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[O Projeto LIFE Terras do Priolo (LIFE12 NAT/PT/000527) resulta de uma
parceria entre a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) e
a Secretaria Regional de Energia, Ambiente e Turismo (SREAT), com a
contribuição do instrumento financeiro LIFE da Comunidade
Europeia. Pretende contribuir para a gestão do sítio da Rede Natura 2000
ZPE Pico da Vara/ Ribeira do Guilherme, através da implementação de
medidas inovadoras de gestão e restauração da floresta Laurissilva,
monitorização da biodiversidade, gestão do uso público, sensibilização
das populações e promoção da sustentabilidade a longo prazo. Esta
gestão melhorada da ZPE irá contribuir para a conservação efetiva da
população mundial de Priolo (Pyrrhula murina) que se encontra restrita a
esta área protegida da ilha de São Miguel, nos Açores]
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Cofinanciamento

Missão
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 atua em 120 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.
A SPEA foi reconhecida como entidade de utilidade pública em
2012.

www.spea.pt
www.facebook.com/spea.Birdlife
https://twitter.com/spea_birdlife
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RESUMO
A implementação de projetos de conservação da natureza, como o projeto LIFE+ Terras do Priolo,
representa impactos significativos para as comunidades humanas locais. A presente ação teve como
objetivo a avaliação do impacto socioeconómico do Projeto LIFE+ Terras do Priolo para a população
dos municípios do Nordeste e da Povoação derivado do investimento do projeto na área de
intervenção e os benefícios socioeconómicos gerados pela recuperação de serviços ecossistémicos.
As despesas do projeto nos municípios do Nordeste e da Povoação representou quase um vinte avos
das despesas anuais dos dois municípios entre 2013 e 2019. A maior parte destas despesas consiste
na contratação de pessoal. A criação de empregos diretos e indiretos promoveu a permanência de
pessoas em idade ativa auxiliando na redução do despovoamento e de envelhecimento, consideradas
altas no Nordeste e na Povoação. Em relação aos serviços ecossistémicos destacam-se ações
relacionadas ao fornecimento de água para o consumo. A contenção da erosão fluvial através de
técnicas de engenharia natural e a recuperação da vegetação ribeirinha nativa contribuem para
melhorar o abastecimento de água nos dois municípios.
A promoção das Terras do Priolo como destino turístico foi realizada através da criação, manutenção
e valorização de infraestruturas vocacionados para o turismo de natureza como trilhos, viveiro de
plantas nativas, laboratório de paisagem e centro de interpretação ambiental. As formações voltadas
para guias e operadores turísticos foi importante para a especialização de recursos humanos para o
desenvolvimento do turismo de natureza nesta região.
Os benefícios relacionados com a governança possibilitaram um aprimoramento nos mecanismos de
gestão da ZPE Pico da Vara/Ribeira do Guilherme através da promoção de gestão coordenada entre
entidades locais e regionais. A definição do Plano de Gestão de Uso Público para a ZPE (enquadrado
no Plano de Gestão do Parque natural de Ilha de São Miguel) e a elaboração da Estratégia de
Combate à Flora Invasora nas Terras do Priolo foram primordiais para assegurar a conservação da
biodiversidade a longo prazo.

SUMMARY
The implementation of conservation projects, such as the LIFE + Terras do Priolo project, implies
relevant impacts for local human communities. The objective of this action was to assess the
socioeconomic impact this Project for the municipalities of Northeast and Povoação from the project's
investment in the intervention area and the socioeconomic benefits generated by the recovery of
ecosystem services.
Project expenditures in the municipalities of the Northeast and Povoação represented almost twenty
twentieth of the annual expenses of the two municipalities between 2013 and 2019. Most of these
expenses consist of hiring staff. The creation of direct and indirect positions promoted the permanence
of people, helping to reduce depopulation and aging, considered high in the Northeast and in
Povoação. In relation to ecosystem services, actions related to the supply of water for consumption
stand out. The containment of river erosion through natural engineering techniques and the recovery of
native riverside vegetation contribute to improving water supply in both municipalities.
The promotion of Lands of Priolo as a tourist destination was carried out through the creation,
maintenance and enhancement of infrastructures aimed at nature tourism such as trails, a nursery of
native plants, a landscape laboratory and an environmental interpretation center. The training aimed at
guides and tour operators was important for the specialization of human resources for the
development of nature tourism in this region.
The benefits related to governance enabled an improvement in the management mechanisms of the
Pico da Vara / Ribeira do Guilherme SPA through the promotion of coordinated management between
local and regional entities. The definition of the Public Use Management Plan for the SPA (as part of
the Management Plan for the São Miguel Island Natural Park) and the preparation of the Strategy to
Combat Invasive Flora in the Lands of Priolo were essential to ensure the conservation of biodiversity
a long term.

6_ Título. Relatório da Ação D10

1. NOTA INTRODUTÓRIA
Os custos de conservação da natureza, em especial quando relativos ao controlo e erradicação de
espécies exóticas e ao restauro do carácter ecológico de um sítio ou sistema, são elevados (ten Brink
et al., 2011).
Porém, a realização destas ações de conservação traz benefícios muito positivos, não só pelos
valores intrínsecos dos ecossistemas que são mantidos ou recuperados, como também pelos
benefícios diretos e indiretos para as comunidades locais, através da criação de emprego, incremento
do produto interno bruto, criação de infraestruturas e qualificação de trabalhadores, aumento da
sensibilidade da população local e os custos ganhos em serviços de ecossistemas.
A avaliação do impacto socioeconómico do Projeto LIFE+ Terras do Priolo (Ação D10) pretende
monitorizar o impacto socioeconómico derivado do investimento do projeto na área de intervenção,
assim como o impacto que os diferentes tipos de ações (ações preparatórias, ações concretas de
conservação, monitorização e sensibilização) têm quer diretamente como benefícios
socioeconómicos, quer através da melhora da qualidade dos habitats para o fornecimento de serviços
dos ecossistemas. Serão avaliados os diferentes benefícios derivados diretamente da implementação
do projeto, mas também os benefícios derivados da existência/conservação dos ecossistemas na ZPE
Pico da Vara/ Ribeira do Guilherme e o Priolo, como ave endémica que apenas pode ser encontrada
neste local.

1.1 Desenvolvimento sustentável, capital natural, serviços dos ecossistemas,
avaliação e contabilidade.
A crescente degradação dos ecossistemas naturais do planeta é uma preocupação para muitas
entidades internacionais desde os anos 80. As Nações Unidas, com a publicação do Informe “O nosso
futuro Comum” ou informe Brundtland (Brundtland, et al., 1987) sentaram as bases do conceito de
desenvolvimento sustentável, que foi consolidado na Declaração da Conferencia de Rio em 1992
(United Nations, 1992). Por este motivo, teve inicio uma crescente atividade de investigação no
sentido de identificar a melhor maneira de assegurar que as decisões económicas e políticas eram
tomadas com consideração do seu impacto nos recursos naturais para além do seu impacto social e
económico.
Neste contexto surge ou ressurge o conceito de capital natural, definido inicialmente como o
conjunto dos recursos naturais do planeta (Pearce, 1988) e que foi amplamente utilizado no contexto
da economia ecológica nos anos 90 (Ie. Daly, 1990; Constanza & Daly, 1992; Constanza et al.,
1997….) com o intuito de promover a inclusão dos impactos ambientais nas considerações e decisões
económicas e portanto associado ao conceito de desenvolvimento sustentável.
Em simultâneo, foi utilizado o conceito de serviços dos ecossistemas, definidos como o conjunto de
bens e serviços com que os ecossistemas naturais (ou capital natural) contribuem para o bem-estar
da sociedade, desenvolvido e utilizado pelos mesmos autores (Ie. Daly, 1990; Constanza & Daly,
1992; Constanza, 1997)
Existem vários marcos conceptuais para explicar a relação entre o capital natural e os serviços dos
ecossistemas, mas em essência todos eles os identificam como um fluxo dos ecossistemas para as
comunidades humanas.
Maes et al., 2012 diferenciam entre ecossistemas (equivalentes ao conceito de capital natural mas
incluindo para além dos stocks de recursos naturais os próprios processos ecossistémicos ou
funcionalidades, mas recentemente tem sido incluídos os fatores abióticos neste conjunto) e sistemas
socioeconómicos, que representam as comunidades humanas e o seu bem-estar. O fluxo dos
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ecossistemas para as comunidades humanas, através do uso o aproveitamento dos recursos naturais
é o que denominam como “serviços dos ecossistemas” e o fluxo dos sistemas socioeconómicos
para os ecossistemas que denominam “fatores de mudança” e representam a capacidade das
comunidades humanas alterarem a estrutura e funcionalidade dos ecossistemas. Igualmente, Maes et
al. (2012) diferenciam dentro do bem-estar humano entre benefícios, que são aquilo que é recebido
pela comunidade e valor, que depende da perceção que essa comunidade tem da importância desse
benefício (figura 1).

Figura 1_ Marco conceptual para o mapeamento dos serviços dos ecossistemas (Maes et al.,
2012).

Outro modelo interessante para compreender a relação entre estes conceitos é o Modelo de Cascata
(Haines-Young & Potschin, 2010) que mostra o fluxo desde os ecossistemas até as comunidades
humanas (figura 2). O modelo inicia-se na estrutura e processos dos ecossistemas
(biodiversidade, fatores abióticos e interações entre eles), estas componentes e o seu funcionamento
ao longo do tempo é o que se denomina função que é o processo do ecossistema que deriva no
fornecimento de um serviço. Os serviços dos ecossistemas são portanto a interface entre o
ecossistema e o bem-estar humano devendo proceder do próprio funcionamento do ecossistema e
derivar num benefício para a comunidade, isto é contribuindo para o seu bem-estar. Finalmente, este
modelo diferencia o conceito de valor, que para além de requerer a existência de uma consequência
benéfica para o bem-estar da comunidade, irá depender da perceção que essa comunidade tem em
relação com esse benéfico.

Figura 2_Modelo de cascata (Haines-Young & Potschin, 2010).
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Na sua origem, estes conceitos de capital natural e serviços dos ecossistemas tinham como objetivo a
identificação de metodologias que permitissem capturar o valor do capital natural e do seu contributo
para o bem-estar humano (serviços dos ecossistemas) tendo-se desenvolvido uma considerável
literatura neste sentido (Gómez-Baggethun et al., 2010). Provavelmente, um dos esforços mais
conhecidos no sentido de quantificar o valor do capital natural é o desenvolvido por Costanza et al.
(1997) apresentando uma proposta de quantificação do valor dos serviços dos ecossistemas
mundiais. Também relevante a escala europeia, ten Brink et al. (2011), estimou o valor do fluxo de
serviços dos ecossistemas das áreas incluídas na Rede Natura 2000 terrestre como 200 a 300 mil
milhões de euros anuais.
Com o início do novo milénio, começaram várias iniciativas internacionais com o intuito de quantificar
o valor dos diferentes ecossistemas e o seu contributo para o bem-estar humano e promover a
mudança nas decisões políticas para reduzir os impactos humanos na biodiversidade. Neste sentido
pode-se destacar o Millenium Ecosystem Assesment (MEA) lançado pelas Nações Unidas com o
intuito de fornecer informação para a tomada de decisões que conttibuissem para atingir um
desenvolvimento sustentável de todo o planeta (MEA, 2003); a iniciativa The Economics of
Ecosystems and Biodiversity (TEEB), promovida pelo Ministério de Ambiente da Alemanha e a
Comissão Europeia e com o intuito de integrar estes conceitos na tomada de decisões (Sukhdev &
Kumar, 2008). Paralelamente a estas iniciativas, iniciaram-se outras mais focadas na planificação
espacial e ordenamento do território através do mapeamento dos serviços dos ecossistemas (Troy &
Wilson, 2006; Naidoo, et al., 2008; Egoh et al., 2008) das quais cabe destacar o grupo de trabalho da
Comissão Europeia Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services (MAES) (Maes
et al., 2012).
Mais recentemente, tem aparecido iniciativas com uma base mais economica, como o Wealth
Accounting and the Valuation of Ecosystem Services (WAVES) liderado pelo Banco Mundial ou o
System of Environmental-Economic Accounting (SEEA) e que pretendem estabelecer ferramentas
para incluir a contabilização do capital natural nos indicadores de riqueza dos países e regiões.
Porém ainda existe controvérsia entre os diferentes autores, com diferentes bases de formação no
sentido da pertinência da utilização destas valorações, especialmente àquelas que limitam o valor a
termos monetários para a tomada de decisões, uma vez que parece claro, e é defendido pelos
principais grupos de investigação sobre a matéria, que uma parte dos benefícios fornecidos pela
biodiversidade não pode ser capturada com unidades monetárias (Figura 3), o que poderá implicar
que estes benefícios sejam sempre subestimados num contexto contabilístico.

Figura 3_ Tipos de avaliações e capacidade de captura dos
benefícios totais produzidos pela biodiversidade (Fonte: Kettunen &

ten Brink, 2013)
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Neste sentido, e em relação com o crescente interesse dos decisores políticos de promover a inclusão
da avaliação dos serviços dos ecossistemas na tomada de decisões através de critérios
exclusivamente contabilísticos (accounting), muitos dos autores que inicialmente propuseram os
conceitos de capital natural e serviços dos ecossistemas como ferramentas para promover a
sensibilização em relação com a importância da biodiversidade como suporte essencial da vida,
alertam para o risco de que estas análises, não pudendo contemplar todos os benefícios derivados
dos ecossistemas possam conduzir a decisões erradas e uma maior degradação do planeta. Em
especial, alguns autores alertam para o risco de se considerar o capital natural como uma mercadoria
transacionável desde que assegurado o preço justo (Gómez-Baggethun & Ruiz-Pérez, 2011) sendo
que isto poderá ter consequências negativas ao longo prazo, uma vez que o capital natural representa
o suporte mesmo da vida humana e portanto nenhuma outra das componentes da economia poderá
sustentar-se sem um capital natural saudável.
Portanto, a presente avaliação do impacto socioeconómico e serviços dos ecossistemas do projeto
LIFE+ Terras do Priolo irá tomar uma perspetiva de economia ecológica tendo como objetivo ressaltar
os impactos positivos do projeto em diferentes componentes do bem-estar humano, assim como
identificar ações ou locais prioritárias no sentido de maximizar o contributo que a conservação da
natureza, que nós consideramos um objetivo per se, tem para as comunidades em que este trabalho
se desenvolve. Igualmente, e no caso de se identificar impactos negativos, poderão ser avaliadas
medidas de gestão que permitam minimizar estes impactos negativos e promover um maior
desenvolvimento sustentável na área. As conclusões de este estudo serão integradas nas propostas
de ação a serem desenvolvidas no âmbito do Plano de Ação pós-LIFE.

1.2 A avaliação dos benefícios socioeconómicos e os serviços dos ecossistemas à
escala de projeto
Simultaneamente com as iniciativas anteriores, que apresentavam uma escala mais alargada, tem
sido produzidas um conjunto de ferramentas, metodologias e enquadramentos para a avaliação e
contabilização do capital natural e destinadas aos mais diversos públicos-alvo, algumas destas
ferramentas têm como objetivo a medição do impacto que os projetos de conservação da natureza e
restauro ecológico têm no bem-estar das comunidades através da avaliação dos serviços dos
ecossistemas melhorados pelas ações do projeto.
E em paralelo com o desenvolvimento da avaliação dos serviços dos ecossistemas, tem sido
desenvolvida uma importante bibliografia relacionada com a avaliação do impacto socioeconómico
que a implementação de projetos tem. Esta avaliação do impacto socioeconómico de projetos,
inicialmente utilizada para projetos de cariz social ou para o desenvolvimento socioeconómico das
comunidades, foram identificadas como aplicáveis a projetos de conservação da natureza, que
especialmente em países em vias de desenvolvimento, deviam ter especial atenção a estes aspetos
para evitar o conflito entre as necessidades sociais da comunidade e a conservação da natureza. Foi
neste contexto que apareceu o conceito de Projetos Integrados de Conservação e Desenvolvimento
(IPCDs) (Alpert, 1996), como projetos que simultaneamente promoviam a conservação dos valores
naturais e o desenvolvimento das comunidades locais. Como consequência foram também definidos
indicadores e propostas metodologias para a medição do impacto destes projetos.
Na tabela 1 resumimos algumas das centenas de ferramentas existentes para a avaliação de
benefícios socioeconómicos e serviços dos ecossistemas.
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Tabela 1_ Resumo de algumas metodologias e ferramentas para avaliação dos benefícios socioeconómicos e
serviços dos ecossistemas.

Características

Social Return on Investment (SROI)

X

X

X

X
X

QUICKScan

X

InVEST

X

Mapeamento

Envolvimento stakeholders

Valoração qualitativa

X

X

Nicholls et al.,
2012.

X

X

X

Não publicado

X

Franks &
Small, 2016

X

X
X

(a)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
(a)

X

Valoração quantitativa

X

X
X

Tool for Valuing Conservation Measures

Outros benefícios
socioeconómicos
Valoração económica

Serviços dos ecossistemas

X

Retorno Ecológico e Social do Investimento
(RESI)
Social Assessment of Protected Areas
(SAPA)
Toolkit for ecosystem service site-based
assessment (TESSA)
Assessing Socio-Economic Benefits of
Natura 2000 - A Toolkit For Practitioners

Avaliação de projetos

Referência

Avaliação de sítios

Metodologia

X
(a)

X

X
X

Peh et al.,
2013
ten Brink et al.,
2011
ARCADIS,
2011
Verweij et al.,
2016
Tallis &
Polasky, 2009

NOTAS: (a) Apenas inclui metodologias para alguns serviços dos ecossistemas

1.3 Estudos prévios desenvolvidos na área
A Área da ZPE Pico da Vara/ Ribeira do Guilherme tem sido alvo de alguns estudos relacionados com
o impacto socioeconómico que a própria área e as ações de conservação desenvolvidas tem tido. Em
2008, foi desenvolvido um estudo que avaliava o impacto socioeconómico do projeto LIFE Priolo
(LIFE03 NAT/P/000013) (Cruz et al., 2009; Cruz et al., 2011). Este estudo identificou um conjunto de
serviços dos ecossistemas relevantes para a ZPE Pico da Vara/ Ribeira do Guilherme e obteve a
avaliação qualitativa, quantitativa ou monetária com base em dados recolhidos no terreno e na
transferência de valores de outros estudos conduzidos em situações consideradas como
extrapoláveis. Os principais resultados obtidos neste estudo apresentam-se nas tabelas 2 e 3.
Tabela 2_ Avaliação do impacto socioeconómico do investimento realizado pelo projeto LIFE Priolo (Cruz
et al., 2009).

