atualmente a ser avaliada
em conjunto com o Parque a colocação de informação complementar nas áreas intervencionadas pelo
projeto: nomeadamente Malhada e Graminhais.
Ação C7 - Implementação de um pomar demonstrativo de Uva-da-serra
Durante o período deste relatório foi escolhido o terreno e instalado o pomar. Os terrenos
localizados numa quinta antiga nas margens da Lagoa das Furnas, foram cedidos pela Azorina SA e
pelo CMIF (Centro de Monitorização e Investigação das Furnas). Foram utilizadas plantas produzidas
de estaca e de semente. Em 2009 e 2010 tinham sido recolhidas estacas em cerca de 300 plantas de
Uva-da-serra e colocadas a enraizar, quer em substrato quer em condições naturais (musgão de
Sphagnum sp.). Foram também produzidas cerca de 800 plantas proveniente de sementes
selecionadas (as plantas sementões).
Foram instaladas duas áreas de pomar, uma com 500 plantas provenientes de semente e outro
pomar com 700 estacas de plantas selecionadas (Anexo 9). O pomar será seguido e mantido no
período pós-Life, esperando que dê muitos e bons frutos. A evolução deste pomar será comparada
com outro pomar instalado no âmbito das ações de recuperação da Bacia Hidrográfica da Lagoa das
Furnas, da responsabilidade da Azorina SA, e que foi instalado numa antiga pastagem a maior
altitude.
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Ação D1 - Desenvolvimento de logótipo do projeto
Ação encerrada conforme informado em relatórios anteriores.
Ação D2 - Criação e colocação de Placas Informativas sobre o projeto
Ação encerrada conforme informado em relatórios anteriores.
Ação D3 – Relatório Não Técnico
Ação não iniciada, prevista para o terceiro trimestre de 2012.
Ação D4 - Realização de workshops de divulgação de metodologias de controlo de exóticas
Esta Ação foi adiada visto que ainda estavam a decorrer testes e recolha de informação para
algumas das principais espécies exóticas (caso do Gigante e Incenso). A primeira destas ações de
formação irá decorrer no segundo trimestre deste ano, e as seguintes ao longo do ano. A primeira
ação foi planeada em conjunto com a Junta de Freguesia do Faial da Terra para outubro de 2011 mas
teve de ser adiada por problemas logísticos. Irá decorrer na primavera de 2012. outras ações estão a
ser combinadas para a primavera/verão de 2012.
O projeto esteve presente, com uma comunicação sobre os trabalhos de controlo de exóticas, no
Workshop “Prevenção e Controlo de Espécies Invasoras” organizado pela Universidade dos Açores,
em Angra do Heroísmo (ilha Terceira), que decorreu de 27 a 29 de Outubro de 2011. Esta reunião
reuniu a maioria dos especialistas e entidades que trabalham nos Açores com espécies invasoras
(http://www.invasoras.uac.pt/LIVRO_de%20RESUMOS_Workshop_Invasoras_2011.pdf).
Ação D5 - Realização de ações regionais de divulgação sobre a valorização dos Serviços dos
Ecossistemas, importância dos habitats prioritários existentes na ZPE, problemática da
invasão por exóticas
Em 2011, foram desenvolvidas mais de 40 atividades com escolas envolvendo cerca de 1500
jovens e professores. Ao longo do verão foram ainda realizadas algumas dezenas de atividades na
ZPE, dedicadas à Laurissilva e ao Priolo, tais como percursos pedestres e visitas temáticas com cerca
de 500 participantes. O Centro Ambiental do Priolo continua a ser uma referência para quem visita a
ZPE (em 2011 recebeu quase 2400 visitantes).
Ao longo do segundo semestre de 2011 foi desenvolvida pela empresa Morfose uma Página Web
educativa “Uma floresta, um futuro” que se encontra em fase de conclusão. Esta página ficará
disponível online e será ainda instalada num formato portátil (pen-drive) para distribuição nas escolas
(pode ser consultada em http://umaflorestaumfuturo.spea.pt). Continua a ser atualizado o blogue
educativo http://umaflorestaumfuturo.blogspot.com.
Até ao final do projeto, continuarão a ser realizadas as atividades em escolas, privilegiando o
fortalecimento 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 ações de conservação do projeto.
De agosto de 2011 a fevereiro de 2012 foram emitidas 43 notícias sobre o projeto e as suas
diversas ações. Estas notícias foram maioritariamente divulgada em jornais e pela internet. No
entanto, foram emitidas também notícias na rádio (1) e na televisão (6). 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 (12) (Anexo 10).
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Ação D6 - Realização de ações de formação sobre turismo de natureza e oportunidades de
negócio relacionadas com este para estudantes de turismo, empreendedores e população
geral
Até à 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 de turismo e conservação da natureza para público escolar com a participação de mais de
200 alunos.
Apesar das tentativas realizadas ao longo de 2011, verificou-se que, até ao momento, não existem
condições para a realização de algumas das formações planificadas, como por exemplo os cursos de
empreendedorismo. Assim e até final de 2012, espera-se realizar, em parceria com as Escolas
Profissionais da Povoação e Nordeste, Cursos de Guias Turísticos em Áreas Protegidas homologados
pelo Governo Regional e ações de formação/divulgação sobre empreendedorismo. Assim como
continuar com a divulgação do turismo sustentável como uma oportunidade de desenvolvimento para
estes territórios, junto de escolas profissionais, escolas regulares, a universidade e outras entidades
interessadas.
Ação 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.
A primeira edição do guia para as Terras do Priolo foi publicada em Julho de 2011 e desde esta
data tem sido amplamente distribuída através dos empresários participantes na Carta Europeia de
Turismo Sustentável das Terras do Priolo e postos de turismo da ilha de São Miguel. Foi também
divulgado internacionalmente através da participação da SPEA na British Birdwatching Fair. O guia
tem sido muito bem aceite e alvo de bastantes elogios e procura. Este guia está também disponível
online no endereço http://issuu.com/susana.costa/docs/guia_terrasdopriolo.
Em 2012 será editada uma segunda versão do guia, com correções derivadas dos conhecimentos
adquiridos no processo de redação da Carta Europeia de Turismo Sustentável e serão igualmente
desenvolvidos conteúdos para um site das Terras do Priolo/CETS tendo por base a informação
inserida neste guia.

