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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 

Parceiros Cofinanciamento 
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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 

 

Conferencia Internacional do LIFE+ Terras do Priolo 
Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, 2019 

Direção Nacional: Maria Clara de Lemos Casanova Ferreira, José Manuel Monteiro, Michael 

Armelin, Adelino Gouveia, Vanda Santos Coutinho, José Paulo Oliveira Monteiro, Manuel 
Trindade 

Direção Executiva: Domingos Leitão 

Coordenação do projeto: Rui Botelho e Azucena de la Cruz 

Coordenação técnica: Tarso Costa 

Citações: Costa, T. & De La Cruz, A 2019. Conferência LIFE Terras do Priolo: Desafios e 

estratégias para a conservação em ambientes insulares. Sociedade Portuguesa para o Estudo 
das Aves, Lisboa (relatório não publicado). 

Fotografias: Joaquim Teodósio 

http://www.spea.pt/


4_ Relatório da Conferência LIFE+ Terras do Priolo 

ÍNDICE 
 
 

 
RESUMO/SUMMARY 5 

 
 
 

1. NOTA INTRODUTÓRIA 6 
 
1. Conferência LIFE+ Terras do Priolo: Justificativa 6 

  

2. ORGANIZAÇÃO  7 
 
2.1 Preparação da conferência e convites 7 
2.2 Agenda 8 
2.3 Visita de estudo 11 
2.4 Estratégia de comunicação  11 
2.5 Responsabilidade sócio ambiental do evento 11 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 12 
 
3.1 Apresentações 12 
3.2 Audiência  13 
3.3 Clipping 13 
  

 
ANEXOS 14 

 
A – Agenda detalhada da Conferência 14 
B – Anexo fotográfico  16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



_5 

 
 
 
RESUMO  

 

A Conferência LIFE+ Terras do Priolo teve lugar nos dias 29 e 30 de abril de 2019 na Biblioteca 

Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada. Durante estes dois dias ocorreram 27 apresentações 

sobre mais de 20 projetos e iniciativas relacionadas com biodiversidade e conservação para um 

público de 79 pessoas, divididos por 5 diferentes nacionalidades. Durante a Conferência ocorreu o de 

Reabilitação de Rios e Ribeiras com Técnicas de Engenharia Natural para um público de 35 pessoas.  

 

A revisão do plano anual de conservação do priolo foi discutido durante um workshop que envolveu 

especialistas da área de conservação e investigadores. A Conferência LIFE+ Terras do Priolo foi 

noticiada em diferentes veículos de comunicação, incluindo jornais e programas de rádio e de 

televisão, através de 7 notícias. 

 

 
 
 
SUMMARY  

 
The LIFE+ Lands of Priolo Conference took place in the Public Library and Regional Archive of Ponta 

Delgada on April 29 and 30, 2019. During these two days, there were 27 presentations from more than 

20 projects and initiatives related to biodiversity and conservation for a public of 79 people, divided by 

5 different nationalities. During the Conference, there was the Rehabilitation of Rivers and Rivers with 

Natural Engineering Techniques for an audience of 35 people. The review of the priolo's annual 

conservation plan was discussed during a workshop that involved conservation experts and 

researchers. The Conference LIFE + Lands of Priolo was reported in different media vehicles, 

including newspapers and radio and television programs, through 7 news. 
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1. NOTA INTRODUTÓRIA  
 
 

1. Conferência LIFE+ Terras do Priolo: Justificativa 
 

A Conferência LIFE+ Terras do Priolo “Desafios e Estratégias para a Conservação em Ambientes 

Insulares”, apesar de não estar inicialmente considerada nas ações do Projeto LIFE+ Terras do Priolo 

(LIFE12 NAT/PT/000527) foi considerada uma ação essencial para promover e divulgar o trabalho 

desenvolvido por este projeto e por projetos anteriores. Com este projeto, a SPEA e parceiros 

acumulam 15 anos de experiencia na gestão e restauro ambiental de espécies e habitats 

macaronésicos, que merecem ser partilhados, mas também encontra novos desafios que podem ser 

superados com ajuda de experiências de outros locais. 

 

Portanto, esta conferência pretendeu disseminar entre a população da Ilha de São Miguel, a 

comunidade científica e as entidades governamentais os resultados alcançados no âmbito do 

presente projeto, mas também consistiu em uma oportunidade para a troca de experiências e 

conhecimentos com entidades promotoras de outros projetos de conservação da biodiversidade, 

centros de investigação científica e de divulgação de ciência. As discussões, realizadas ao final de 27 

apresentações dedicadas a temas relacionados com a conservação, e a realização de um Workshop 

com o objetivo de recolher de informações úteis para a elaboração do Plano de Ação Internacional 

para a Conservação do Priolo (2020-2030) exemplificam a relevância do evento para a troca de 

conhecimento. 