Socioeconomic
benefits

Assessment

Contribution to
local economy
Jobs
Infrastructures

Monetary

Training and
capacitation
Innovation and
Research

Quantitative

Quantitative
Quantitative

Quantitative

Method

Value
Average of 300.000 €/year (255.000 of which are
EU funds not invested in the region otherwise)
20-22 FTE Jobs created (in 2007)
10 km of trails
1 interpretation centre (2007)
3-4 local or regional trainees per year
4-5 EU trainees per year
3 new techniques of control of IAS.
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Tabela 3_ Avaliação dos Serviços dos Ecossistemas fornecidos pela ZPE Pico da Vara/ Ribeira do Guilherme
em 2007/2008 (Cruz et al., 2009).
Serviço do
Avaliação
Metodologia
Valor
Ecossistema

Serviços de
aprovisionamento

Serviços de
regulação e
manutenção

Alimento
Recursos
ornamentais

Qualitativo

Reduzida / Potencial

Qualitativo

Reduzida / Potencial

Água

Monetário

Sequestro de
carbono

Quantitativo

Regulação da
água

Qualitativo/
Quantitativo

Purificação da
água
Lazer e
turismo
Valor
Educacional

Serviços culturais

Valor
científico

Valor
paisagístico

Monetário
Monetário

Preço da água
(2007)
Biomass calculation
with value transfer
(2007)
Custos evitados
relacionados com
um sucesso
concreto (2007)
Replacement cost
(2007)
Travel-Cost Method
(2007)

465,364 tC /ano (laurel forest)
+ 223,667 tC /ano (peat)
€21,000,000 de impacto de
derrocadas acontecidas em
1997
€110,556 /Ano
€ 74,629 /Ano
10 Visitas escolares/ano
(2007)

Quantitativo
Monetário

Travel-Cost Method
(2007)

Quantitativo

Produção cientifica

Quantitativo

Monetário

€ 604,997 /Ano

WTP survey (2007)

€ 2,958 /Ano
0.25 PhD /ano;
0.5 - 1 MSc thesis /ano;
1-2 Artigos científicos/ano.
2 Pintores;
2-4 Fotógrafos de natureza ou
documentários produzidos /
ano.
€3,000,000 Apenas para o
município da Povoação.

Posteriormente, e com base nos resultados obtidos no projeto LIFE+ Laurissilva Sustentável (LIFE
07 NAT/P/000630) foram realizadas uma avaliação qualitativa do impacto que este projeto teve nos
diferentes serviços previamente identificados, base nos resultados obtidos por cada uma das ações
do projeto agrupadas em função dos principais objetivos das mesmas. Os resultados desta análise
apresentam-se na tabela 4.
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Tabela 4_ Impacto das ações do projeto LIFE Laurissilva Sustentável nos principais serviços dos ecossistemas (Cruz et al., Unpublished data).
Estudos
e planos

Ações de
Desenvolvimento
Sustentável

Alimento
Aprovisionamento

Recursos
ornamentais
Água

+
+

Paisagem

Receitas locais
Benefícios
socioeconómicos

Governança
Criação de redes
(Networking)
Infraestructuras
I&D

Monitorização

++
++

+

+

++

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+

Sequestro de
carbono
Regulação da água

TOTAL

o/+
+
++
++
++
+
++

o/++
+

++
++
++

+
++
++

++

+++

+

+++

++

+++

+

+++

+
+

+
+

+
+

+

+
+

Purificação da água

Suporte

Ações de
sensibilidação
e divulgação

++

Valor científico

Diversidade
genética e de
espécies
Taxas de
endemismo
Emprego

Restauro
das
turfeiras

+
+/o

Valor educativo

Regulação

Restauro da
laurissilva

+/o
+

+

Lazer e turismo
Culturais

Viveiros
de
plantas
nativas

+

+
+
+

+
+
+

+

+++
+++
++
++
++
++

Finalmente e com base no mesmo critério, realizou-se uma análise dos impactos esperados para o
projeto LIFE+ Terras do Priolo (Tabela 5)
Tabela 5_ Comparação qualitativa do impacto nos serviços dos ecossistemas fornecidos pela
ZPE Pico da Vara/ Ribeira do Guilherme e outros impactos socioeconómicos dos últimos três
projetos desenvolvidos na área.
LIFE+ SUSTAINABLE
LIFE+ TERRAS DO
Ecosystem
LIFE PRIOLO
LAUREL
FOREST
PRIOLO
Services (CICES)
(2003 -2008) *1
(2009-2013) *1
(2013-2018) *2
Provisioning services


Food


Ornamental Resources


Water
Regulatory and maintenance services


Stored Carbon


Flood protection


Mass estabilisation
Cultural services
Recreation and


Tourism


Educational value


Scientific value
Landscape and


amenities value
Socioeconomic benefits
Contribution to local
~250.000 €/year
~300.000 €/year
economy
Jobs
20-22 FTE Jobs
20-22 FTE Jobs


Infrastructures
Training and


capacitation
Innovation and


Research











~350.000 €/ year
25-27 FTE Jobs


 Decrease |  Neutral |  Increase |  Important increase |  Very important increase
*1 Qualitative evaluation based on outcomes of the projects
*2 Foreseen evaluation based on expected results of the project.




2. MARCO CONCEPTUAL
A avaliação do impacto do projeto LIFE+ Terras do Priolo pode ser divida em três componentes
principais, com efeitos direitos no bem-estar das comunidades em que o projeto se insere
(componente da oferta) e com efeitos no valor atribuído pelas populações a estes benefícios
(componente da demanda). A figura 4 ilustra os efeitos que as diferentes componentes de um projeto
LIFE têm no âmbito do modelo de marco conceptual para o mapeamento dos serviços dos
ecossistemas (Maes et al., 2012).

Figura 4_ Marco conceptual geral dos tipos de impactos dum projeto LIFE no
bem-estar humano (Adaptado de Maes et al., 2012).

2.1 Marco conceptual para a avaliação do impacto socioeconómico do investimento
do projeto
O programa LIFE representa um investimento considerável, no caso do projeto LIFE+ Terras do
Priolo foi de 3.363.260,00 € dos quais 2.522.445,00 € (75%) foram o contributo da União Europeia
para o mesmo. Pelas características do programa LIFE, cujos fundos são atribuídos com um critério
baseado na qualidade das propostas de projetos apresentadas, podemos afirmar que de não existir o
projeto, estes fundos não teriam sido investidos na área. Portanto, o investimento destes fundos terá
impactos diretos e indiretos em termos de criação de riqueza e criação de emprego (figura 5).

Figura 5_ Marco conceptual do impacto socioeconómico do investimento do
projeto. NOTAS: 1- Impacto económico das despesas do projeto; 2- Emprego suportado
pelas despesas do projeto; 3- Impacto económico das despesas dos trabalhadores do
projeto; 4- Emprego suportado pelas despesas dos trabalhadores do projeto.
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2.2 Marco conceptual para a avaliação do impacto das ações do projeto nos serviços
dos ecossistemas e outros benefícios socioeconómicos
Para além do impacto do investimento, as próprias ações do projeto tem impactos diretamente no
bem-estar das populações (benefícios socioeconómicos) ou indiretamente, através da recuperação
dos ecossistemas naturais e a recuperação das suas funções (serviços dos ecossistemas).
Em primeiro lugar, para identificar os impactos derivados da implementação do projeto LIFE, o ideal
seria poder comparar duas situações, uma em que o projeto não tivesse acontecido e outra em que o
projeto tenha acontecido (Figura 6), sendo que estes impactos serão variáveis com o tempo. Isto é
especialmente relevante no caso de projetos de restauro ecológico, como é o caso do LIFE+ Terras
do Priolo, cujos resultados efetivos demoram algum tempo a aparecer após o final do projeto. Em
contraposição, a situação sem projeto seria a de uma degradação continua e progressiva, pelo que
quanto mais tempo passe maior será o impacto.

Figura 6_ Evolução expectável dos serviços dos ecossistemas fornecidos
pela área de intervenção com e sem aplicação do projeto.

Esta diferença temporal entre a execução do projeto e a aparição de alguns dos seus efeitos, coloca
duas questões, por um lado, a situação de referência para a medição do impacto deverá ser uma
situação hipotética de evolução da degradação sem projeto e não a situação prévia do projeto e por
outro lado a aplicação ou não de uma taxa de desconto.
Em relação à identificação da situação de referência para a medição dos impactos, para alguns
serviços é possível identificar áreas em que o projeto não tenha intervenção e portanto sirvam como
referência para comparação no período de final do projeto, mas para outros serviços a situação sem
projeto apenas poderá ser apresentada de maneira hipotética. Porém, o impacto real do projeto, não
deveria ser medido imediatamente após a sua finalização, uma vez que os projetos LIFE tem como
objetivo criar as condições para assegurar a efetiva conservação da Rede Natura 2000 na Europa e
que financiam ações de restauro ecológico e intervenção em processos ecológicos que são por
definição lentos, o verdadeiro impacto destes projetos apenas poderá ser medido algum tempo depois
do final dos mesmos. Em alguns casos, como são as ações de controlo de espécies exóticas
invasoras, a própria intervenção de restauro apresenta impactos negativos, por exemplo em termos
de sequestro de carbono ao retirar um grande volume de biomassa ou em termos paisagísticos, mas
a longo prazo apresenta um impacto muito positivo. Por estes motivos, será sempre realizada uma
avaliação qualitativa, que permita ter em consideração estes fatores e sempre que realizada uma
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avaliação quantitativa ou monetária será identificado se trata-se de um impacto a curto, meio ou longo
prazo.
Em relação à taxa de desconto, consideramos que não se aplica, uma vez que o objetivo principal de
este projeto LIFE é a conservação da natureza e, portanto, podemos considerar que o valor dos
serviços no futuro é equivalente ao valor dos serviços no presente.
Em termos de impactos, a figura 7 ilustra as diferentes componentes de um projeto LIFE os seus
resultados e as possíveis consequências em termos de serviços dos ecossistemas.

Figura 7_ Classificação das ações dos projetos LIFE e tipos de benefícios socioeconómicos que
podem promover.

Como ilustrado previamente (figura 7) as ações dos projetos LIFE irão incidir em ambas as
componentes da caracterização económica dos serviços dos ecossistemas, sendo as ações de
conservação terão mais impacto na componente da oferta, favorecendo a estrutura, processos e
funções dos ecossistemas e as ações de sensibilização terão maior impacto na componente da
demanda, promovendo o aumento da perceção do valos dos ecossistemas e os seus serviços por
parte da comunidade local. Potencialmente, todas as ações poderão contribuir com outros benefícios
socioeconómicos tais como: aumento da governança, criação de infraestruturas, etc. Neste sentido
deverá ser feito a análise para cada projeto em função das ações definidas e os resultados
esperados.
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3. DEFINIÇÃO DO ÂMBITO (SCOPING)
Com o intuito de facilitar a avaliação de impactos do projeto, serão também definido e caracterizado o
âmbito geográfico dos impactos a considerar, os tipos de ações a avaliar, os principais stakeholders a
considerar para a avaliação e os serviços dos ecossistemas com relevância para ser avaliados.

3.1 Caracterização socioeconómica da área de influência socioeconómica do projeto
LIFE+ Terras do Priolo
O projeto LIFE + Terras do Priolo decorre nos municípios de Nordeste e Povoação, também
conhecidos como Terras do Priolo. Em termos de âmbito para a avaliação do impacto socioeconómico
do projeto, serão portanto definidas duas áreas de influência socioeconómica do mesmo: a principal
área de influência socioeconómica serão as Terras do Priolo, sendo que para determinados impactos
será considerada uma escala de ilha (São Miguel) ou uma escala regional, tendo como âmbito toda a
Região Autónoma dos Açores (figura 8).

Figura 8_ Localização da principal área de influência socioeconómica do projeto

O projeto LIFE+ Terras do Priolo decorre nos dois municípios mais rurais da ilha de São Miguel, que
representam um 28% da área da ilha, mas apenas 7% da população. São dois concelhos que tem
sofrido desde os anos 60 o maior despovoamento e envelhecimento da sua população (Figuras 9 e
10).

Figura 9_ Densidade populacional dos municípios das Terras do Priolo em relação com a
média da Ilha de São Miguel e da RAA (Fonte: Censo 2011)
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Figura 10_ Taxa de envelhecimento da população nos municípios da ilha de São Miguel e na
RAA (Fonte: Censo 2011)

A economia dos dois concelhos depende essencialmente da despesa municipal e do governo regional
através da função pública e da agricultura, com um crescimento ligeiro e ainda tímido do setor do
turismo em ambos concelhos (este último setor é muito importante na freguesia de Furnas, que é um
ex-libris turístico dos Açores). Entretanto, estes dois concelhos não são os que mais sofrem com o
desemprego apesar d a grande diferençaa existente entre o desemprego masculino e o desemprego
feminino (Figura 11).

Figura 11_ Taxa de desemprego nos municipios da Ilha de São Miguel (Fonte: Censo
2011).
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3.2 Ações do projeto LIFE+ Terras do Priolo
O projeto LIFE+ Terras do Priolo inclui 43 ações diferentes, o que dificultaria muito a análise de
impactos ação por ação. Por este motivo e com o intuito de simplificar a caracterização das ações do
projeto em termos de avaliação de impactos, as ações ou melhor principais resultados esperados do
projeto. Assim, as principais ações de conservação mantem-se separadas, enquanto as ações
preparatórias, de sensibilização e divulgação e de monitorização se agrupam em função de terem
impactos semelhantes. Com este critério, as ações a considerar em termos de avaliação do impacto
socioeconómico e nos serviços dos ecossistemas foram as seguintes:
1. Conservação do Priolo: Todo o projeto tem como objetivo final a recuperação da população
do Priolo, porém este objetivo per se, tem impactos associados ao papel que o Priolo cumpre
no habitat e o seu papel cultural que lhe são próprios.
2. Ações de planeamento: Este grupo inclui todas as ações destinadas a uma melhor gestão
da área e dos principais problemas de conservação que enfrenta, nomeadamente a criação
de uma estratégia para o combate a flora invasora na ZPE, a revisão do Plano de Gestão, a
elaboração do plano de conservação do Priolo e seu habitat - pós-LIFE e a implementação de
um sistema de deteção precoce de novas invasoras.
3. Produção de plantas nativas: Agrupa todas as ações destinadas a melhorar e incrementar a
produção de espécies de flora nativa e endémica dos Açores, nomeadamente o
desenvolvimento de protocolos melhorados de produção, produção de herbáceas e produção
de espécies arbóreas e arbustivas.
4. Recuperação dum gradiente altitudinal de floresta natural: Esta ação compreende o
restauro ecológico de 24 hectares de floresta Laurissilva dos 300 aos 800 metros de altitude,
com recuperação de zonas com manchas puras de incenso Pittosporum undulatum.
5. Abertura de acessos: Esta ação compreende a abertura de um total de 11 km de acessos
para a realização dos trabalhos de restauro ecológico do projeto.
6. Criação de anel de proteção: Esta ação compreende o restauro de 70 hectares de floresta
Laurissilva em área de cumeada de modo a criar um anel de proteção que evite a entrada de
espécies exóticas invasoras na área central da ZPE.
7. Restauro e estabilização biofísica de derrocadas e taludes: O projeto inclui também o
teste e aplicação de técnicas de estabilização de taludes e recuperação de áreas de
derrocada com recurso a engenharia biofísica.
8. Recuperação de linha de água: O projeto inclui a intervenção numa linha de água adjacente
ao gradiente altitudinal, com retirada de espécies exóticas invasoras, estabilização das
margens da ribeira e recuperação da vegetação nativa.
9. Controlo de predadores: O projeto inclui ações destinadas a avaliação do impacto dos
roedores na população do priolo e o controlo das densidades nas áreas de intervenção do
projeto.
10. Ações de monitorização do projeto: As várias ações de monitorização do projeto permitem
a recolha de dados sobre a evolução da vegetação e os impactos das ações do projeto em
parâmetros físicos, químicos e biológicos dos habitats.
11. Melhoramento da visitação da área e monitorização do seu impacto: O projeto inclui um
conjunto de ações encaminhadas à monitorização do impacto da visitação em áreas sensíveis
e propor soluções para melhorar a qualidade da visitação e reduzir os impactos.
12. Sensibilização da população local e visitantes: Ações destinadas a fornecer à população
local oportunidades de conhecer o projeto e compreender a importância das ações de
conservação da biodiversidade realizadas.
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3.3 Caracterização de stakeholders
Com o intuito de realizar a avaliação de impacto socioeconómico do projeto LIFE+ Terras do Priolo,
foram definidos um conjunto de stakeholders relevantes a serem envolvidos no processo de avaliação
de alguns dos impactos. Os principais stakeholders considerados são as entidades que fazem parte
da Comissão Executiva do Projeto LIFE+ Terras do Priolo, que por serem parceiros do projeto (DRA e
DRRF), quer por serem entidades convidadas pela sua relevância para a consecução dos objetivos
do projeto (Tabela 6).
Tabela 6_ Stakeholders identificados para a análise do impacto socioeconómico do Projeto LIFE+
Terras do Priolo
Nome
Interesses
Capacidade de
Como lhe afeta o projeto?
influência
(Baixa | Média |
Elevada)
DRA

Assegurar a
conservação dos
valores naturais do
PNISM

Elevada

O projeto contribui para os
objetivos de conservação do
PNISM

DRRF

Promover a gestão
florestal sustentável do
perímetro florestal

Elevada

As ações do projeto inserem-se
no Perímetro Florestal de São
Miguel e na área de certificação
florestal sustentável

DRT

Promover o turismo na
RAA como “certificado
pela natureza”

Elevada

O projeto contribui para a
imagem de sustentabilidade do
destino Açores e pretende
ordenar os usos turísticos na
área protegida.