Ação D8 - Desenvolvimento da página do projeto
A página atual apresenta toda a informação de base sobre o projeto, sendo realizada uma melhoria
contínua da informação e conteúdos disponibilizados. Em Maio de 2010 foi também criado um blogue
geral sobre o projeto, onde são disponibilizadas notícias, curiosidades, atividades e outros assuntos
que fazem o dia-a-dia do projeto. Este blogue já ultrapassou os 12000 visitantes e pode ser visitado
em http://lifelaurissilva.blogspot.com/. A versão inglesa encontra-se em http://lifelaurissilvaeng.blogspot.com/. No Facebook o projeto tem sido divulgado através do perfil da SPEA e do Centro
Ambiental do Priolo.
Em novembro de 2011 foi criada a Newsletter da SPEA Açores, um boletim informativo online, com
as atividades levadas a cabo nos Açores incluindo os dois projetos Life a decorrer no arquipélago.
Este boletim é enviado para os sócios da SPEA e outros interessados nos Açores bem como
participantes das atividades organizadas. Esta Newsletter é quinzenal e já vai na sua 8ª edição.
Foi também criado um canal de vídeos no Youtube, (http://www.youtube.com/user/Lifelaurissilva1),
que tem como objetivo divulgar pequenos apontamentos dos trabalhos desenvolvidos nas áreas de
intervenção, assim como reportagens divulgadas em diferentes meios de comunicação social sobre
as atividades desenvolvidas e outros assuntos pertinentes para a consciencialização da conservação
da Floresta Laurissilva e da Flora e Fauna presente na ZPE.
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Ação E1 - Monitorização das ações de controlo de exóticas e recuperação de Habitat
A monitorização das ações de intervenção no terreno tem sido realizada de um modo contínuo ao
longo de todo o projeto de modo. Embora seja uma ação que requer um grande investimento em
tempo e recursos humanos, é fundamental para a boa avaliação dos resultados e eficácia do projeto,
tendo decorrido de forma normal no período deste relatório como se segue:
Monitorização da remoção de espécies exóticas, quadrados 2x2m
Estas parcelas, instaladas para caracterização florística da floresta Laurissilva nas áreas que foram
sujeitas a ações de remoção de exóticas, foram instaladas em 2005 e visitadas entre agosto e outubro
de 2011, meses em que se verifica um maior desenvolvimento vegetal e coincidente com as
florações/frutificações de várias espécies. Foram realizados os trabalhos de deteção e monitorização
em 77 parcelas, tendo-se perdido uma parcela relativamente a 2010 devido a uma derrocada que
ocorreu no local.
Monitorização da remoção de espécies exóticas, quadrados 10x10m
Neste sistema de monitorização são aplicadas 3 metodologias que têm como objectivo monitorizar a
evolução da vegetação (diretamente comparável com as parcelas 2x2m), o sucesso das acções de
remoção de exóticas e o coberto arbóreo. As 8 parcelas instaladas foram monitorizadas entre agosto
e outubro, sendo que em abril/maio os dados recolhidos serão analisados em conjunto com os dados
das parcelas 2x2m com o apoio de Jaime Ramos e Rúben Heleno (Universidade de Coimbra).
Monitorização do nível de água nas turfeiras dos Graminhais
Os 38 tubos para medição do nível de água (15 nos 75 hectares do projeto e os restantes nos 24
hectares sob gestão da DRRF) foram visitados e medidos a cada 2 meses, sendo que os resultados
preliminares demonstram que os locais que conseguem acumular água ao longo do ano são áreas em
que a vegetação é dominada por Sphagnum sp. Com base nas recomendações do técnico da RSPB
Norman Russell (membro da Comissão Consultiva) foi definido que na época mais seca, entre abril e
Setembro de 2012, as monitorizações serão realizadas mensalmente.
Monitorização das ações de recuperação das turfeiras dos Graminhais
Os 10 locais onde foram instaladas as linhas de tubos têm sido monitorizados a cada 2 meses em
simultâneo com a monitorização de água na turfeira. Ainda é prematuro analisar os dados que estão a
ser recolhidos. Em 2012 continua-se a monitorização a cada 2 meses, com exceção do período de
abril e setembro, em que a monitorização será realizada mensalmente.
Todas as ações de monitorização estão a decorrer e irão ser mantidas até final do projeto.
Ação E2 - Monitorização produtiva do viveiro
A cada 4 meses efetua-se uma contagem com todos os dados para cada espécie, como referido na
Ação C1. Os parâmetros acompanhados são a sobrevivência, germinação e crescimento por espécie,
tendo-se obtido bons resultados para algumas espécies, como se pode ver no relatório anual do
viveiro (Anexo 6). Os resultados recentes são positivos, tendo-se produzido 36.000 plantas na estufa,
tendo sido esgotado o espaço no exterior para receber plantas.