CMN

Promover e
desenvolver o concelho
de Nordeste

Média

O projeto decorre no município
do Nordeste e desenvolve ações
de promoção do território

CMP

Promover e
desenvolver o concelho
da Povoação

Média

O projeto decorre no município
da Povoação e desenvolve
ações de promoção do território

Empresários
turísticos das
Terras do Priolo

Promover o turismo nos
municípios de Nordeste
e Povoação

Baixa

O projeto decorre nas Terras do
Priolo e desenvolve ações de
promoção turistica do território

Agricultores

Assegurar o rendimento
da sua atividade

Baixa

Impacto reduzido

Baixa

O projeto privilegia, sempre que
possível o consumo local,
através da compra nos
concelhos de Nordeste e
Povoação sempre que possível
sem implicar aumento de
custos.

Baixa

O projeto promove um programa
escolar que privilegia as escolas
dos municípios de Nordeste e
Povoação

Baixa

O projeto promove atividades
destinadas à população em
geral

Outros
empresários
das Terras do
Priolo

Professores /
Conselhos
executivos das
escolas das
Terras do Priolo
População em
geral

Fornecer oportunidades
educativas aos seus
alunos
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3.4 Serviços dos ecossistemas a considerar
Com base na Classificação Comum Internacional dos Serviços dos Ecossistemas (CICES V5.1) e nos
workshops de teste realizados com os representantes da comissão executiva do projeto (Anexo I),
foram definidos os principais serviços dos ecossistemas relevantes para a área de intervenção do
projeto LIFE+ Terras do Priolo (Tabela 7).
Tabela 7_Caracterização dos Serviços dos Ecossistemas a serem analisados.
Tipo de serviço

Serviço

Código
CICES
v5.1

Caracterização do serviço na área de intervenção do
LIFE+ Terras do Priolo

Aprovisionamento

Frutos
silvestres

1.1.5.1

Potencial e pontual

Plantas
medicináis

1.1.5.2

Agua para
consumo

4.2.2.1

Madeira
(matéria prima)

1.1.1.2

Relevante – Associada a um habitat (Criptoméria)
A madeira das plantações florestais de Criptomeria japonica,
que ocupa mais de um terço da área da ZPE PVRG é
utilizada como matéria-prima para diversos usos. De facto os
seus usos e valor estão em crescimento graças ao processo
de certificação florestal sustentável decorrido na área.

Incenso para
uso agrícola
(ananases)

1.1.5.2

Potencial - Associada a um habitat (Incenso)

Lenha
(biomassa)

1.1.5.2

Qualidade da
água

2.2.5.1

Sequestro de
carbono

2.1.1.2

Controlo da
erosão

2.2.1.1

Regulação e
manutenção
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Existem algumas espécies com uso alimentício tradicional que
poderiam ser aproveitadas. Pontualmente e de modo muito
reduzido, a população local recolhem frutos silvestres na área.
Potencial
Existem espécies com uso tradicional com plantas medicinais,
mas não existe uso conhecido atualmente.
Relevante
Uma boa parte das captações de água para consumo nos
dois municípios da área de intervenção do projeto, encontramse dentro ou dependem diretamente da captação de água
dentro da ZPE e o SIC.

A ralhadura de incenso, espécie invasora dominante em uma
relevante extensão da ZPE PV/RG é comummente utilizada
nos Açores para a construção das camas para a produção de
ananases
Reduzida - Associada a um habitat (Incenso)
O uso de madeira de incenso e, em menor medida de
criptoméria para lenha é comum nos Açores e nas Terras do
Priolo, porém a maior parte desta lenha é obtida em áreas
mais baixas e mais próximas dos povoamentos.
Relevante
A qualidade da água de consumo, que na sua maioria é
captada na ZPE depende dos habitats existentes na mesma e
da sua capacidade de filtração
Relevante
O sequestro de carbono nas áreas restauradas pelo projeto é
potencialmente relevante ao longo prazo. A sua quantificação
irá depender da existência de dados sobre o desenvolvimento
da vegetação após as intervenções.
Relevante
Pelo tipo de solos existentes e o elevado desnível, a erosão
da área é elevada e o coberto vegetal é um dos principais
elementos que podem reduzir o incrementar os processos
erosivos

Tipo de serviço

Serviço

Código
CICES
v5.1

Caracterização do serviço na área de intervenção do
LIFE+ Terras do Priolo

Proteção
contra
derrocadas

2.2.1.2

Muito relevantes – Analise conjunto

Proteção
contra cheias

2.2.1.3

A elevada erodibilidade do solo e alta pluviometria produz
fenómenos de cheias e derrocadas frequentes, que por vezes
podem ter graves consequências económicas e sociais. Estes
dois fenómenos deverão ser analisados em conjunto, uma vez
que os processos que causam o impacto são uma mistura de
derrocadas e cheias acompanhadas por muito material das
derrocadas.

Formação do
solo

2.2.4.1

Reduzido

Polinização

2.2.2.1

Relevante mas difícil de quantificar com a informação
disponível
Se bem a polinização poderá ser um serviço dos
ecossistemas relevante na área e no qual o restauro da
floresta nativa tem impacto relevante, pelo momento o projeto
não conta com dados adequados para avaliar o impacto. Será
analisada a possibilidade de realizar uma transferência de
valor através de bibliografia.

Culturais

Regulação
microclimática

2.2.6.2

Uso
experiencial de
plantas ou
animais

3.1.1.1

Uso físico da
paisagem

3.1.1.2

Cientifico

3.1.2.1

Alguma relevância
Em termos de regulação microclimática o mais relevante é o
papel da vegetação da captação de nevoeiros que tem efeitos
na acumulação de água nos aquíferos
Relevante
O número de visitantes na área protegida interessados na
observação do priolo e da vegetação nativa tem-se
incrementado desde o início do projeto.
Relevante
O número de usuários dos percursos pedestres na ZPE
triplicou-se desde 2014 (dados da ação D8 do projeto LIFE+
Terras do Priolo)
Relevante
Na área e no âmbito do projeto tem-se produzido artigos
científicos e o projeto tem dado apoio a alunos de mestrado
para realizar as suas teses

Educativo

3.1.2.2

Muito relevante
O programa escolar desenvolvido no projeto tem permitido
promover atividades práticas e educativas para um elevado
número de alunos da ilha de São Miguel.

Estético

3.1.2.4

Relevante

Simbólico

3.2.1.1

Relevante
A promoção da Carta Europeia de Turismo Sustentável das
Terras do Priolo e da Marca Priolo tem incrementado o valor
simbólico da ave para o território.

Existência

3.2.2.1

Relevante

Legado

3.2.2.2

Relevante
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4. METODOLOGIA
4.1 Avaliação do impacto socioeconómico do investimento do projeto LIFE+ Terras do
Priolo
O impacto socioeconómico do investimento do projeto LIFE+ Terras do Priolo será avaliado a partir da
informação recolhida no relatório financeiro do projeto seguindo a metodologia já aplicada pela SPEA
para a caracterização do impacto socioeconómico do projeto no âmbito do LIFE Priolo (2003 – 2008)
(Cruz & Benedicto, 2009; Cruz et al, 2011) e LIFE Ilhas Santuário para as Aves Marinhas (2009-2013)
(Benedicto, 2012; Benedicto et al., 2017). Portanto, com base nas despesas realizadas no projeto e
na sua distribuição espacial, serão calculados um conjunto de indicadores de desenvolvimento
socioeconómico, nomeadamente:


Contribuição para o PIB da Região Autónoma dos Açores: Através da aplicação de um
multiplicador económico, tal como definido para o projeto LIFE Ilhas Santuário para as Aves
Marinas (Benedicto, 2012).



Contribuição em termos de arrecadação tributaria na Região Autónoma dos Açores
(IVA): Os projetos LIFE permitem o investimento de fundos europeus, que de outro modo não
seriam necessariamente alocados à Região Autónoma dos Açores, parte de este investimento
é destinado a suportar o IVA que reverte diretamente para o Orçamento Regional como
receita. Portanto, o gasto em IVA do projeto será um indicador subestimado (a este imposto
acresce o IRS pago pelos trabalhadores do projeto, que é mais difícil de determinar).



Impacto relativo do investimento na área de influência socioeconómica (Terras do
Priolo): Através da comparação do investimento do projeto com o investimento das duas
Câmaras Municipais, que são o principal motor económico nestes dois concelhos.



Emprego direito e indireto criado: Será medido em Equivalentes a Tempo Inteiro (FTE) o
número de postos de emprego criados quer diretamente, através do pessoal contratado pelo
projeto e oportunidades de estágio, quer indiretamente, utilizando um multiplicador baseado
no estudo com base no estudo Reserves and Local Economies da RSPB que indicava que
por cada emprego direto criado, as reservas da RSPB geravam 0,1 empregos indiretos e por
cada 28.500£ de despesas (sem pessoal) geravam um emprego indireto (Rayment et al.
2002).



Criação de infraestruturas e equipamentos: Outro impacto socioeconómico relevante do
projeto, será a criação de novas infraestruturas e equipamentos com potencial uso no futuro.
Neste sentido serão identificadas todas as infraestruturas e equipamentos criados ou
melhorados pelo projeto.



Promoção das Terras do Priolo e da Região Autónoma dos Açores: Finalmente, o projeto
contribui de maneira significativa para a divulgação e promoção do território em que ser insere
e de toda a RAA. Com o intuito de medir este impacto, será realizado uma análise do clipping
do projeto em termos de notícias regionais, nacionais e internacionais geradas, estatísticas do
website, blogue e estatísticas das redes sociais associadas ao projeto.
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4.2 Avaliação qualitativa da demanda da comunidade em termos de serviços dos
ecossistemas e outros benefícios socioecónomicos das áreas da Rede Natura 2000 e
do impacto socioeconómico das ações do projeto.
O impacto das principais ações do projeto nos serviços dos ecossistemas e outros benefícios
socioeconómicos, serão avaliados de modo qualitativo através da organização de workshops
participativos com os principais stakeholders definidos no projeto, em que serão identificados os
principais serviços dos ecossistemas relevantes fornecidos pela área protegida.
O programa definido para o workshop foi o seguinte:
1. Identificação de Serviços dos Ecossistemas fornecidos pela ZPE Pico da Vara/ Ribeira
do Guilherme e o SIC Serra da Tronqueira/ Planalto dos Graminhais
 Individualmente escrever em post-its os serviços/ benefícios que a ZPE fornece às
pessoas;
 Mural de serviços e classificação (Agrupar os serviços / benefícios semelhantes).
2. Avaliação da importância dos Serviços dos Ecossistemas e quais os beneficiários
 Avaliação da importância dos Serviços dos Ecossistemas;
 Partilha das avaliações e avaliação comum da importância.
3. Identificação do impacto das ações do projeto LIFE+ Terras do Priolo nos Serviços dos
Ecossistemas fornecidos pela ZPE
 Apresentação dos grupos de ações do projeto;
 Avaliação do impacto das ações do projeto nos S.E. identificados;
 Partilha de resultados e discussão.
4. Inquérito de avaliação do workshop
Um primeiro teste de este workshop já foi realizado junto dos representantes da comissão executiva
do projeto LIFE+ Terras do Priolo e o resultado apresenta-se no Anexo I. Até ao final do projeto, este
workshop corrigido, com as lições recolhidas na implementação do teste, e em parceria com o projeto
ECOFOREST da Universidade dos Açores, será realizado com um grupo considerado como uma
amostra da comunidade das Terras do Priolo. Para este fim o modelo de workshop será adaptado
considerando a redução da sua duração e o fato de estar destinado a um público leigo, entre outras
sugestões apontadas pelos participantes neste primeiro workshop.
A partir dos resultados dos workshops realizados será definido um valor, no mínimo qualitativo, da
demanda que cada um dos serviços dos ecossistemas tem para a população local e os principais
stakeholders do projeto.
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4.3 Avaliação quantitativa da oferta de serviços dos ecossistemas fornecidos pela
Rede Natura 2000 nas Terras do Priolo
Com o intuito de quantificar a importância de alguns serviços dos ecossistemas na ZPE Pico da Vara/
Ribeira do Guilherme e no SIC Serra da Tronqueira/ Planalto dos Graminhais, serão definidos um
conjunto de indicadores para a caracterização da oferta da ZPE em termos de alguns dos serviços
dos ecossistemas selecionados. Na tabela 8 apresentamos alguns dos indicadores já identificados,
porém ainda será realizada uma avaliação dos indicadores a utilizar com base na informação
bibliográfica disponível e nos resultados das ações de monitorização do projeto. Através desta
pesquisa, espera-se conseguir incrementar o número de indicadores rigorosos disponíveis para a
avaliação.
Tabela 8_ Indicadores para avaliação quantitativa dos serviços dos ecossistemas da área de intervenção do
projeto LIFE+ Terras do Priolo.
Código
CICES
v5.1

Metodologia

Tipo de serviço

Serviço

Aprovisionamento

Frutos
silvestres

1.1.5.1

N/A

Plantas
ornamentais

1.1.5.2

N/A

Agua para
consumo

4.2.2.1

- Preço de mercado da água fornecida pela ZPE Pico
da Vara/ Ribeira do Guilherme

Madeira

1.1.1.2

- Preço de mercado da madeira existente na ZPE Pico
da Vara / Ribeira do Guilherme

Incenso para
uso agrícola

1.1.5.2

N/A

Lenha
(biomassa)

1.1.5.2

N/A

Qualidade da
água

2.2.5.1

N/A (Apenas é possível aplicar a mesma que para a
água de consumo)

Sequestro de
carbono

2.1.1.2

- Transferência de valor e ajuste com dados recolhidos
no projeto da biomassa existente em cada um dos
habitats existentes na ZPE

Controlo da
erosão

2.2.1.1

Proteção
contra
derrocadas

2.2.1.2

Proteção
contra cheias

2.2.1.3

Formação do
solo

2.2.4.1

N/A

Polinização

2.2.2.1

N/A

Regulação
microclimática

2.2.6.2

N/A

Uso
experiencial
de plantas ou
animais

3.1.1.1

- Número de visitantes nas Terras do Priolo para
observação do priolo e análise do custo da viagem dos
mesmos através de inquéritos aos visitantes que
enviaram registos de priolo ao CAP em 2018

Regulação e
manutenção

Culturáis
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- Transferência de valor para o controlo da erosão e
proteção frente a cheias e derrocadas nos diferentes
habitats identificados na ZPE.

Tipo de serviço

Serviço

Código
CICES
v5.1

Metodologia

Uso físico da
paisagem

3.1.1.2

- Aumento do número dos utilizadores de percursos
pedestres na ZPE (dados da ação D8)

Cientifico

3.1.2.1

- Nº de artigos científicos e teses produzidas sobre a
área

Educativo

3.1.2.2

- Nº de alunos que já visitaram a ZPE e o Centro
Ambiental do Priolo e aproximação ao valor monetário
através do custo da viagem desde a escola

Estético

3.1.2.4

N/A

Simbólico

3.2.1.1

N/A

Existência

3.2.2.1

N/A

Legado

3.2.2.2

N/A

4.4 Avaliação Custo - Beneficio
Em termos de avaliação custo/ beneficio das ações do projeto, e uma vez que resulta claro que não
será possível quantificar em termos monetários os resultados das ações do projeto, será realizada
uma avaliação qualitativa multicritério com base nos resultados de demanda, oferta e a identificação
do impacto que cada um dos grupos de ações irá ter nos serviços dos ecossistemas e nos benefícios
socioeconómicos selecionados.
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5. IMPACTO SOCIOECONOMICO DO PROJETO

5.1 Caracterização da despesa do projeto e o seu impacto
5.1.1 Orçamento original e despesa efetiva do projeto LIFE+ Terras do Priolo
O projeto LIFE+ Terras do Priolo foi aprovado pela Comissão Europeia com um orçamento total de
3.363.260€, financiado a 75% pela C.E. (2.522.445€). O restante montante foi apoiado pelo Governo
Regional dos Açores, através da Secretaria Regional de Energia, Ambiente e Turismo SREAT
(773.853,23 € - 23%) e pela Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (66 961,77 € - 2%). O
projeto LIFE+ Terras do Priolo foi alvo de um pedido de alargamento de um ano, até junho de 2019.
Este alargamento derivou num incremento dos custos do projeto suportados pela SPEA. Assim
sendo, e considerando a declaração de despesas final do projeto a contribuição de cada uma das
entidades foi: Comissão Europeia – 73%; Governo Regional dos Açores – 22% e SPEA – 4% (Tabela
9).
Tabela 9_ Orçamento inicial do projeto LIFE+ Terras do Priolo e
orçamento real no final do projeto com o alargamento até junho de 2019.

ORÇAMENTO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO C.E.
CONTRIBUIÇÃO G.R.A.
CONTRIBUIÇÃO SPEA

Orçamento
original
3 363 260,00 €
2 522 445,00 €
773 853,23 €
66 961,77 €

Orçamento real
3 446 401,30 €
2 522 445,00 €
773 853,23 €
150 103,07 €

Considerando que a aportação do Governo Regional dos Açores foi realizada como contribuição
monetária e em conceito de contribuição em termos de tempo de pessoal e que nestes casos tratavase de funcionários públicos, que teriam sido pagos mesmo sem a existência do projeto. Para a análise
de impacto do projeto iremos utilizar apenas a restante despesa (Pessoal da SPEA, Viagens,
Assistência Externa, Equipamentos, Consumíveis, Infraestruturas e Outros custos) que podemos
considerar que não teria acontecido de não se ter implementado o projeto LIFE+ Terras do Priolo.
Em termos de distribuição das despesas por rúbricas, podemos observar que a predominante são os
custos com pessoal (75%), seguida de consumíveis (10%), equipamentos (9%), viagens (4%) e
Assistência Externa (4%) (Figura 12).