Os resultados obtidos são essenciais para um acompanhamento dos processo de produção, de
forma a otimizar os recursos disponíveis e maximizar a produção e resistência das plantas.
Monitorização da Plantação:
Até ao momento plantaram-se 55.000 plantas em diferentes locais. No ilhéu de Vila Franca cerca de
10.000, na Serra da Tronqueira cerca de 40.000 e as restantes para em outros locais e no espaço
exterior da estufa. Na monitorização do sucesso das plantações, inicialmente foram realizados
transetos onde se registavam as plantas, mas não se verificou eficaz para aferir a mortalidade das
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plantações. Consequentemente as plantas vão ser marcadas e seguidas nos primeiros anos para
verificar o crescimento anual por espécie.
Monitorização dos quadrados 10x15m:
No final de 2010, instalaram-se quadrados de monitorização do sucesso de plantação e sementeira.
São conjuntos de quadrados de 5x5 metros com 3 metodologias: plantação de Faia com distância de
1x1metro; plantação de Faia com distância de 2x2 metros e sementeira com mistura de Faia, Urze e
Queiró; sementeira com mistura de Faia, Urze e Queiró.
Os resultados mais favoráveis têm sido sempre com a mistura de sementeira e plantação, já que há
sempre muitas Urzes a germinar (Anexo 11). Estes quadrados de monitorização vão continuar a ser
seguidos de forma a acompanhar a evolução das plantações.
Ação E3 - Assegurar o planeamento estratégico do projeto e a tomada de decisão através de
uma Comissão Executiva
Foram realizadas 13 reuniões da Comissão Executiva desde o início do projeto, sendo a 12ª
(Povoação, 11 de novembro de 2011) e a 13ª (Povoação, 27 de fevereiro de 2012) realizadas durante
o período abrangido por este relatório. As atas (Anexo 12) demonstram a importância destas reuniões
como centro de tomada de decisões e diálogo entre parceiros e observadores, e também como
espaço de apresentação regular dos resultados do projeto por parte da equipa de projeto. A Comissão
Executiva continuará a organizar as reuniões de forma regular e trimestral até final do projeto,
conforme o planeado.
Ação E4 - Assegurar a consultoria científica do projeto através de uma Comissão Consultiva
A Comissão Consultiva reuniu-se em Novembro de 2011 para analisar os resultados do projecto
LIFE Laurissilva Sustentável. Estiveram presentes: Jaime Ramos da Universidade de Coimbra, Artur
Gil e Eduardo Dias da Universidade dos Açores, José Maria Palacios da Universidade de La Laguna
(Canárias), Ruben Heleno da Universidade de Bristol (Reino Unido), Manuel Nogales do CSIC
(Canárias), Carlos Silva do Life Ilhas Santuário, e elementos dos vários parceiros.
Foram visitadas as áreas de intervenção do projeto e discutidas as diversas metodologias e
resultados obtidos. De uma forma geral os participantes ficaram muito impressionados com as ações
desenvolvidas e a recuperação dos habitats naturais.
Ação E5 - Intercâmbio de informação com outros projetos
Ao longo do período do relatório continuou a colaboração com o projeto LIFE “Ilhas Santuário para
Aves Marinhas” (LIFE07 NAT/P/000649), também coordenado pela SPEA, em parceria com a SRAM,
CMC e RSPB. Esta colaboração tem sido essencialmente ao nível de apoio técnico e logístico nas
ações desenvolvidas no Ilhéu de Vila Franca do Campo. Tendo em conta que ambos os projetos têm
ações de propagação de plantas nativas tem havido contactos regulares sobre este assunto.
Ainda no âmbito da colaboração entre estes projetos foi realizado um intercâmbio no âmbito da
realização do Workshop de Turismo Sustentável no Corvo, colaborando na organização e na
dinamização de atividades para o fomento do empreendedorismo na ilha do Corvo. Este intercâmbio
permitiu partilhar a experiência adquirida no desenvolvimento da candidatura à Carta Europeia de
Turismo Sustentável, assim como conhecer a realidade da ilha do Corvo em termos de turismo e
sustentabilidade (Anexo 13).
Decorreu de 29 a 31 de Outubro em Machico na Madeira, o VII Congresso de Ornitologia da SPEA
e I Jornadas Macaronésicas de Ornitologia, onde foi possível apresentar os trabalhos deste projeto e
trocar experiências com técnicos de outros projetos de conservação a decorrer, ou realizados, nos
Açores, Madeira, Canárias e território continental.
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Ação E6 - Coordenação do projeto pela SPEA
A coordenação do projeto tem corrido de acordo com o planeado.
Ação E7 – Auditoria
Ação calendarizada para o último ano do projeto. Para além da auditoria financeira específica a que
se refere esta Ação, 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 projeto.