Figura 12_ Distribuição da despesa do Projeto LIFE+ Terras do Priolo por rúbricas.
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5.1.2 Distribuição da despesa do projeto LIFE+ Terras do Priolo
De modo a poder fazer a análise do impacto da despesa do projeto, para cada uma das linhas de
despesa foi anotado o fornecedor e o local onde a empresa fornecedora estava sediado. Uma vez que
os custos com pessoal representam uma percentagem muito elevada das despesas deste projeto, a
análise foi realizada com e sem estes custos (Figura 13).

Figura 13_ Distribuição da despesa do Projeto LIFE+ Terras do Priolo por local do fornecedor com custos
de pessoal (esq.) e sem custos de pessoal (dir.).

Considerando a análise de despesas incluindo despesas com pessoal, podemos ver que 75% das
despesas do projeto foram aplicadas nas Terras do Priolo, municípios de Nordeste e Povoação. O
seguinte local com maior investimento do projeto são os restantes município da ilha de São Miguel
(17%) e finalmente Portugal Continental (8%). Existiram também despesas em outras ilhas da RAA,
outros países da Europa, EUA e Madeira mas consideraram-se despreciáveis em termos de
informação (menos de 1% da despesa).
Comparando a análise com pessoal e a análise sem pessoal, observa-se que o principal impacto
socioeconómico nas Terras do Priolo prende-se com a contratação de recursos humanos. Porém,
mesmo retirando estes valores, a percentagem de despesa realizada neste território é bastante
relevante (24%). Neste último caso a percentagem da despesa aumenta nos outros municípios dos
Açores devido essencialmente a que a compra dos grandes equipamentos do projeto foi realizada no
município de Ponta Delgada que é onde se encontram sediadas um maior número de empresas.
Em qualquer dos casos, podemos ver que a percentagem do investimento na Região Autónoma dos
Açores mantem-se praticamente igual (92% e 90%).
No total, o projeto LIFE+ Terras do Priolo trabalhou com mais de 360 fornecedores (dos quais 12
podemos considerar como principais) com despesas superiores a 10.000€. Estes fornecedores estão
todos sediados na RAA. A figura 14 apresenta o número de fornecedores em função da despesa.

Figura 14_ Nº de fornecedores em função da despesa.
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5.2 Contribuição para o PIB e em termos de arrecadação tributaria (IVA) na Região
Autónoma dos Açores e na área de influência socioeconómica (Terras do Priolo)
O Projeto LIFE+ Terras do Priolo implicou a despesa de 2.522.445€ de fundos europeus em 6 anos
que não teriam sido aplicados na Região Autónoma dos Açores sem a existência do projeto, uma vez
que os fundos do programa LIFE não são atribuídos aos estados membros, mas sim a projetos
específicos de conservação da natureza. Isto representa um incremento anual de 420.407,5€
investidos na R.A.A.
Considerando um multiplicador conservador de 60% (Benedicto et al., 2012) podemos considerar um
contributo anual ao PIB da região de 252 244,5€ que representa o 0.00006% do PIB da região em
2017 (4.128 mill €) (SREA, 2019).
Outro indicador conservador de impacto económico das despesas do projeto é o IVA, uma vez que o
IVA pago pelo projeto reverte diretamente para a arrecadação tributária da Região Autónoma dos
Açores. O projeto pagou na R.A.A um total de 83.157,97 € de IVA o que corresponde a uma
arrecadação anual de 13.859,66 € apenas em conceito de IVA.
Adicionalmente, e considerando que o projeto LIFE+ Terras do Priolo decorreu nos dois municípios
mais rurais e com menor densidade populacional da ilha de São Miguel, podemos destacar que o
impacto do projeto na sua área de influência socioeconómica (municípios de Nordeste e Povoação) é
muito superior. Considerando que 75% das despesas do projeto foram realizadas nestes dois
municípios, isto representa uma despesa total de 2.584.800€, o que representa uma despesa média
anual de 430.800€.
Considerando que nestes dois municípios as principais despesas são as realizadas pelas Câmaras
Municipais e que em 2018 estas ascendiam a 10.660.000 € (PORDATA, 2019), a despesa anual do
projeto LIFE+ Terras do Priolo corresponde a 0.04% das despesas municipais.

5.3 Emprego direito e indireto criado
O Projeto LIFE Terras do Priolo criou, em média, 25 empregos a tempo inteiro anuais na Região
Autónoma dos Açores durante os 6 anos de implementação do projeto. Para além dos 5 estagiários
em média que tiveram uma primeira oportunidade laboral no âmbito do projeto.
Esta criação de emprego direto permite estimar utilizando multiplicadores aceites de entre 0.1 (Shiel
et al., 2002; Cruz et al., 2008 and Molloy et al., 2011), e 0.5 (Gantioler & ten Brink 2013) representa
uma criação de emprego indirecto entre 2.5 e 12.5 empregos a tempo inteiro. Considerando as
características dos municípios da área de influencia do projeto e a reduzida atividade económica nos
mesmos, podemos optar por um intervalo conservador entre os 2.5 e 5 empregos indiretos a tempo
inteiro.
Para além desta criação de emprego direta, podemos estimar que as despesas do projeto sem custos
de pessoal (815.228.71€) o que representa uma despesa na RAA de 750 010€, ou seja 125.001€/ano
e utilizando multiplicadores calculados por Shiel et al. (2002) que estimou que cada 50.000€ gastos
representavam a criação de um posto de trabalho indireto, podemos considerar que o projeto LIFE+
Terras do Priolo contribuiu para a criação de mais 2.5 empregos indiretos.
Adicionalmente, o projeto contribuiu para incrementar a atração turística dos municípios em que se
insere tendo recebido, em média, 2.500 visitantes por ano no Centro Ambiental do Priolo.
Considerando uma despesa por visitante conservadora de 10€/dia (Cruz et al., 2008) isto representa
uma despesa anual de 25.000€ que utilizando o multiplicador definido por Shiel et al., 2002 (1
emprego indireto por cada 50.000€ de despesa) representa a criação de 0.5 empregos a tempo inteiro
indiretos.
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5.4 Criação de infraestruturas e equipamentos
O projeto LIFE+ Terras do Priolo contribuiu também para a criação e melhoramento de várias
infraestruturas relevantes nos municípios de Nordeste e Povação. Nomeadamente através da
abertura de 11Km de trilhos e acessos que poderão ser adaptados para uma visitação sustentável da
área protegida, a instalação dos Viveiros de Plantas Nativas dos Açores em Santo António
Nordestinho com a criação de novos canteiros e áreas demonstrativas do potencial ornamental das
espécies nativas dos Açores; a atualização e melhoramento dos conteúdos do Centro Ambiental do
Priolo e a criação de um Laboratório de Paisagem com interesse científico, educativo e turístico
(Figura 15).

Figura 15_ Criação /melhoramento de infraestruturas no âmbito do projeto LIFE+ Terras
do Priolo.

5.5 Promoção das Terras do Priolo e da Região Autónoma dos Açores
O projeto contribuiu para a divulgação das Terras do Priolo com destino turístico sustentável em 17
férias e eventos de nível regional, nacional e internacional. Destaca-se que em, paralelo com a
implementação do projeto LIFE+ Terras do Priolo, foi possível todos os anos contar com um stand
sobre as Terras do Priolo na British Birdwatching Fair (feira de observação de aves no Reino Unido)
que conta anualmente com mais de 20.000 visitantes. O território foi também divulgado em vários
eventos durante a conferência da Federação EUROPARC nas Montanhas Mágicas em 2017 que
contou com mais de 300 delegados de áreas protegidas de 37 países diferentes.
O projeto deu lugar a 333 notícias das quais 14% foram de âmbito local, 62% de âmbito regional, 22%
nacionais e 2% internacionais. Por tipos de meios de comunicação destacam as notícias em meios
digitais (sites e blogues) que representam 65% seguidas da imprensa (16%), rádio (13%) e TV (6%)
(Figura 16). Estas notícias que em todos os casos se prendem com sucessos do projeto nas suas
diferentes vertentes, representam uma importante publicidade positiva do território de atuação do
projeto e da Região Autónoma dos Açores como região preocupada com o seu desenvolvimento
sustentável e a preservação dos seus valores naturais.
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Figura 16_ Noticias relativas ao projeto LIFE+ Terras do Priolo por âmbito da notícia e por
tipo de meio de comunicação.

5.6 Outros benefícios socioeconómicos
5.6.1 Capacitação
Para além destes benefícios socioeconómicos referidos, o projeto LIFE+ Terras do Priolo teve um
contributo relevante em termos de capacitação, em primeiro lugar através da formação de
trabalhadores operacionais especializados no combate a espécies exóticas invasoras e restauro
ecológico dos habitats prioritários dos Açores, mas também através da realização de formações para
professores e agentes turísticos com mais de 200 beneficiários destas ações.
5.6.2 Governança
O projeto LIFE+ Terras do Priolo permitiu dar seguimento a vários processos de participação pública e
legislação relevantes para uma adequada governança da ZPE Pico da Vara/ Ribeira do Guilherme.
De destacar os contributos para a criação do Plano de Gestão do Parque Natural de Ilha de São
Miguel, a criação de uma Estratégia para o Combate a Flora Invasora com 7 entidades públicas e
privadas envolvidas e em coordenação e o planeamento participativo do turismo através da Carta
Europeia de Turismo Sustentável com 11 entidade envolvidas e coordenadas para além de 49
empresas turísticas.
5.6.3 Promoção da cidadania e envolvimento cidadão;
O projeto LIFE+ Terras do Priolo através das suas ações de sensibilização tem promovido o
envolvimento ativo da comunidade local na conservação da biodiversidade, quer através da
sensibilização de mais de 30.000 pessoas (entre população local e alunos envolvidos no programa
escolar, quer através do envolvimento direto em ações de voluntariado de uma média de 40 pessoas
por ano.
5.6.4 Autoimagem e identidade;
O projeto LIFE+ Terras do Priolo tem contribuído também para a melhoria da autoimagem do território
em que se insere através da realização de ações de divulgação sobre o seu património natural e
cultural. Prova de este impacto é o facto de que cada vez o termo Terras do Priolo é mais usado para
referir-se a estes dois municípios.
5.6.5 Incremento da oferta de lazer:
Considerando que nos territórios onde o projeto se insere, as oportunidades de atividades de lazer
são limitadas e a principal oferta é fornecida pelas Câmaras Municipais, o projeto LIFE+ Terras do
Priolo tem contribuído através de promoção de atividades educativas e lúdicas associadas ao desfrute
sustentável do meio natural. O projeto desenvolveu, em media 46,5 atividade por ano.
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O resumo dos benefícios socioeconómicos fornecidos pelo projeto LIFE+ Terras do Priolo é
apresentado na tabela 10.

Tabela 10_ Tabela resumo dos benefícios socioeconómicos fornecidos pelo projeto LIFE+ Terras do Priolo.

Impacto
Benefícios
socioeconómicos

 |  - Aumento
 |  - Diminuição

Indicador / Justificação

 - Efeito nulo

- 75% das despesas do projeto nas Terras do Priolo e
mais de 90% na RAA;
Dinamização da atividade
económica;



- Contributo anual ao PIB da região de 252 244,5€ que
representa o 0.00006% do PIB da R.A:A;
- Arrecadação tributária anual da R.A.A.de 13.859,66 €
apenas em conceito de IVA.
- Criação/ Manutenção de uma média de 25 empregos a
tempo inteiro;

Criação de emprego

- Criação de 5,5 – 8 empregos a tempo inteiro
indiretos;
- 11 km. de trilhos com potencial turístico;

Criação de infraestruturas;



- Viveiro de Plantas Nativas;
- Laboratório de paisagem;
- Conteúdos renovados no Centro Ambiental do Priolo;

Imagem do território (para o
exterior)

Capacitação;



- Divulgação das Terras do Priolo em 17 férias
regionais, nacionais e internacionais;
- 333 noticias das quais 7 de âmbito internacional.



- Formação de mais de 15 trabalhadores operacionais
especializados no combate a EEI e restauro ecológico de
habitats prioritários;
- Desenvolvimento de 16 ações de formação com mais
de 200 pessoas formadas;
- Formação de uma média de 6 estagiários por ano
- Estratégia de Combate a Flora Invasora com 7
entidades envolvidas;

Governança;



- Plano de Gestão do Parque Natural de Ilha de São
Miguel.
- Planeamento participativo do Turismo através da CETS;

Promoção da cidadania e
envolvimento cidadão;



Autoimagem e identidade



Disponibilidade de
atividades lúdicas;



- Envolvimento de em média 40 voluntários por ano
nas ações do projeto;
- Fórum participativo anual da CETS Terras do Priolo
com 40 participantes em média;
- Divulgação do conceito das Terras do Priolo que hoje
em dia é muito mais utilizado.
- O projeto promoveu mais de 10 atividades lúdicas e
culturais diferentes associadas à celebração do Fim-desemana da Biodiversidade/ Priolo Fest.
- O projeto colaborou com outras instituições das Terras
do Priolo e da ilha de São Miguel na realização de visitas
de campo e outras atividades lúdicas
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6. AVALIAÇÃO RÁPIDA PARTICIPADA DOS SERVIÇOS DOS ECOSSISTEMAS E
BENEFÍCIOS SOCIOECÓNOMICOS:
A partir dos Workshops realizado com os parceiros do projeto LIFE Terras do Priolo (Anexo A) foi
possível extrapolar de modo qualitativo um conjunto de serviços dos ecossistemas fornecidos pela
ZPE Pico da Vara/ Ribeira do Guilherme, a sua importância da perspectiva dos participantes nos
workshops e o impacto que o projeto teve nos mesmos.

6.1 Identificação de Serviços dos Ecossistemas fornecidos e valoração da sua
importância.
Em termos de serviços dos ecossistemas identificados pelos participantes, os mais relevantes foram
os serviços de regulação e culturais, sendo que no referente aos serviços de aprovisionamento os
principais bens e serviços identificados foram a Madeira, produzida pelas áreas de plantação florestal
e a água, produzida em maior medida pelas áreas naturais da ZPE, mas também pelas áreas com
usos florestais (Figura 17).

Figura 17_ Valoração da importância dos serviços de aprovisionamento.

Foram identificados 9 serviços de regulação fornecidos pela ZPE dos quais os considerados como
mais importantes foram os relacionados com a água (qualidade e quantidade – reservatório) e com a
proteção frente a cheias e derrocadas. O sequestro de carbono, regulação microclimática e controlo
da erosão e formação de solo também foram considerados como importantes. O serviço identificado
como menos importante foi a polinização, provavelmente associado ao desconhecimento existente
sobre o papel dos insetos presentes na ZPE na polinização das culturas (Figura 18).

Figura 18_ Valoração da importância dos serviços de regulação.
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Em relação com os serviços culturais, foram identificados 8 serviços dos quais o considerado como
mais relevante foi o uso experiencia de plantas e animais associado ao birdwatching e as rotas
botânicas relativas a espécies nativas e endémicas dos Açores. Foram também considerados como
importantes o valor de legado e existência, estético, de uso físico da paisagem e educativo. O valor
científico foi considerado como menos importante (figura 19).

Figura 19_ Valoração da importância dos serviços de regulação.

6.2 Valoração do impacto das ações do projeto LIFE+ Terras do Priolo nos Serviços
dos Ecossistemas fornecidos pela ZPE.
Em termos de valoração do impacto das ações do projeto nos Serviços dos Ecossistemas e outros
benefícios socioeconómicos (Tabela 11), os serviços identificados como mais relevantes em termos
de impacto do projeto são os serviços culturais, todos eles considerados com impacto significativo das
várias ações do projeto seguidos dos de regulação, com destaque para os serviços de controlo da
erosão e proteção frente a cheias e derrocadas. Os outros benefícios socioeconómicos também foram
identificados como importantes. Os serviços de aprovisionamento foram os que foram considerados
como menos impactados pelas ações do projeto, se bem todos eles foram considerados com certo
grau de impacto por parte do projeto (Figura 20 e 21).

Figura 20_ Importância relativa do impacto do projeto LIFE+ Terras do Priolo nos serviços dos ecossistemas
e outros benefícios socioeconómicos de acordo com os stakeholders do projeto.
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Figura 21_ Importância relativa do impacto do projeto LIFE+ Terras do Priolo nos serviços
dos ecossistemas fornecidos pela ZPE Pico da Vara/ Ribeira do Guilherme de acordo com
os stakeholders do projeto.

Em termos de ações do projeto (Figura 22), as ações identificadas como tendo maior impacto global
foram as ações de planeamento, porém foi claramente manifestado no workshop que se tratava de
um impacto potencial dependente da efetiva aplicação das ferramentas produzidas pelas ações. Esta
classificação mostra a importância que os parceiros dão a coordenação entre entidades e existência
de uma estratégia de atuação conjunta para a conservação da biodiversidade.
Seguidamente as ações consideradas de maior impacto global foram a criação de um anel de
proteção, a recuperação da linha de água, a sensibilização e a produção de nativas com praticamente
o mesmo impacto global. Com pontuação ligeiramente inferior mas ainda importantes foram
identificadas o restauro de taludes e derrocadas, a recuperação do gradiente altitudinal e a
conservação do priolo.