Ação E8 - Avaliação da sensibilidade das populações
A segunda fase desta ação está planeada para o segundo semestre de 2012.

5.2 Progresso previsto até próximo relatório
O próximo relatório previsto é o Relatório Final do projeto que deverá ser entregue até final de
março de 2013. De acordo com a evolução das ações até este momento, será de esperar que todos
as ações e objetivos sejam alcançados.
Ao longo do próximo mês começa a ser implementado o Plano de ação da CETS para as Terras do
Priolo e espera-se antes do verão finalizar o processo da Marca PRIOLO com os empresários
interessados. Antes do verão e da época alta de visitantes, espera-se concluir a publicação da 2ª
edição do Guia das Terras do Priolo (em processo de revisão). Pretende-se também realizar a
manutenção e instalação de sinalética nos trilhos pedestres que existem na área de intervenção do
projeto, incluindo a instalação dos passadiços no trilhos que percorre a área de turfeiras nos
Graminhais.
Muito brevemente está previsto o início dos trabalhos na área de intervenção da Mata dos Bispos e
durante o período de verão a continuação das ações na área da Malhada e dos Graminhais. No último
trimestre será realizada mais uma época de plantação na áreas em que tal seja necessário. Serão
feitos durante os próximos meses os levantamentos de vegetação exótica nas áreas intervencionadas
e recolhidos os dados finais dos testes efetuados. Toda essa informação já está a ser utilizada para a
produção da brochura sobre controlo de exóticas, a qual se pretende distribuir aos participantes nas
ações demonstrativas que se vão realizar.
Em abril/maio será disponibilizado o site educativo “Uma floresta, Um futuro” que será
posteriormente distribuído e usado nas atividades com escolas. Até final do período escolar
continuaram a ser realizadas estas atividades e durante o verão as atividades pedagógicas serão
realizadas no Centro Ambiental do Priolo para todos os interessados.
O plano de ação para os habitats será incluído no Plano de Gestão do Parque Natural de Ilha que
deverá estar concluído e em início de implementação em maio/junho. Continuarão a ser realizadas ao
longo do ano as diversas ações de gestão e monitorização do projeto.
Ao longo do ano estão previsto ainda alguns eventos de maior dimensão, tais como as Jornadas do
Priolo, o Fim de Semana da Biodiversidade, II Atlas do Priolo, a I Maratona Fotográfica por Terras do
Priolo, e um evento de encerramento do projeto no final do ano.

5.2 Impacto do projeto
O controlo de vegetação exótica tem sido efetivo e tem proporcionado condições para uma rápida
recuperação dos habitats naturais, isto tem sido evidente quer nas áreas de floresta quer na turfeira.
Esta recuperação tem sido acelerada através da plantação e sementeira de espécies nativas. A
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produção de plantas de um maior número de espécies, incluindo herbáceas tem sido um fator
importante para reduzir os casos de re-invasão por exóticas, otimizando os esforços e reduzindo
custos a curto e longo prazo.
A recuperação das espécies de Laurissilva permite aumentar os recursos alimentares disponíveis
para espécies como o Priolo que se alimenta de flores e sementes de muitas destas espécies. Os
trabalhos para promover o reestabelecimento do regime hídrico na área de turfeiras dos Graminhais,
já permitem em alguns locais verificar a expansão das áreas de Sphagnum, indicador do aumento da
humidade no solo. Em resultado dos trabalhos conseguiu-se uma maior retenção de água no interior
da turfeira o que irá permitir o restabelecer da vegetação natural. O bom resultado das ações
desenvolvidas tem levado a que o Governo Regional esteja a desenvolver esforços para utilizar as
mesmas metodologias em outros locais da Região, nomeadamente, em Santa Maria, Terceira e Faial,
no âmbito de ações que já estão a decorrer ou irão ser ainda implementadas.
O processo de candidatura à CETS permitiu também fortalecer a relação com muitos dos
empresários locais ligados ao Turismo, promovendo uma maior sensibilidade para a necessidade de
conservação dos valores naturais desta região. Para além disto mais de 50 empresas já foram de
alguma forma abrangidas pelo projeto, a sua maioria de São Miguel, sinal da importância económica e
social destes projetos em regiões mais periféricas.
O projeto tem procurado estabelecer colaborações com outras instituições, tendo já a decorrer
atividades conjuntas com a Universidade dos Açores e Universidad de Extremadura (Espanha). O
mesmo se tem verificado ao nível do turismo local, procurando promover atividades com agentes
turísticos relacionadas com os habitats naturais e com o Priolo.
O projeto recebe anualmente estagiários, bolseiros e voluntários nacionais e internacionais que
colaboram nas diversas ações do projeto, contribuindo assim o projeto para a formação de técnicos e
divulgação dos habitats a diversos níveis. As ações de divulgação e sensibilização continuam e foi
possível iniciar um trabalho mais regular com a Escola Secundária da Povoação, permitindo uma
maior familiarização de alunos e professores com as ações e objetivos do Projeto.