Figura 22_ Importância relativa das ações do projeto LIFE+ Terras do Priolo em termos de
impacto nos serviços dos ecossistemas fornecidos pela ZPE Pico da Vara/ Ribeira do
Guilherme de acordo com os stakeholders do projeto.
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No geral, as ações de conservação são as que estão identificadas como tendo maior impacto em
termos de serviços de regulação enquanto as ações de sensibilização, visitação, conservação do
priolo e planeamento são identificadas como tendo mais impacto em termos de serviços culturais e
outros beneficios socioeconómicos (Figura 23).

Figura 24_ Impacto das ações do projeto nos serviços dos ecossistemas de acordo com a opinião dos
stakeholders do projeto.
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Tabela 11_ Tabela resumo da perceção dos stakeholders do impacto qualitativo do projeto LIFE+ Terras do Priolo nos Serviços dos Ecossistemas por ações (LEGENDA: 1 Conservação do Priolo; 2 - Planeamento; 3 - Abertura de acessos; 4 - Produção de nativas; 5 - Monitorização; 6 - Restauro de taludes e derrocadas; 7 - Recuperação de
linhas de água; 8 - Recuperação de um gradiente altitudinal; 9 - Criação de um anel de proteção; 10 - Controlo de predadores; 11 - Sensibilização e 12 - Visitação e turismo
sustentável)

Impacto
 |  - Aumento
 |  - Diminuição
 - Efeito nulo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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7. AVALIAÇÃO DO IMPACTO DO PROJETO NOS SERVIÇOS DOS
ECOSSISTEMAS
Para além da avaliação participada por parte dos parceiros do projeto, foram identificados indicadores
para cada um dos serviços dos ecossistemas fornecidos pela ZPE de modo a ter uma avaliação
quantitativa da magnitude dos mesmos. A tabela 12 resume os indicadores identificados e o impacto
qualitativo associado com base nesses indicadores.
Tabela 12_ Tabela resumo dos indicadores de impacto do projeto LIFE+ Terras do Priolo em termos de
serviços dos ecossistemas.
Impacto
Serviço do Ecossistema
(CICES V 5.1.)

 |  - Aumento
 |  Diminuição

Indicador / Justificação

 - Efeito nulo

Frutos silvestres
Plantas ornamentais




Qualidade da água



Controlo da erosão



Proteção contra
derrocadas / cheias



Formação do solo

Polinização

Uso experiencial de
plantas ou animais
Uso físico da paisagem









- Produzidas e cedidas a particulares 69 plantas de uvada-serra;
- Cedidas 9.455 plantas nativas e endémicas para
utilização ornamental;
- Um ano após a intervenção de restauro ecológico as
comunidades de macroinvertebrados e diatomáceas
aproximam-se das de uma área natural;
- A recuperação da floresta Laurissilva e a estabilização de
taludes com técnicas de engenharia biofísica tem
contribuído para reduzir a erosão e consequentemente os
riscos de cheias e derrocadas nas áreas intervencionadas;
- Plantação de 277.000 plantas nativas e endémicas de
28 espécies diferentes que irão promover o aumento da
diversidade específica de insetos nas áreas
intervencionadas;
- Mais de 15.000 visitantes no Centro Ambiental do
Priolo; Quase 300 registos de priolo no mapa de
observações do CAP anualmente;
- Desenvolvimento de uma proposta de melhoramento da
visitação na ZPE Pico da Vara / Ribeira do Guilherme;
- Desenvolvimento de novas técnicas de controlo de EEI e
restauro ecológico;

Cientifico



Educativo



- Mais de 15.000 alunos envolvidos no programa escolar e
mais de 11.000 participantes nas atividades de
divulgação do mesmo;



- As áreas restauradas conferem um novo atrativo na área
da Serra da Tronqueira tanto pela diversidade de espécies
como pelas próprias estruturas e a história de conservação
associada;

Estético

Simbólico/ Existência/
Legado



- Participação em 26 congressos, seminários e
workshops;

- Incremento do uso do termo “Terras do Priolo” por
empresas, associações e entidades públicas;
- 49 Empresas associadas à Marca Priolo;

8. AVALIAÇÃO CUSTO-BENEFICIO
8.1 Custos do projeto LIFE+ Terras do Priolo
Para a avaliação custo-benefício do projeto, iremos considerar os grupos de ações definidos para o
workshop participativo com os parceiros do projeto. Pórem, a primeira ação, conservação do priolo
não será considerada uma vez que tanto em termos de custos como de benefícios é uma
consequência da implementação das restantes ações do projeto. Igualmente, os custos associados a
despesas gerais do projeto não serão considerados na análise, apenas serão considerados os custos
diretos na implementação das ações (Tabela 13). A Recuperação de um gradiente altitudinal e a
Criação de um anel de proteção representaram juntos mais de 35% dos custos do presente projeto
(Figura 25).
Tabela 13_ Custo do projeto LIFE+ Terras do Priolo por ações.

Ação
1 - Conservação do Priolo
2 - Planeamento
3 - Abertura de acessos
4 - Produção de nativas
5 - Monitorização
6 - Restauro de taludes e derrocadas
7 - Recuperação de linhas de água
8 - Recuperação de um gradiente altitudinal
9 - Criação de um anel de proteção
10 - Controlo de predadores
11 - Sensibilização
12 - Visitação e turismo sustentável

Calculo
A8 + A11+ D3 + D7
C3
A1 + C1 + C2 +D1
D2 + D6 + D10
0,5*A5 + C5
0,5*A5 + C7+D4
A6 + C6
C4
A7 + C8 + D5
E1 + E2 + D9
A10 + D8 + E3 + E4

Custo estimado
- €
153 794,48 €
263 649,22 €
333 024,56 €
307 329,12 €
121 018,96 €
268 057,45 €
480 047,15 €
585 469,01 €
57 010,49 €
254 371,57 €
182 170,29 €
3 005 942,29 €

Figura 25_ Representação da porcentagem de custos de cada uma das 12 ações do projeto LIFE+ Terras do
Priolo.
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8.2 Benefícios do projeto LIFE+ Terras do Priolo

8.2.1 Conservação do priolo
O principal resultado em termos de conservação do priolo e a manutenção da população do priolo
estável em torno dos 1000 indivíduos com mudança do seu estatuto de conservação para
“Vulnerável” em 2016. Este resultado terá um impacto direto em ermos de atração turística, interesse
cientifico da área tanto pela presença da espécie como pelo seu sucesso de conservação, interesse
educativo ao tratar-se de uma das duas espécies de aves endémicas dos Açores e impactos
significativos em termos de uso estético da imagem do priolo, cada vez mais utilizado em artesanato e
arte e simbólico pela adoção do priolo como símbolo do território: as Terras do Priolo (Tabela 14).

Tabela 14_ Impacto da conservação do priolo nos serviços dos ecossistemas e outros benefícios
socioeconómicos (0 – Sem impacto; 1 – Impacto limitado/indireto; 2 – impacto direto).

Serviço/ Beneficio

Impacto

Justificação

Frutos silvestres

0

-

Plantas ornamentais

0

-

Qualidade da água

0

-

Controlo da erosão

0

-

Proteção derrocadas /
cheias

0

-

Formação do solo

0

-

Polinização

0

-

Uso experiencial de
plantas ou animais

2

O aumento da população de priolo, ave única atraí
turistas e locais para a sua observação

Uso físico da paisagem

0

Cientifico

2

Educativo

1

Estético

1

Simbólico/ Existência/
Legado

2

Adoção do priolo como símbolo do território: “Terras do
Priolo”

Criação de
infraestruturas;

0

-

Promoção da atividade
económica;

0

-

Governança;

0

-

Capacitação;

0

-

0.47
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Interesse científico do priolo como ave endémica de S.
Miguel
Interesse educativo do priolo como uma das duas aves
endémicas dos Açores
Uso da imagem do priolo para criação de artesanato

8.2.2 Ações de planificação
As ações de planificação do projeto LIFE+ Terras do Priolo permitiram desenvolver ferramentas de
gestão da ZPE Pico da Vara/ Ribeira do Guilherme, através do melhor mapeamento da vegetação e
do mapeamento de riscos de invasão e do desenvolvimento do Plano de Gestão para a área e de
uma Estratégia para o combate a EEI. Estes elementos tiveram impactos indiretos no valor científico,
uma vez que o mapa mais rigoroso de vegetação poderá ter interesse para a realização de diversos
estudos científicos, e na capacitação dos representantes das entidades participantes no processos de
planeamento. O principal impacto de esta ação é a promoção da governança da área protegida
(Tabela 15).
Tabela 15_ Impacto das ações de planificação nos serviços dos ecossistemas e outros benefícios
socioeconómicos (0 – Sem impacto; 1 – Impacto limitado/indireto; 2 – impacto direto).

Serviço/ Beneficio

Impacto

Justificação

Frutos silvestres

0

-

Plantas ornamentais

0

-

Qualidade da água

0

-

Controlo da erosão
Proteção derrocadas /
cheias
Formação do solo

0

-

0

-

0

-

Polinização
Uso experiencial de
plantas ou animais
Uso físico da paisagem

0

-

0

-

0

Cientifico

1

Educativo

0

Mapa de vegetação e sistema de deteção
precoce de EEI.
-

Estético
Simbólico/ Existência/
Legado
Criação de
infraestruturas;
Promoção da atividade
económica;

0

Governança;

2

Capacitação;

1

0
0
0

Envolvimento e coordenação entre entidades
públicas e privadas para a conservação da ZPE
Capacitação de elementos das entidades
participantes na definição de planos e estratégias

0,24
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8.2.3 Abertura de acessos
O projeto LIFE+ Terras do Priolo abriu 11 kms de acessos às áreas de intervenção do projeto que
poderão ser acondicionados para a visitação e uso turístico. O principal impacto de esta ação prendese com a criação de infraestruturas, uma vez que foram abertos 11 kms de acessos. Teve também
impactos positivos no controlo da erosão e proteção ao ir estabilizando o terreno a medida que se
abriam os percursos e poderá ter impactos positivos em termos de uso experiencial, físico, educativo
e estético da paisagem assim como na promoção da atividade económica se forem adaptados para
uso turístico e de visitação (Tabela 16).
Tabela 16_ Impacto da abertura de acessos nos serviços dos ecossistemas e outros benefícios
socioeconómicos (0 – Sem impacto; 1 – Impacto limitado/indireto; 2 – impacto direto).

Serviço/ Beneficio

Impacto

Justificação

Frutos silvestres

0

-

Plantas ornamentais

0

-

Qualidade da água

0

Controlo da erosão

1

Proteção derrocadas /
cheias

1

Formação do solo

0

Os cuidados em termos de drenagens na
abertura dos acessos poderão contribuir para
uma menor erosão em algumas das áreas onde
foram abertos e para a proteção frente a cheias e
derrocadas.
-

Polinização

0

Uso experiencial de
plantas ou animais

1

Uso físico da paisagem

1

Cientifico

0

Educativo

1

Estético

1

Simbólico/ Existência/
Legado
Criação de
infraestruturas;
Promoção da atividade
económica;
Governança;
Capacitação;

0

-

2

11 km de acessos

1

Se forem adaptados para visitação

0

-

0

-

0,53
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Se forem adaptados para visitação estes acessos
permitem um melhor desfrute dos valores
naturais da ZPE ao passarem em áreas
relativamente bem conservadas e a realização de
atividades desportivas
Se forem adaptados para visitação estes acessos
permitirão a realização de atividades educativas
e o desfrute de paisagens até agora não
visitáveis.

8.2.4 Produção de plantas nativas dos Açores
Ao longo do projeto LIFE+ Terras do Priolo foram produzidas 296.000 plantas nativas e endémicas
dos Açores maioritariamente utilizadas para recuperação das áreas de intervenção, mas numa
pequena proporcação utilizadas para ações de promoção da plantas dos Açores para uso ornamental.
Foram também produzidas sementes para utilização em hidrosementeira e sementeira direta. Para
este fim, foi instalado um viveiro de plantas nativas em Santo António Nordestinho com um conjunto
de canteiros para a produção de sementes de espécies nativas. Esta infraestrutura foi também
utilizada para atividades educativas e de sensibilização. Os principais impactos de esta ação estão
relacionados com a criação de infraestruturas, o uso experimental das plantas e o valor de legado na
conservação de espécies nativas e endémicas, mas os viveiros tiveram também alguns impactos em
termos de promoção do uso das nativas como ornamentais, polinização, valor cientitfico e educativo
(Tabela 17).
Tabela 17_ Impacto da abertura de acessos nos serviços dos ecossistemas e outros benefícios
socioeconómicos (0 – Sem impacto; 1 – Impacto limitado/indireto; 2 – impacto direto).

Serviço/ Beneficio

Impacto

Justificação

Frutos silvestres

0

Plantas ornamentais

1

Qualidade da água

0

Não significativo
Promoção do uso de plantas dos Açores em
parques e jardins
-

Controlo da erosão

0

-

0

-

0

O aumento de plantas nativas na área do viveiro
poderá ter efeitos positivos na atração e
manutenção de insetos polinizadores.

Proteção derrocadas /
cheias
Formação do solo
Polinização

1

Uso experiencial de
plantas ou animais

2

Uso físico da paisagem

0

Cientifico

2

Definição de protocolos de produção de espécies
nativas dos Açores.

Educativo

1

Visitas guiadas para escolas

Estético
Simbólico/ Existência/
Legado
Criação de
infraestruturas;
Promoção da atividade
económica;
Governança;

0

Não significativo
Conservação de espécies nativas e endémicas
algumas delas ameaçadas de extinção.
Criação dos Viveiros de Plantas dos Açores em
Santo António Nordestinho
Promoção do uso de plantas dos Açores em
parques e jardins

Capacitação;

2
2
1

Produção e possibilidade de observação de
espécies nativas e endémicas dos Açores.

0
1

Formação de estagiários, técnicos e operacionais
na produção de plantas nativas dos Açores.

0,76
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8.2.5 Monitorização
O projeto LIFE+ Terras do Priolo monitorizou ao longo de toda a sua implementação a evolução do
priolo, da vegetação e do seu impacto socioeconómico. Estas ações não apresentam grandes
impactos em termos de serviços dos ecossistemas e outros benefícios socioeconómicos para além do
seu elevado valor cientifico, ao contarmos com uma serie temporal de mais de 15 anos em termos de
evolução da vegetação e da população do priolo (Tabela 18). Igualmente a avaliação do impacto
socioeconómico tem importância em termos de governança ao permitir identificar ações com maior
retorno para a comunidade local. Estas ações serviram para a capacitação de estagiários do projeto.

Tabela 18_ Impacto da abertura de acessos nos serviços dos ecossistemas e outros benefícios
socioeconómicos (0 – Sem impacto; 1 – Impacto limitado/indireto; 2 – impacto direto)

Serviço/ Beneficio

Impacto

Justificação

Frutos silvestres

0

-

Plantas ornamentais

0

-

Qualidade da água

0

-

Controlo da erosão

0

-

0

-

0

-

Polinização

0

-

Uso experiencial de
plantas ou animais

0

-

Uso físico da paisagem

0

Cientifico

2

Serie de dados de evolução da população do
priolo e da evolução da vegetação de mais de 15
anos. Análise do impacto socioeconómico e dos
S.E.

Educativo

0

-

Estético
Simbólico/ Existência/
Legado
Criação de
infraestruturas;
Promoção da atividade
económica;
Governança;

0

-

0

-

0

-

0

-

1

Avaliação do impacto socioeconomico

Capacitação;

1

Formação de estagiários

Proteção derrocadas /
cheias
Formação do solo

0,24
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8.2.6 Restauro de taludes e derrocadas
O projeto LIFE+ Terras do Priolo desenvolveu técnicas para a estabilização de taludes e derrocadas e
recuperou 6 hectares com recurso a técnicas de engenharia natural e vegetação nativa. Os principais
impactos de esta ação resumem-se na tabela 19.

Tabela 19_ Impacto da abertura de acessos nos serviços dos ecossistemas e outros benefícios
socioeconómicos (0 – Sem impacto; 1 – Impacto limitado/indireto; 2 – impacto direto)

Serviço/ Beneficio

Impacto

Justificação

Frutos silvestres

0

-

Plantas ornamentais

0

-

Qualidade da água

0

-

Controlo da erosão

2

1

As técnicas de engenharia natural tem
demonstrado grande eficácia na estabilização
dos taludes ajudando no controlo da erosão e na
formação de solo e consequentemente reduzindo
os riscos de cheias e derrocadas.

Polinização

1

Através da plantação de espécies nativas

Uso experiencial de
plantas ou animais

1

Através da plantação de espécies nativas

Uso físico da paisagem

0

Cientifico

2

Educativo

1

Não significativo
Desenvolvimento de técnicas de engenharia
natural
As áreas recuperadas constituem um laboratório
de paisagem com interesse educativo

Estético
Simbólico/ Existência/
Legado

0

Proteção derrocadas /
cheias
Formação do solo

Criação de
infraestruturas;
Promoção da atividade
económica;
Governança;
Capacitação;

2

1

Através da plantação de espécies nativas

1

As áreas recuperadas constituem um laboratório
de paisagem com interesse turístico quer do
ponto de vista das espécies

0

-

0

-

1

Formação de estagiários

0,76
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8.2.7 Recuperação de linhas de água
O projeto LIFE+ Terras do Priolo recuperou 4 hectares num troço com 500 metros de linha de água
com recurso a técnicas de engenharia natural para a estabilização e vegetação nativa. Os principais
impactos de esta ação resumem-se na tabela 20.
Tabela 20_ Impacto da abertura de acessos nos serviços dos ecossistemas e outros benefícios
socioeconómicos (0 – Sem impacto; 1 – Impacto limitado/indireto; 2 – impacto direto).

Serviço/ Beneficio

Impacto

Justificação

Frutos silvestres

0

-

Plantas ornamentais

0

Melhora significativa da qualidade da água após
a intervenção aproximando-se da qualidade
existente em áreas naturais

Qualidade da água
2

Proteção derrocadas /
cheias
Formação do solo

2
1

As técnicas de engenharia natural tem
demonstrado grande eficácia na estabilização
dos taludes ajudando no controlo da erosão e na
formação de solo e consequentemente reduzindo
os riscos de cheias e derrocadas.