5.3 Para além do LIFE
Vários projetos ou iniciativas têm decorrido em paralelo ao projeto Life, em especial ações 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
ações 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 projeto. Em relação a este último tema, é particularmente relevante a participação
da equipa de projeto 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 projetos 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 correta classificação e cópia dos documentos
contabilísticos e respetiva inserção no formulário financeiro exigido pela CE. Todas as contas estão
classificadas e atualizadas até 30 de Dezembro 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 projeto 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. As
contas referentes a 2011 foram já auditadas, sujeitas a parecer do Conselho Fiscal e aprovadas em
Assembleia Geral da SPEA realizada a 30 de março de 2012.

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, não se tendo verificado qualquer
problema de disponibilidade de tesouraria nem se prevendo que venham a ocorrer até final de 2012.

6.3 Custos durante o período de relatório
Na tabela seguinte são apresentadas as despesas totais do projeto durante o período deste relatório
segundo as respetivas rubricas:
Rubrica

Custos Totais
Previstos (€)

Custos até ao
momento (€)

% dos custos totais

1. Pessoal

1.068.240

825.947

77,32%

2. Viagens

92.252

48.798

52,90%

167.635

81.648

48,71%

Infra-estruturas

120.780

33.460

27,70%

Equipamento

193.343

83.953

42,82%

0

0

537.069

155.732

29,01%

7286

11.406

156,52%

110.993

86.866

73,21%

2.297.598

1.327.813

57,79%

3. Assistência externa
4. Bens duradouros

5. Aquisição de terrenos
6. Consumíveis
7. Outros custos
8. Despesas gerais
TOTAL
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A execução financeira do projeto encontra-se relativamente baixa com cerca de 60% da despesa
prevista. No entanto, este valor irá subir já nos próximos meses dado que serão efetuadas algumas
despesas elevadas (Mapa de Vegetação Potencial, passadiços para turfeiras, etc) e a partir de maio
as despesas em pessoal/assistência externa vão também aumentar com a contratação de mais
elementos para a equipa de campo.
A baixa execução de algumas rubricas como infra-estruturas e consumíveis deve-se a uma gestão
rigorosa dos recursos e a ter sido possível encontrar algumas alternativas que evitaram despesas
maiores, como por exemplo o menor custo da estufa e o fato de não se ter adquirido nenhuma
estrutura de armazém. Também a nível dos consumíveis têm sido possível reduzir os custos dos
materiais como por exemplo vasos e substrato para o viveiro. No equipamento também se optou por
não adquirir o trator inicialmente pensado. Os valores por Ação estão resumidos na tabela seguinte:
Ação
Ação A1 " Plano de Recuperação e gestão"
Ação A2 " Mapa de vegetação potencial SIC"
Ação A3 " Rede para o fomento do turismo"
Ação A4 " Rede que integra a marca Priolo"
Ação A5 " Plano de sustentabilidade viveiro"
Ação A6 " Eficácia do controlo de gigante"
Ação A7 " Controlo de Incenso e acácia"
Ação A8 " Criação das equipas"
Ação A9 " Instalação do viveiro"
Ação C1 " Produção de plantas em viveiro"
Ação C2 "Recuperação de charnecas"
Ação C3 "Controlo nas turfeiras"
Ação C4 "Controlo na floresta laurissilva"
Ação C5 "Recuperação no habitat Turfeiras"
Ação C6 " Informação da rede de trilhos"
Ação C7 "Pomar de Uva-da-serra"
Ação D1 " Desenvolvimento de logótipo"
Ação D2 " Placas informativas"
Ação D3 "Relatório não-técnico"
Ação D4 "Workshops controlo de exóticas"
Ação D5 "Serviços de Ecossistemas"
Ação D6 "Formação Turismo e Negócios"
Ação D7 "Informação sobre habitats do SIC"
Ação D8 "Página internet do projeto"
Ação E1 "Monitorização ações de controlo"
Ação E2 " Monitorização viveiro"
Ação E3 " Comissão Executiva"
Ação E4 " Comissão Científica"
Ação E5 "Intercambio com outros projetos"
Ação E6 "Implementação do projeto"
Ação E7 " Auditoria"
Ação E8 "Sensibilidade das populações"
Ação E9 " After Life plan"
TOTAL