Polinização

1

Através da plantação de espécies nativas

Uso experiencial de
plantas ou animais

1

Uso físico da paisagem

0

Controlo da erosão

Cientifico
Educativo
Estético
Simbólico/ Existência/
Legado
Criação de
infraestruturas;
Promoção da atividade
económica;
Governança;
Capacitação;

2

Através da plantação de espécies nativas

2
1
0
1

Através da plantação de espécies nativas

1

As áreas recuperadas constituem um laboratório
de paisagem com interesse turístico quer do
ponto de vista das espécies

0

-

0

-

1

Formação de estagiários

0,76
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Não significativo
Desenvolvimento de técnicas de engenharia
natural e controlo de EEI em linhas de água
As áreas recuperadas constituem um laboratório
de paisagem com interesse educativo

8.2.8 Recuperação de gradiente altitudinal
O projeto LIFE+ Terras do Priolo recuperou de 24 hectares em gradiente altitudinal entre os 300 e 800
metros com controlo de manchas puras de P. undulatum, estabilização do terreno e plantação com
especies nativas e endémicas dos Açores. Os principais impactos de esta ação resumem-se na tabela
21.

Tabela 22_ Impacto da abertura de acessos nos serviços dos ecossistemas e outros benefícios
socioeconómicos (0 – Sem impacto; 1 – Impacto limitado/indireto; 2 – impacto direto).

Serviço/ Beneficio

Impacto

Justificação

Frutos silvestres

0

-

Plantas ornamentais

0

A recuperação da vegetação nativa terá impacto
positivo na qualidade da água e na sua captação

Qualidade da água

1

Proteção derrocadas /
cheias
Formação do solo

2
1

As técnicas de engenharia natural tem
demonstrado grande eficácia na estabilização
dos taludes ajudando no controlo da erosão e na
formação de solo e consequentemente reduzindo
os riscos de cheias e derrocadas.

Polinização

1

Através da plantação de espécies nativas

Uso experiencial de
plantas ou animais

1

Uso físico da paisagem

0

Controlo da erosão

2

Através da plantação de espécies nativas

Cientifico
2
Educativo
Estético
Simbólico/ Existência/
Legado
Criação de
infraestruturas;
Promoção da atividade
económica;
Governança;
Capacitação;

1

Não significativo
Desenvolvimento de técnicas de controlo de
manchas puras de P. undulatum e restauro
ecológico destas áreas.
As áreas recuperadas constituem um laboratório
de paisagem com interesse educativo

0
1

Através da plantação de espécies nativas

1

As áreas recuperadas constituem um laboratório
de paisagem com interesse turístico quer do
ponto de vista das espécies

0

-

0

-

1

Formação de estagiários

0,82
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8.2.9 Criação de um anel de proteção
O projeto LIFE+ Terras do Priolo recuperou de 70 hectares de Laurissilva húmida criando um anel de
proteção da zona central da ZPE. Os principais impactos de esta ação resumem-se na tabela 23.

Tabela 23_ Impacto da abertura de acessos nos serviços dos ecossistemas e outros benefícios
socioeconómicos (0 – Sem impacto; 1 – Impacto limitado/indireto; 2 – impacto direto).

Serviço/ Beneficio

Impacto

Justificação

Frutos silvestres

0

-

Plantas ornamentais

0

A recuperação da vegetação nativa terá impacto
positivo na qualidade da água e na sua captação

Qualidade da água

1

Controlo da erosão
Proteção derrocadas /
cheias
Formação do solo

2

2

A recuperação da vegetação nativa tem impactos
positivos na redução da erosão ao ter melhor
interceção da água de chuva contribuindo para a
proteção e formação de solo

Polinização

1

Através da plantação de espécies nativas

Uso experiencial de
plantas ou animais

1

Uso físico da paisagem

0

Cientifico
Educativo
Estético
Simbólico/ Existência/
Legado
Criação de
infraestruturas;
Promoção da atividade
económica;
Governança;
Capacitação;

2

Através da plantação de espécies nativas

1
1
0
1

Não significativo
Técnicas já desenvolvidas, mas interesse do
ponto de vista da efetividade do anel de proteção.
As áreas recuperadas constituem um laboratório
de paisagem com interesse educativo
Não significativo
Através da plantação de espécies nativas

1

As áreas recuperadas constituem um laboratório
de paisagem com interesse turístico quer do
ponto de vista das espécies

0

-

0

-

1

Formação de estagiários

0,82

8.2.10 Controlo de predadores
Devido a reduzida dimensão das ações de controlo de roedores, não é possível avaliar os impactos
de estas ações de modo significativo. Seria importante o desenvolvimento de ações de maior
abrangência de modo a poder ser considerados os seus impactos como significativos.
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8.2.11 Ações de sensibilização
O projeto LIFE+ Terras do Priolo promoveu atividades de sensibilização para cerca de 15.000
pessoas e cerca de 15.000 alunos foram envolvidos pelo programa escolar do projeto. Os principais
impactos de esta ação resumem-se na tabela 24.
Tabela 24_ Impacto da abertura de acessos nos serviços dos ecossistemas e outros benefícios
socioeconómicos (0 – Sem impacto; 1 – Impacto limitado/indireto; 2 – impacto direto)

Serviço/ Beneficio
Frutos silvestres

Impacto

Justificação

Qualidade da água

0

Promoção do uso de plantas dos Açores em
parques e jardins
-

Controlo da erosão
Proteção derrocadas /
cheias
Formação do solo

0

-

0

-

Polinização

0

Divulgação do priolo e da vegetação nativa, com
consequente aumento do interesse na sua
observação.
Divulgação do território com aumento do
interesse da visita
Realização de atividades educativas com mais de
15000 alunos. Visitas à área do projeto com mais
de 2000 alunos
Não significativo
Aumento da sensibilização da população em
relação com a importância da conservação do
priolo e da floresta Laurissilva

Plantas ornamentais

Uso experiencial de
plantas ou animais
Uso físico da paisagem
Cientifico

0
1

0

1
1
0

Educativo
2
Estético
Simbólico/ Existência/
Legado
Criação de
infraestruturas;
Promoção da atividade
económica;
Governança;
Capacitação;

0

2
2
1
0
1

-

Melhoramento do Centro Ambiental do Priolo
Aumento do interesse na visitação da área e
portanto do território
Realização de ações de formação para diferentes
públicos com mais de 200 formandos.

0,65
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8.2.12 Visitação e turismo sustentável
O projeto LIFE+ Terras do Priolo promoveu a renovação do galardão da Carta Europeia de Turismo
Sustentável (CETS) em áreas protegidas para o as Terras do Priolo e desenvolveu uma proposta de
uso público para a ZPE baseada na monitorização dos fluxos de visitação e os seus impactos. Foram
também criados materiais turísticos e promocionais do território. Os principais impactos de esta ação
resumem-se na tabela 25.
Tabela 25_ Impacto da visitação e turismo sustentável nos serviços dos ecossistemas e outros
benefícios socioeconómicos (0 – Sem impacto; 1 – Impacto limitado/indireto; 2 – impacto direto).

Serviço/ Beneficio

Impacto

Justificação

Frutos silvestres

0

-

Plantas ornamentais

0

-

Qualidade da água

0

-

Controlo da erosão
Proteção derrocadas /
cheias
Formação do solo

0

-

0

-

0

-

Polinização

0

Uso experiencial de
plantas ou animais

2

Uso físico da paisagem

2

Cientifico

1

Promoção de atividades turísticas baseadas na
observação de flora e fauna na ZPE (Roteiro de
birdwatching, roteiro botânico, roteiro de
conservação)
Promoção da utilização dos trilhos pedestres e
proposta de criação de trilhos interpretativos e
circuitos multimodais para a visitação da área e
redução dos impactos
Conhecimento do perfil dos visitantes na ZPE e
nas Terras do Priolo

Educativo

0

Estético
Simbólico/ Existência/
Legado
Criação de
infraestruturas;
Promoção da atividade
económica;

0

Governança;

2

Capacitação;

2

1

Promoção do território como “Terras do Priolo”

0

-

1

Promoção do turismo sustentável na área

0,65
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Envolvimento de 11 entidades e 49 empresas na
CETS das Terras do Priolo
Capacitação de 49 empresas no
desenvolvimento de um turismo mais sustentável
através da Marca Priolo

8.3 Analise custo/ benefício
Uma vez que não é possível realizar a análise custo/benefício do projeto em termos monetários, já
que não é possível capturar de modo efetivo o valor dos impactos dos projeto LIFE+ Terras do Priolo
em unidades monetárias, optamos por avaliar os custos relativos das ações (percentagem do
montante total do projeto utilizado para cada um dos tipos de ações) frente ao impacto relativo
(percentagem do impacto total do projeto atribuído a cada uma das ações calculado considerando que
todos os impactos considerados teriam a mesma importância). Os resultados de esta comparação se
mostram na tabela 26.
Tabela 26_ Comparação dos custos relativos e impacto relativo das ações.

1 - Conservação do Priolo
2 - Planeamento
3 - Abertura de acessos
4 - Produção de nativas
5 - Monitorização geral do projeto
6 - Restauro de taludes e derrocadas
7 - Recuperação de linhas de água
8 - Recuperação de um gradiente altitudinal
9 - Criação de um anel de proteção
10 - Controlo de predadores
11 - Sensibilização
12 - Visitação e turismo sustentável

Custo relativo
5%
9%
11%
10%
4%
9%
16%
19%
2%
8%
6%

Impacto relativo
7%
3%
8%
11%
3%
11%
13%
12%
12%
0%
9%
9%

Desta analise custo/ benefício podemos observar que algumas ações por serem tão reduzidas
acabam por não ter impactos significativos em termos de serviços dos ecossistemas e benéficos
socioeconómicos (como é o caso do controlo de predadores). Porém outras ações, tem impactos
relativos superiores aos custos relativos da ação no projeto isto é parcialmente devido a que o
impacto relativo está calculado com base no número de serviços e benefícios económicos que uma
ação fornece mais do que na sua dimensão, uma vez que em muitos dos casos não foi possível
estabelecer esta dimensão por falta de dados.
Por outro lado se atendemos ao conjunto total de serviços e benefícios fornecidos (figura 26), vemos
como as diversas ações tem um efeito sinérgico ao incidirem de modo mais significativo em alguns
dos serviços ou benéficios de modo a constituírem no conjunto o impacto global do projeto.

Figura 26_ Avaliação do impacto das várias açoes do projeto LIFE+ Terras do Priolo.

_53

9. CONCLUSÕES
O impacto socioeconómico do projeto LIFE+ Terras do Priolo é significativo tanto do ponto de vista do
impacto que a despesa do projeto produz em dois municípios rurais e com reduzida dinâmica
económica, considerando-se uma contribuição com quase um vinte avos das despesas anuais dos
municípios do Nordeste e da Povoação entre os anos de 2013 e 2019. Considerando que a maior
parte destas despesas consiste na contratação de pessoal majoritariamenteresidente nestes
municípios, cabe também salientar a relevência do presente projeto no que diz respeito à criação de
empregos diretos e indiretos. A criação de empregos promove a permanência de pessoas em idade
ativa auxiliando na redução do despovoamento e de envelhecimento da população, consideradas
altas no Nordeste e na Povoação. Além disso, a permanência de pessoas em idade ativa e
empregadas é crucial para a economia destes municípios devido à aquisição de bens, mercadorias e
serviços por parte desta parcela ativa da população. A movimentação da economia promovida pela
criação de empregos acarreta em um efeito cascata que resulta na criação de mais postos de
trabalho. A presente análise de impacto económico estimou a criação de até 5 empregos indiretos na
Região Atutônoma dos Açores, para além dos 25 empregos diretos a tempo inteiro anuais, a partir
das despesas do projeto LIFE+ Terras do Priolo. No caso dos trabalhadores contratados pela SPEA
para o projeto LIFE+ Terras do Priolo existe ainda um valor agregado devido à especialização destes
trabalhadores. Este aperfeiçoamente ao nível pessoal e profissional consiste na capacitação
promovida por meio de formações profissionais em que os trabalhadores especializaram-se em
funções necessárias à operacionalização do projeto no terreno. Além disso, o conhecimento adquirido
sobre a biodiversidade local e boas práticas necessárias para o exercício de suas funções é relevante
ao nível das competências adquiridas.
Considerando a contribuição do projeto no incremento da atração turística dos municípios do
Nordeste e da Povoação e baseando-se no número médio de visitantes anuais do Centro Ambiental
do Priolo, as despesas dos visitantes também possui potencial impacto na geração de empregos.
Esta contribuição com o desenvolvimento da atividade turística nas Terras do priolo é evidenciada
pela criação, manutenção e valorização de infraestruturas vocacionados para o turismo de natureza
como trilhos, viveiro de plantas nativas e endêmicas, laboratório de paisagem e centro de
interpretação ambiental. A divulgação das Terras do Priolo como destino turístico sustentável em
eventos de relevância regional, nacional e internacional e através de publicações em mídias ajudou a
promover a oferta turística dos municípios envolvidos. A atração de visitantes também sofre impacto
positivo devido à realização de ações de divulgação dos patrimónios natural e cultural além da
promoção do termo “Terras do Priolo” para a região como forma de se criar uma identidade única para
os dois municípios. As formações dirigidas aos agentes turísticos que foram realizadas ao longo do
projeto contribuiram para a capacitação dos recursos humanos na região e, consequentemente, na
melhoria da qualidade da experiência dos seus visitantes. O aumento do grau de satisfação dos
visitantes, além de ser um indicador de qualidade da experiência, por sí só auxilia na divulgação e na
promoção das Terras do Priolo como destino turístico sustentável e de qualidade reconhecida.
Em relação aos serviços ecossistémicos destacam-se ações relacionadas ao fornecimento de água
para o consumo. A contenção da erosão fluvial através de técnicas de engenharia natural e a
recuperação da vegetação ribeirinha nativa contribuem para melhorar o abastecimento de água no
Nordeste e na Povoação, que dependem diretamente da captação de água dentro dos limites da ZPE
e o SIC. Algumas freguesias dstes municípios enfrentam problemas frequentes de abastecimento de
água para a agricultura e para o consumo humano e animal. A recuperação do estado ambiental da
Ribeira do guilherme, que já pode ser verificada através da monitorização da comunidade biológica
que foi realizada no ãmbito da ação D4, é um resultado importante do projeto LIFE+ Terras do Priolo
pois implica no aumento da qualidade de água. Do ponto de vista ecológico, a recuperação da Ribeira
do Guilherme favorece a conservação das espécies que dependem do meio fluvial para habitat e para
a sua dispersão espacial por meio deste corredor ecológico. As ribeiras são ambientes de extrema
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importância para a manutenção da conectividade entre áreas e, consequentemente, redução do
fenômeno da fragmentação que representa um dos maiores desafios à conservação.
Os benefícios relacionados com a governança possibilitaram um aprimoramento nos mecanismos de
gestão da ZPE Pico da Vara/Ribeira do Guilherme através da promoção de gestão coordenada entre
entidades locais e regionais. Neste ponto, a definição do Plano de Gestão de Uso Público para a ZPE
(enquadrado no Plano de Gestão do Parque natural de Ilha de São Miguel) e a elaboração da
Estratégia de Combate à Flora Invasora nas Terras do Priolo foram primordiais para assegurar a
conservação da biodiversidade a longo prazo e na implementação de medidas para combater as
plantas exóticas invasoras, respectivamente. A criação de meios para que a população em geral
participe das discussões relacionadas com a gestão pública é importante para estimular a criação da
cultura cívica e, consequentemente, formar cidadãos conscientes. Neste sentido, o trabalho de
educação realizado pelo Centro Ambiental do Priolo ajudou a criar massa crítica na população local
não apenas sobre a conservação do priolo e da floresta laurissilva mas também sobre questões que
estão a ser discutidas atualmente em todo o mundo sobre os desafios mais recentes relacionados
com a sustentabilidade ambiental.
O presente estudo de impacto sócioeconómico do projeto LIFE+ Terras do Priolo enfatiza a relevância
do desenvolvimento de projetos no âmbito do programa LIFE para a Região Autônoma dos Açores
como um todo e, principalmente, para municípios como o Nordeste e a Povoação. As ações
implementadas resultaram em impactos significativos sob os pontos de vista econômico, social,
ambiental e cultural. Através dos esforços de conservação do Priolo e de seu habitat promoveu-se o
desenvolvimento sustentável dos municípios do Nordeste e da Povoação. A promoção do turismo de
natureza sustentável, o estímulo ao pensamento ambientalmente consciente da população local, a
criação de postos de trabalho relacionados com a conservação ambiental e a valorização das áreas
naturais e seus ecossistemas são medidas fundamentais para enfrentar os desafios ambientais da
atualidade. Em municípios de pequeno porte e situados em áreas geográficas mais isoladas (como o
Nordeste e a Povoação) o impacto da implementação de projetos LIFE são ainda mais significativos
devido às situações de maior vulnerabilidade social, econômica e ambiental em que geralmente se
encontram.
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ANEXOS
A – Resultado do Workshop “SERVIÇOS DOS ECOSSISTEMAS” com os representantes da
Comissão Executiva do LIFE+ Terras do Priolo.

Workshop: “Serviços dos Ecossistemas na ZPE Pico da Vara/
Ribeira do Guilherme” (Parte I)
2 de junho de 2017
Participantes:














Maria Huamán Benítez (SPEA)
João Luís Pacheco (DRRF)
Sílvia Jorge (PNISM)
Ricardo Rafael Ceia (SPEA)
João Paulo Couto Torres (SPEA)
Ruben Coelho (SPEA)
Catarina Mourato (PNISM)
Ana Mendonça (SPEA)
Filipe Figueiredo (SPEA)
Domingos Leitão (SPEA)
Sandy Carreiro (CMN)
Carlos Silva (SPEA)
Elsa Silva (DRRF)

OBJETIVOS:



Identificar os S.E. que a ZPE Pico da Vara/ Ribeira do Guilherme fornece às comunidades das
Terras do Priolo na ótica dos stakeholders envolvidos;
Avaliar a importância que os serviços dos ecossistemas identificados têm na ótica dos
diferentes beneficiários

Programa
1. Identificação de Serviços dos Ecossistemas fornecidos pela ZPE Pico da Vara/ Ribeira
do Guilherme.
 Individualmente escrever em post-its os serviços/ benefícios que a ZPE fornece às
pessoas
 Mural de serviços e classificação (Agrupar os serviços / benefícios semelhantes)
2. Avaliação da importância dos Serviços dos Ecossistemas e quais os beneficiários
 Avaliação da importância dos S.E: 6 grupos de 3 pessoas
 Partilha das avaliações e avaliação comum
3. Inquérito de avaliação do workshop
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Resultados:

Identificação de Serviços dos Ecossistemas fornecidos pela ZPE Pico da Vara/
Ribeira do Guilherme.
Duração:
Exercício 1 -14.14-14.20 - 5 minutos
Discussão - 14.20-14.44 – 25 minutos

Pediu-se aos participantes que escrevessem nos post-it pelo menos 5 serviços que na sua opinião
fossem fornecidos pela ZPE Pico da Vara / Ribeira do Guilherme. Os serviços identificados recolhemse na tabela 1, primeiro exatamente como escritos no post-it e seguidamente como serviços do
ecossistema associado a esta definição. A figura 1 mostra a nuvem de palavras resultante das frases
recolhidas nos post-its (retiradas palavras de ligação e nexos)
Tabela 1. Serviços dos ecossistemas identificados pelos participantes
Post-its
Serviço
Produção de bens
Bens e recursos florestais
Água
Água para consumo
Produtos Florestais lenhosos (2)
Lenha (biomassa energética)
Produção de biomassa - madeira
Lenha (biomassa energética)
Produtos florestais não lenhosos
Produtos florestais não lenhosos
Produção de matéria-prima (Madeira de Criptoméria)
Madeira
Madeira
Madeira
Recursos cinegéticos
Recursos cinegéticos
Polinização
Polinização
Regulação do ciclo do carbono (armazenamento de carbono)
Sequestro de carbono
Sequestro de carbono
Sequestro de carbono
Oxigenio
Qualidade do ar
Regulação do ciclo da água
Regulação hídrica
Regulação de caudais e controle de enxurradas
Regulação hídrica
Proteção
Proteção do recurso água
Regulação hídrica
Recursos hídricos
Regulação hídrica
Manutenção dos ciclos naturais (ex. Água)
Regulação hídrica
Melhor qualidade e captação de água
Quantidade de água
Qualidade da água
Gestão de recursos hídricos
Regulação hídrica
Fornecimento e purificação da água
Qualidade da água
Qualidade da água melhorada
Qualidade da água
Qualidade água
Qualidade da água
Regulação hídrica (Qualidade)
Qualidade da água
Água limpa
Qualidade da água
Maior captação de água através de florestas, principalmente
Quantidade de água
florestas naturais, mas também de florestas de produção
Turfeiras – Fornecimento de água às populações
Quantidade de água
Proteção do recurso água
Quantidade de água
Regulação hídrica (Quantidade)
Quantidade de água
Redução da poluição
Qualidade do ar
Qualidade do ar
Qualidade do ar
Proteção das populações contra fenómenos extremos (cheias,
Proteção
derrocadas, secas)
Proteção das populações contra eventos extremos de tempo
Proteção
(enxurradas, derrocadas, etc…)
Proteção catástrofes
Proteção
Diminuição de derrocadas
Controlo da erosão
Proteção contra a erosão
Controlo da erosão
Diminuição da erosão
Controlo da erosão
Áreas de interesse turístico
Turismo
Uso e atração turística
Turismo
Aproveitamento turistico
Turismo
Turismo Ambiental
Turismo
Valor turístico – paisagens e trilhos
Turismo
Turismo - Lazer
Turismo
Visitação da ZPE melhorada com mais visitantes
Turismo
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Desporto
Atividade desportiva na natureza / Saúde
Recreio/ Lazer residentes
Turismo – vários pontos turísticos
Serviços recreativos de lazer
Paisagem – Diversidade de paisagem
Valor ascético (fruição da natureza)
Aumento da qualidade de vida
Atividades recreativas de observação de aves
Educação Ambiental / Interpretação da natureza
Investigação (Estudos científicos)
Biodiversidade (Conservação do património endémico)
Proteção do património (habitats naturais)
Preservação da vegetação endémica
Qualidade dos recursos naturais
Promoção dos valores locais
Criação de trabalho / Economia local
Economia local ao nível de turismo – Criação de postos de
trabalho e geração de receitas para entidades locais
(restauração, alojamento local)
Emprego
Proteção da biodiversidade
Ponto de biodiversidade
Refúgio de biodiversidade
Conservação da biodiversidade
Biodiversidade (2)
Resiliência / Biodiversidade

Recreio / Lazer
Saúde
Recreio / Lazer
Recreio / Lazer
Recreio / Lazer
Paisagem
Paisagem
Saúde
Recreio / Lazer
Educativo
Cientifico
Biodiversidade (Existência)
Legado (Bequest)
Legado (Bequest)
Legado (Bequest)
Legado (Bequest)
Emprego
Emprego

Economia local
Emprego
Biodiversidade (Existência)
Biodiversidade (Existência)
Biodiversidade (Existência)
Biodiversidade (Existência)
Biodiversidade (Existência)
Biodiversidade (Existência)

Figura 1. Nuvem de palavras utilizadas para definir os serviços dos ecossistemas fornecidos pela ZPE Pico da
Vara / Ribeira do Guilherme. (Criada com Drive Word Cloud: http://wordcloud.booogle.net/ )
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Avaliação da importância dos Serviços dos Ecossistemas e quais os
beneficiários.
Duração:
Explicação - 15.06-15.23 – 20 minutos
Tempo no exercício - 15.23-15.43 – 20 minutos
Discussão - 15.44-16.36 – 45 minutos

Os participantes foram divididos em grupo de 3 elementos e pediu-se a cada grupo que avaliasse a
importância dos serviços dos ecossistemas identificados numa escala de 0 (nada importante) a 5
(muito importante). Posteriormente foi discutida e estabelecida uma avaliação global entre os
participantes. Os resultados da avaliação recolhem-se na tabela X. As fichas preenchidas por cada
um dos grupos encontram-se no anexo X. Pediu-se também aos grupos para identificarem qual o
nível de beneficiários (Local, Regional, Nacional ou Global) de cada um dos serviços.
Tabela X. Resultado da avaliação da importância que a ZPE Pico da Vara/ Ribeira do Guilherme tem para os
serviços dos ecossistemas identificados.
SERVIÇOS DE APROVISIONAMENTO
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Valoração
Beneficiários
S.E.
1
2
3
4
5
Global
Frutos
1
1
0
2
3
1,5
Local
silvestres
Plantas
1
1
0
n.a.
2
1
Local
medicinais
Água para
5
5
5
5
5
5
Local
consumo
Madeira
Local /
(matéria
5
4
5
3
4
4.5
Regional
prima)
Incenso para
uso agrícola
2
2
4
0 (a)
3
2.5
Local
(mel e
ananases)
Lenha
1
4(b)
1
1
2
2.5
Local
(biomassa)
SERVIÇOS DE REGULAÇÃO
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Valoração
Beneficiários
S.E.
1
2
3
4
5
Global
Qualidade da
5
5
5
5
5
5
Local
água
Sequestro de
1(c)
5
5
5
5
4
Global
carbono
Controlo da
3
4
5
4
4
4
Local
erosão
Proteção
contra
4
4
5
5
5
4.5
Local
derrocadas
Reservatório
n.a.
5
5
5
5
5
Local
de água
Proteção
5
4
5
5
5
5
Local
contra cheias
Polinização
3
5
4
3
4
3
Local
Formação do
3
4
5
2(d)
4
4
Local
solo
Regulação
4
4
5
3(e)
4
4.5
Local
microclimática
SERVIÇOS CULTURAIS
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Valoração
S.E.
1
2
3
4
5
Global
Uso
experiencial
2
4
5
4
5
5
Global
de plantas ou
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animais
Uso físico da
paisagem
Cientifico

3

4

5

4

4

4

Global

1

4

2

3

3

3

Educativo

3

4

3

4

3

4

Estético

2

4

4

3

4

4

Simbólico

2

3

4

2

4

3

Existência

1(f)

4

5

3

4

4

Global
Regional/
Nacional/
Global
Global
Local/
Regional
Global

Legado

2(f)

4

5

4

4

4

Global

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

O grupo considerou que o uso era apenas potencial
O grupo identificou a potencialidade do uso para a fabricação de pellets
O grupo considerou que existem outros habitats (p. ex. marinhos) com maior capacidade de sequestro de carbono
O grupo considerou que o efeito era de pequena escala ou muito localizado
O grupo associou o processo à captação de águas de nevoeiro
O grupo considerou o ponto de vista da população local que não valoriza a existência da biodiversidade
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Workshop: “Serviços dos Ecossistemas na ZPE Pico da Vara/
Ribeira do Guilherme” (Parte II)
22 de janeiro de 2018

Participantes:










Maria Huamán Benítez (SPEA)
Sílvia Jorge (PNISM)
Ricardo Rafael Ceia (SPEA)
Ruben Coelho (SPEA)
Catarina Mourato (PNISM)
Ana Mendonça (SPEA)
Filipe Figueiredo (SPEA)
Domingos Leitão (SPEA)
Elsa Silva (DRRF)

OBJETIVOS:


Avaliar o impacto que as ações do projeto LIFE+ Terras do Priolo está a ter nos Serviços dos
Ecossistemas fornecidos pela ZPE Pico da Vara / Ribeira do Guilherme.

Programa




Identificação do impacto das ações do projeto LIFE+ Terras do Priolo nos Serviços dos
Ecossistemas fornecidos pela ZPE
o Apresentação dos grupos de ações do projeto
o Avaliação do impacto das ações do projeto nos S.E. identificados (3 grupos de 3
pessoas – Cada grupo recebe 3 ações para avaliar)
o Partilha de resultados e discussão
Inquérito de avaliação do workshop

Identificação do impacto das ações do projeto LIFE+ Terras do Priolo nos
Serviços dos Ecossistemas fornecidos pela ZPE
Duração:
Apresentação - 12 minutos
Foram apresentados os resultados da primeira parte do Workshop e definidos os serviços dos
ecossistemas e outros benefícios socioeconómicos que iam ser valorados pelo grupo. Seguidamente foram
apresentadas as ações do projeto agrupadas em 9 grandes grupos, em função dos seus objetivos e cujos
impactos iam ser avaliados
Preparação dos grupos – 3 minutos
Discussão por grupos – 11 minutos
A cada grupo foi pedido a avaliação do impacto que cada uma das ações (ou grupos de ações) viria a ter
para cada um dos serviços dos ecossistemas ou outros benefícios socioeconómicos.
Discussão em conjunto – Não houve por indisponibilidade de tempo dos participantes
Avaliação do Workshop – 9 min

Resultados:
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Ação / Grupo de Ações: Priolo
Impacto
Serviço do Ecossistema

 |  - Aumento
 |  Diminuição
 - Efeito nulo

Justificação

Frutos silvestres



↑ população. ↑ predação em frutos

Plantas medicinais



Não há impacto

Água para consumo



Não há impacto



Espécies endémicas → dispersão sementes pelo Priolo ok,
mas não são usadas para madeira

Incenso para uso agrícola
(mel e ananases)



Não há efeito

Lenha (biomassa)



Não há efeito

Qualidade da água



Não há

Reservatório de água



Sequestro de carbono



Controlo da erosão



Proteção contra
derrocadas / cheias



Formação do solo



Polinização



Regulação microclimática



Madeira (matéria prima)

Não há → Se for em dispersão de sementes pode ser

Uso experiencial de
plantas ou animais



Birdwatching. Turismo. Simbólico

Uso físico da paisagem



Birdwatching. Turismo. Simbólico

Cientifico



Estudo./ Atlas. Cadeias tróficas.

Educativo



Escolas

Estético



Simbólico



Criação de infraestruturas;



Promoção da atividade
económica;



Fato de ter aves

CAP //
Birdwatchig

Governança;



Parceiros do projeto

Capacitação;



Aumento conhecimento

Promoção da cidadania e
envolvimento cidadão;



Envolve população local, turismo, etc

Imagem do território (para
o exterior)



Terras do Priolo

Autoimagem e identidade



Terras do Priolo

Disponibilidade de
atividades lúdicas;



Turismo
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Ação / Grupo de Ações: Ações de Planeamento
Efeito da ação no
serviço
Serviço do Ecossistema

 |  - Aumento
 |  - Diminuição
 - Efeito nulo

Justificação

PAPEL

IMPLEM

Frutos silvestres





Plantas medicinais





Água para consumo





Limpeza linhas água. → Água com melhor qualidade
→ PE

Madeira (matéria prima)



 a 

Aguardar o desenvolvimento do Plano de Gestão. O
processo de certificação florestal implica uma
redução.

Incenso para uso
agrícola





Lenha (biomassa)





Qualidade da água





Reservatório de água





Sequestro de carbono





Controlo da erosão





Previsível aumento de fenómenos climáticos.

Proteção contra
derrocadas / cheias





Extremos → A vegetação endémica. Demonstra uma
boa proteção

Formação do solo





Mesmo que seja implementado é uma área pequena

Polinização





Regulação
microclimática





Uso experiencial de
plantas ou animais





Trilhos. Turismo. Priolo. Vegetação

Uso físico da paisagem





Trilhos. Turismo. Priolo. Vegetação

Cientifico





Teve que haver um estudo científico

Educativo





Se não for implementado o impacto pode desaparecer

Estético









Existência / Legado





Criação de
infraestruturas;





Promoção da atividade
económica;





Governança;





Capacitação;





Promoção da cidadania
e envolvimento cidadão;





Imagem do território
(para o exterior)





Autoimagem e
identidade





Disponibilidade de
atividades lúdicas;





Simbólico

Combate do incenso.
Ao longo do prazo. // A curto prazo retirar.
Sobre papel =  Água.

Diferentes tipos de vegetação. → Diferentes
microclimas

Se não se implementar = efeito negativo
Se é implementado = melhoria da paisagem, etc.

Se não se implementar pode-se perder

Turismo
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Ação / Grupo de Ações: Abertura de acessos
Serviço do
Ecossistema

Efeito da ação
no serviço

Justificação

 |  - Aumento
 |  - Diminuição
 - Efeito nulo

Frutos silvestres



Plantas medicinais



Água para consumo



Madeira (matéria prima)



Incenso para uso
agrícola (mel e ananases)



Lenha (biomassa)



Qualidade da água



Reservatório de água



Sequestro de carbono



Controlo da erosão



Proteção contra
derrocadas / cheias



Formação do solo



Polinização



Regulação
microclimática



Uso experiencial de
plantas ou animais



Apesar de serem acessos à área de trabalho poderão ser
usados por outras pessoas

Uso físico da paisagem



Apesar de serem acessos à área de trabalho poderão ser
usados por outras pessoas

Cientifico



Educativo



Estético



Simbólico



Existência / Legado



Criação de
infraestruturas;



Promoção da atividade
económica;



Governança;



Capacitação;



Promoção da
cidadania e
envolvimento cidadão;



Imagem do território
(para o exterior)



Autoimagem e
identidade



Disponibilidade de
atividades lúdicas;



Tendo em conta que o trilho será restaurado no fim da
intervenção

Capacitação de uma equipe de 15 trabalhadores

Ação / Grupo de Ações: Produção de plantas nativas
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Impacto
 |  - Aumento
 |  - Diminuição
 - Efeito nulo

Justificação

Frutos silvestres



Uva-da-serra

Plantas medicinais



Plantas nativas ↔ medicinais

Água para consumo



Gasto de água

Serviço do
Ecossistema

Madeira (matéria
prima)



Incenso para uso
agrícola (mel e ananases)



Lenha (biomassa)



Qualidade da água



Reservatório de água



Sequestro de carbono



Controlo da erosão



Proteção contra
derrocadas / cheias



Formação do solo



Polinização



Floração das plantas herbáceas (?)