Custos previstos
27.469
19.377
11.758
14.066
37.875
31.197
72.450
46.196
83.522
643.412
199.795
201.335
148.109
122.264
79.973
49.452
3.572
7.485
9.920
16.103
53.319
20.651
14.402
8.847
34.349
12.849
57.283
13.267
23.802
104.549
9.742
8.205
0
2.186.595

Custos atuais
25.142
19.377
10.245
10.154
21.478
27.458
65.478
42.781
42.496
245.529
98.477
115.478
75.210
72.150
45.782
32.541
3.572
6.132
0
4.152
45.214
14.250
10.230
8.125
30.521
9.850
42.510
12.415
21.045
78.540
0
4.615
0
1.240.947

Disponível
2.327
0
1.513
3.912
16.397
3.739
6.972
3.415
41.026
397.883
101.318
85.857
72.899
50.114
34.191
16.911
0
1.353
9.920
11.951
8.105
6.401
4.172
722
3.828
2.999
14.773
852
2.757
26.009
9.742
3.590
0
945.648

Custo final previsto
27.469
19.377
11.758
14.066
37.875
31.197
72.450
46.196
83.522
543.412
199.795
201.335
148.109
122.264
79.973
49.452
3.572
7.485
9.920
16.103
53.319
20.651
14.402
8.847
34.349
12.849
57.283
16.000
23.802
104.549
9.742
8.205
0
2.089.328

NOTA: O valor TOTAL não inclui os 7% referentes a despesas gerais do projeto – Custo previsto com
despesas gerais: 2.235.580€.
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7. ANEXOS

7.1 Lista de anexos
Anexo 1.

Plano de Gestão do Parque Natural de Ilha de São Miguel (Ação A1)

Anexo 2.

Relatório do Mapa de Vegetação Potencial da ZPE Pico da Vara/Ribeira do Guilherme
(Ação A2)

Anexo 3.

Candidatura das Terras do Priolo à Carta Europeia de Turismo Sustentável .................
(EUROPARC) (Ação A3)

Anexo 4.

Índice do Plano de Sustentabilidade dos viveiros de plantas nativas (Ação A5)

Anexo 5.

Relatório final do controlo de incenso Pittosporum undulatum (Ação A7)

Anexo 6.

Relatório anual do viveiro de plantas nativas na Povoação e Furnas (Ação C1)

Anexo 7.

Relatório de intervenção no habitat de turfeira do Planalto dos Graminhais (Ações C3 .
e C5)

Anexo 8.

Área de intervenção da Malhada

Anexo 9.

Apresentação da instalação do pomar de uva-da-serra Vaccinium cylindraceum nas . . .
Furnas

Anexo 10.

Recolha de notícias sobre o projeto

Anexo 11.

Relatório monitorização de plantação e sementeira

Anexo 12.

Atas da reuniões da Comissão Executiva

Anexo 13.

Resumo do Workshop sobre Turismo Sustentável no Corvo – LIFE Ilhas Santuário

Anexo 14.

Seleção de imagens e links relevantes sobre o projeto
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