Regulação
microclimática



Uso experiencial de
plantas ou animais



Testes

Uso físico da paisagem



Estufas

Cientifico



Aumento de conhecimento das espécies

Educativo



Visitas e atividades

Estético



Infraestruturas, local

Simbólico



Existência / Legado



Criação de
infraestruturas;



Promoção da atividade
económica;



Governança;



Capacitação;



Promoção da
cidadania e
envolvimento cidadão;



Imagem do território
(para o exterior)



Autoimagem e
identidade



Disponibilidade de
atividades lúdicas;

Viveiro



Interligação entre entidades
Estagiários, voluntários

Atividades nos viveiros
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Ação / Grupo de Ações: Ações de monitorização
Efeito da ação
no serviço
Serviço do
Ecossistema
Frutos silvestres

 |  - Aumento
 |  - Diminuição
 - Efeito nulo

Justificação



Plantas medicinais



Água para consumo



Madeira (matéria
prima)



Incenso para uso
agrícola (mel e
ananases)



Lenha (biomassa)



Qualidade da água



Reservatório de água



Sequestro de carbono



Controlo da erosão



Proteção contra
derrocadas / cheias



Formação do solo



Polinização



Regulação
microclimática



Uso experiencial de
plantas ou animais



Com monitorização obtemos conhecimento, que pode ser
útil na experimentação de plantas e animais

Uso físico da paisagem



Com monitorização obtemos conhecimento, que pode ser
útil na experimentação de plantas e animais

Cientifico



Educativo



Estético



Simbólico



Existência / Legado



Criação de
infraestruturas;



Promoção da atividade
económica;



Governança;



Capacitação;



Promoção da
cidadania e
envolvimento cidadão;



Imagem do território
(para o exterior)



Autoimagem e
identidade



Disponibilidade de
atividades lúdicas;
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Ferramentas e recursos para a educação

Resultados da monitorização podem influenciar atividades
económicas

Ação / Grupo de Ações: Restauro e estabilização biofísica de derrocadas e talude
Serviço do
Ecossistema

Efeito da ação
no serviço

Justificação

 |  - Aumento
 |  - Diminuição
 - Efeito nulo

Frutos silvestres



Escala muito pontual

Plantas medicinais



Escala muito pontual

Água para consumo



Madeira (matéria
prima)



Incenso para uso
agrícola (mel e
ananases)



Lenha (biomassa)



Qualidade da água



Reservatório de água



Sequestro de carbono



Controlo da erosão



Proteção contra
derrocadas / cheias



Formação do solo



Polinização



Regulação
microclimática



Uso experiencial de
plantas ou animais



Uso físico da paisagem



Cientifico



Educativo



Estético



Simbólico



Existência / Legado



Criação de
infraestruturas;



Promoção da atividade
económica;



Governança;



Capacitação;



Promoção da
cidadania e
envolvimento cidadão;



Imagem do território
(para o exterior)



Autoimagem e
identidade



Disponibilidade de
atividades lúdicas;



Alguma vegetação lenhosa arbustiva
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Ação / Grupo de Ações: Recuperação de linhas de água
Efeito da ação
no serviço
Serviço do
Ecossistema

 |  - Aumento
 |  - Diminuição
 - Efeito nulo

Frutos silvestres

Justificação



Plantas medicinais



Água para consumo



Regulação do caudal da água, estabilidade dos taludes

Madeira (matéria
prima)



Utilização secundária da madeira

Incenso para uso
agrícola (mel e
ananases)



Lenha (biomassa)



Qualidade da água



Reservatório de água



Sequestro de carbono



Evitar derrocadas

Plantação de espécies nativas

Controlo da erosão



Controlo da evasão ↔ evitar derrocadas

Proteção contra
derrocadas / cheias



Controlo de evasão

Formação do solo



Aumento de formação de solo

Polinização
Regulação
microclimática




Recuperação de área

Uso experiencial de
plantas ou animais



Uso físico da paisagem



Futuro → trilho interpretativo

Cientifico



Conhecimento científico

Educativo



Estético



Simbólico



Existência / Legado



Criação de
infraestruturas;



Promoção da atividade
económica;



Governança;



Capacitação;



Promoção da
cidadania e
envolvimento cidadão;



Imagem do território
(para o exterior)



Autoimagem e
identidade



Disponibilidade de
atividades lúdicas;
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Estruturas e estabilização das margens

Projeto de recuperação, regulação hídrica

Interação entre entidades

Ação / Grupo de Ações: Recuperação dum gradiente altitudinal de floresta natural
Serviço do
Ecossistema

Efeito da ação
no serviço

Justificação

 |  - Aumento
 |  - Diminuição
 - Efeito nulo

Frutos silvestres



Plantas medicinais



Água para consumo



Madeira (matéria
prima)



Incenso para uso
agrícola (mel e
ananases)



Lenha (biomassa)



Qualidade da água



Reservatório de água



Sequestro de carbono



Controlo da erosão



Proteção contra
derrocadas / cheias



Formação do solo



Polinização



Regulação
microclimática



Uso experiencial de
plantas ou animais



Uso físico da paisagem



Cientifico



Educativo



Estético



Simbólico



Existência / Legado



Criação de
infraestruturas;



Promoção da atividade
económica;



Governança;



Capacitação;



Promoção da
cidadania e
envolvimento cidadão;



Imagem do território
(para o exterior)



Autoimagem e
identidade



Disponibilidade de
atividades lúdicas;



Por um lado a diversidade de espécies no habitat recuperado
aumenta a polinização, por outro, no tempo de intervenção
diminui
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Ação / Grupo de Ações: Criação de anel de proteção
Efeito da ação
no serviço
Serviço do
Ecossistema
Frutos silvestres

 |  - Aumento
 |  - Diminuição
 - Efeito nulo

Justificação



São áreas de reserva natural, a recolha é ilegal

Plantas medicinais



de reserva natural, a recolha é ilegal

Água para consumo



Remoção de exóticas → faz aumentar o musgo Sphagnum
sp.; estabiliza as cabeceiras, reduz as derrocadas

Madeira (matéria
prima)



Reserva natural

Incenso para uso
agrícola (mel e
ananases)



Não é uma área de distribuição de incenso no presente

Lenha (biomassa)



Não se vai aproveitar.

Qualidade da água



Indicadores de qualidade não demostram grande coisa

Reservatório de água



E só um = área pequena
Efeitos positivos não muito localizados

Sequestro de carbono



Não há datos / Indiferente

Controlo da erosão



Proteção contra
derrocadas / cheias



Vegetação endémica → menor biomassa para as cheias

Formação do solo



Criação do solo melhora. Plantação endémicas / …….
Exóticas

Polinização



Áreas pequenas

Regulação
microclimática



Zero impactos

Vegetação mais eficaz na contenção do solo

Uso experiencial de
plantas ou animais



Única zona na ilha onde se pode ver diferentes espécies
(animais) endémicas (vegetação)

Uso físico da paisagem



Melhoras na visitação: Área mais aberta. Boa conservação
ambiental → áreas // Paisagem

Cientifico



Educativo



Ações escolas / voluntários / população local

Estético



Não são muito visitadas // São pessoas que conhecem

Simbólico



Ainda não há muita importância na população local

Existência / Legado



Operações futuras. Floresta nativa São Miguel

Criação de
infraestruturas;



Trilho Fazenda - Pico da Vara → vai ser requalificado e é um
trilho grande

Promoção da atividade
económica;



Num futuro → empresas de animação turística

Governança;



Colaboração entre parceiros

Capacitação;



Não houve capacitação para essa ação

Promoção da
cidadania e
envolvimento cidadão;



Não houve capacitação para essa ação

Imagem do território
(para o exterior)



Habitat único → levar para estudos, promoção…..

Autoimagem e
identidade



Imagem boa

Disponibilidade de
atividades lúdicas;



Num futuro conexão com outros trilhos / outras entidades
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Ação / Grupo de Ações: Controlo de predadores
NOTA: foi considerado apenas efeito a curto prazo por ser uma ação piloto que sem continuidade verá revertida
a situação.
Serviço do
Ecossistema

Efeito da ação
no serviço

Justificação

 |  - Aumento
 |  - Diminuição
 - Efeito nulo

Frutos silvestres



Plantas medicinais



Água para consumo



Madeira (matéria
prima)



Incenso para uso
agrícola (mel e
ananases)



Lenha (biomassa)



Qualidade da água



Reservatório de água



Sequestro de carbono



Controlo da erosão



Proteção contra
derrocadas / cheias



Formação do solo



Polinização



Regulação
microclimática



Uso experiencial de
plantas ou animais

(curto prazo)
ou  (longo
prazo)

A longo prazo, tendo em conta o tamanho da ilha, o efeito é
praticamente nulo

Não é conhecido nenhum efeito

Se efetivamente houver diminuição de predação (a curto prazo
apenas)

Uso físico da paisagem



Cientifico



Metodologia para controlo de roedores

Educativo



Metodologia para controlo de roedores

Estético



Simbólico



Existência / Legado



Criação de
infraestruturas;



Promoção da atividade
económica;



Governança;



Capacitação;



Promoção da cidadania
e envolvimento
cidadão;



Imagem do território
(para o exterior)



Autoimagem e
identidade



Disponibilidade de
atividades lúdicas;



Aumento do conhecimento através dos estudos efetuados
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Ação / Grupo de Ações: Sensibilização da população local e visitantes
Serviço do
Ecossistema

Efeito da ação
no serviço

Justificação

 |  - Aumento
 |  - Diminuição
 - Efeito nulo

Frutos silvestres



Aumento do conhecimento através do programa escolar e
E atividades

Plantas medicinais



Aumento de conhecimento específico

Água para consumo



Atividade “Rota da Água”

Madeira (matéria
prima)



Incenso para uso
agrícola (mel e
ananases)



Lenha (biomassa)



Qualidade da água



Aumento do conhecimento → turfeiras → furificação

Reservatório de água



Aumento do conhecimento → turfeiras → reservatório

Sequestro de carbono



Controlo da erosão



Aumento do conhecimento

Proteção contra
derrocadas / cheias



Aumento do conhecimento

Formação do solo



Polinização



Regulação
microclimática



Uso experiencial de
plantas ou animais
Uso físico da paisagem




Aumento do conhecimento → aproveitamento de incensos

Biomassa → energia

Observação de aves e plantas
Aumento de conhecimento da paisagem

Cientifico



Aumento do conhecimento científico

Educativo



Aumento do conhecimento educativo

Estético



Simbólico



Priolo como símbolo de conservação

Existência / Legado



Floresta natural e conservação das espécies

Criação de
infraestruturas;



Centro Ambiental do Priolo , viveiro de produção

Promoção da atividade
económica;



É um dos objetivos do projeto

Governança;



Capacitação;



Promoção da
cidadania e
envolvimento cidadão;



Imagem do território
(para o exterior)



Ações de comunicação de projeto, visitantes e turistas

Autoimagem e
identidade



SPEA – Priolo

Disponibilidade de
atividades lúdicas;



Programa escolar e programa de atividades
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Interligação entre entidades
Ações de formação e educativas
Voluntários

Ação / Grupo de Ações: Melhoramento da visitação da área e monitorização do seu impacto
Efeito da ação
no serviço
Serviço do
Ecossistema

 |  - Aumento
 |  - Diminuição
 - Efeito nulo

Justificação

Frutos silvestres



Pelas obrigações dos membros da carta

Plantas medicinais



Pelas obrigações dos membros da carta

Água para consumo



Madeira (matéria
prima)



Incenso para uso
agrícola (mel e
ananases)



Lenha (biomassa)



Qualidade da água



Reservatório de água



Sequestro de carbono



Controlo da erosão



Proteção contra
derrocadas / cheias



Formação do solo



Polinização



Regulação
microclimática



Uso experiencial de
plantas ou animais



Uso físico da paisagem



Cientifico



Educativo



Estético



Simbólico



Existência / Legado



Criação de
infraestruturas;



Promoção da atividade
económica;



Governança;



CETS / LIFE envolvimento de várias entidades

Capacitação;



A nível da sensibilidade da população local, empresários e
visitantes

Usos tradicionais, revitalização das tradições (CETS)

Passadiços

Promoção da
cidadania e
envolvimento cidadão;



Imagem do território
(para o exterior)



A nível da sensibilidade da população local, empresários e
visitantes

Autoimagem e
identidade



A nível da sensibilidade da população local, empresários e
visitantes

Disponibilidade de
atividades lúdicas;



A nível da sensibilidade da população local, empresários e
visitantes

A nível da sensibilidade da população local, empresários e
visitantes
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Avaliação do Workshop
No final do workshop foram entregues uns inquéritos de avaliação da atividade, 11 dos 13
participantes preencheram as folhas de avaliação.
1. Gostou do workshop
No geral, os participantes gostaram do workshop (ver figura X).

Figura X. Resposta à pergunta “1. Gostou do workshop” avaliada de 1 (pouco) a 5 (muito). Parte I (N=11)

Figura X. Resposta à pergunta “1. Gostou do workshop” avaliada de 1 (pouco) a 5 (muito). Parte II (N=10)

Quanto aos aspetos mais positivos do workshop, foram identificados os seguintes:
 O bom ambiente e disposição dos participantes
 Muitas opiniões diferentes
 O intercâmbio de opiniões
 Da discussão e partilha de conhecimento
 Discussão e interação dos grupos com bom controlo da moderadora
 Versões distintas
 Temática
 É importante para que se perceba que existem perceções diferentes
 A metodologia adotada
 Discussão e troca de ideias
 Os vários pontos de vista das pessoas que participaram no workshop, independentemente da
sua formação técnica.
 Possibilidade de trocar ideias
 Tabelas de resposta já formatadas previamente
 Interação entre equipas
 Trabalhar em equipa e aprender dos colegas
 A metodologia foi prática
 Debate
 A abordagem rápida aos assuntos e prestação no esclarecimento de dúvidas
 Troca de ideias no preenchimento dos questionários
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Quanto aos aspetos negativos ou menos positivos, foram indicados os seguintes:
 O tempo reduzido para a implementação adequada da atividade
 Muitos representantes da mesma entidade
 Confusão de como avaliar de 0 a 5
 Imposição de ideias por parte de alguns elementos
 O tempo que não se teve para avaliar e escrever a nossa opinião escrita. 20 minutos é muito
pouco
 Tempo limitado (muito rápido)
 A discussão, embora salutar, leva algum tempo
 Alguma confusão ao nível metodológico, algum enviesamento ao nível dos raciocínios
 Pouco tempo
 Da organização
 Duas sessões diferentes
 Faltou a parte de discussão entre equipas
 Condições da sala, principalmente o barulho
 Falta de tempo para compilar/ resumir os resultados no momento
 Organização da informação

4. Considera que as suas ideias foram respeitadas?
Todos os participantes concordaram em que as suas ideias tinham sido respeitadas na discussão
(Figura X).

Figura X. Resposta à pergunta “4. Considera que as suas ideias foram respeitadas?” na parte I (N=11) e
na parte 2 (N=10)

Os motivos apontados foram:
 Foi um workshop participativo para todos os intervenientes
 Não houve desrespeito por parte das pessoas
 Influenciar as ideias dos outros
 De forma geral, ao nível da classificação, diu-se em um formato mais definido da forma da
classificação final
 Respondi ao que queria e ouvi as respostas dos outros
 Os meus colegas sempre respeitaram as minhas ideias
 Foram discutidas no seio do grupo
 Houve respeito por todas as opiniões dadas pelo grupo

_77

5. Houve alguma alteração na sua forma de ver a temática dos Serviços dos Ecossistemas?
Apenas 10 participantes responderam esta questão; destes 7 indicaram não ter tido alteração no seu
modo de ver a temática dos Serviços dos Ecossistemas e 3 indicaram ter alterado a sua perceção
(figura X)

Figura X. Resposta à pergunta “5. Houve alguma alteração na sua forma de ver a temática dos Serviços
dos Ecossistemas?” Parte I (N=11) e parte II (N=10)

Quanto aos motivos da não alteração da perceção, indicaram:
 As temáticas apontadas correspondia em grande parte a minha perceção;
 Acho que o que eu pensava foi o que resultou de falar todos juntos
 Fez-me pensar em outros aspetos dos S.E.
 Temas novos que depois se explicam por outras entidades
 Aprendi coisas diferentes neste workshop
Os que disseram ter alterado a sua perceção, indicaram:
 Em alguns temas, o microclima, a perda de solo da floresta e outros temas pertinentes;
 Ouvindo as ideias dos outros, muda a opinião em alguns casos;
 No sentido da abrangência, porque efetivamente não tinha ideia pensando em algumas
situações.
 Tendo participado no primeiro workshop, não foi acrescentado nada de novo

6. Houve alguma alteração na sua perceção dos impactos do projeto LIFE+ Terras do Priolo?
Apesar de não se ter concretizado esta parte do workshop, nas discussões entre participantes
incluíram-se questões relacionadas com os impactos do projeto, portanto 10 dos 11 participantes,
avaliaram também esta questão. Houve divisão de opiniões, 5 indicaram ter alterado a sua perceção e
5 indicaram não ter alterado a sua perceção.

Figura X. Resposta à pergunta “5. Houve alguma alteração na sua forma de ver a temática dos Serviços dos
Ecossistemas?” Parte I (N=11) e parte II (N=10)

Quanto aos motivos, os que mudaram a sua perceção, indicaram:
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Opiniões de pessoas de outros setores, p. ex. madeira.
Obtive mais conhecimento
As perdas de solo e as derrocadas são importantíssimas no projeto, mas do que inicialmente
pensava. Utilizar técnicas de engenharia natural é o caminho para não haver tanta derrocada.
Várias ações tem impactos mais abrangentes do que inicialmente parece
Mais impacto entre ações do projeto, linhas de água, etc.
Perceção que são muitos os impactos do LIFE+ Terras do Priolo
Em virtude de como foi a informação organizada;

Quanto aos motivos, os que não mudaram a sua perceção, indicaram:
 As temáticas correspondiam com a minha perceção
 Tenho uma ideia bem frisada sobre a importância do projeto
 A perceção que tenho, já a tinha anteriormente
 Tendo participado no primeiro workshop, não acrescentou nada

7. Consideras este formato útil para avaliar os benefícios que os ecossistemas naturais
fornecem às pessoas?
Todos os participantes concordaram que o formato é o mais adequado para avaliar a temática dos
Serviços dos ecossistemas (figura X).

Figura X. Resposta à pergunta “5. Houve alguma alteração na sua forma de ver a temática dos Serviços
dos Ecossistemas?” Parte I (N=11) e parte II (N=10)

8. Sugestões:















Embora o formato seja adequado, deveria ser conseguida uma melhor representatividade da
sociedade, população de modo a que a valorização dos serviços dos ecossistemas integre
vários pontos de vista.
Sessões de discussão mais alargadas
Mais tempo para escreve, mais stakeholders, juntas de freguesia, população local, etc…
Especificação de beneficiários e escalas
Explicar melhor no início os valores de importância (se é para a própria pessoa ou é o que
pensam as pessoas locais)
Tentar explicar exatamente o que se está a avaliar (cada um dos serviços)
Definir melhor os serviços
Aumentar o número de entidades envolvidas;
Fazer sessão única;
Tentar obter mais respostas tal vez repetindo as ações por mais do que um grupo
(II parte) curta duração e falta de debate no final
Coffee-break e saída de campo
Seria ideial conseguir a representação de mais entidades

_79

80_ Título. Relatório da Ação D10

_81