 

Para além dos benefícios relacionados com a disseminação dos projetos de conservação, promoção 

de conscientização ambiental na comunidade local e troca de conhecimentos, a Conferência LIFE+ 

Terras do Priolo possibilitou também a realização do Workshop de Reabilitação de Rios e Ribeiras 

com Técnicas de Engenharia Natural, ministrado por especialistas reconhecidos em reabilitação de 

rios. Participaram do Workshop técnicos de entidades governamentais regionais relacionadas com o 

ambiente, investigadores que desenvolvem pesquisas dirigidas ao ecossistema fluvial e estudantes de 

diferentes áreas ambientais. 

 

A Conferência LIFE+ Terras do Priolo possibilitou o encontro de promotores de 13 projetos LIFE 

desenvolvidos em diversos países e de entidades nacionais e internacionais consistindo, assim, em 

um evento de disseminação dos esforços dedicados à conservação na Europa, com um olhar mais 

específico aos desafios enfrentados na conservação em ambientes insulares. 
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2. ORGANIZAÇÃO   
 

2.1 Preparação da conferência e convites 

Na preparação da conferência foram identificadas as áreas temáticas a analisar, coincidentes com as 

diferentes temáticas que o projeto LIFE Terras do Priolo trabalhou, nomeadamente; conservação de 

flora e fauna, educação e sensibilização ambiental, desenvolvimento socioeconómico, controlo de 

mamíferos introduzidos e restauro ecológico de ecossistemas. De modo transversal, uma vez que é a 

mais preocupante das ameaças aos habitats naturais nos Açores, foram tratados assuntos relativos 

às Espécies Exóticas Invasoras tanto de Flora como de Fauna. 

 

Foram convidados projetos LIFE a decorrer e projetos LIFE concluídos, mas também outros projetos 

com financiamento da U.E. e outras iniciativas públicas cujas áreas de atuação tiveram relação com 

as ações do projeto LIFE+ Terras do Priolo. Foram também convidados alguns peritos que fazem 

parte da comissão consultiva do projeto e pessoas que estiveram ligadas ao projeto e portanto 

poderiam aportar um contributo relevante para o Plano de Ação para a Conservação do Priolo e o 

planeamento do pós-LIFE (Tabela 1).  

 
Tabela 1_ Projetos, entidades e pessoas convidados à Conferencia Internacional LIFE+ Terras do Priolo. 

Convidado Projeto Papel Assistiu 

Ana Mendonça LIFE Terras do Priolo Painel II Sim  

Anabela Isidoro  PGF Nordeste / Certificação FSC Painel V Vasco Medeiros 

Ángel Fernández LIFE Garajonay Vive Painel V Sim  

Artur Gil Mapeamento de EEI em S. Miguel Painel V Sim  

Azucena de la Cruz LIFE Terras do Priolo Painel III Sim  

Carolina Ferraz Centros de Ciência - ExpoLab Painel II Sim  

Catarina Meireles LIFE Relict Painel V António Santos 

Câtia Gouveia LIFE Fura-bardos Painel I Sim  

Concepción Fagundo CETS Garajonay Painel III Não  

Delphine Morin LIFE BIODIV'OM Painel I Sim  

Diana Pernes LIFE IP Azores Natura Painel V Sim  

Emanuel Veríssimo PRESAA Painel II Não  

Graça Lima 
 

Moderadora Sim  

Hélia Marchante Invasoras.pt Painel II Liliana Duarte 

Isabel Fagundes LIFE Berlengas Painel IV Sim  

Javier Romero LIFE Rabiche Painel I Sim  

João Melo LIFE Vidalia Painel I Diana Pernes 

João Torres Projeto MOVE Painel III Sim  

Joaquim Teodósio 
 

Moderador Sim  

José Benedicto LIFE Ilhas Santuário Aves Marinhas Painel III Sim  

Luís Costa 
 

Moderador Sim  

Luís M. Carrascal LIFE Pinzón Azul Painel I Sim  

Manuel Nogales 
 

Moderador Sim  

Manuela Oliveira Workshop Rios 
Workshop 
Rios 

Sim  

Monica Demetriou RELIONMED-LIFE Painel V Não  

N/I LIFE Activa Red Natura 2000 Painel II Não  

N/I LIFE IP - GESTIRE Painel IV Não  

Nuno Oliveira LIFE EuroSAP Painel I Não  

Paolo Sposimo LIFE PonDerat Painel IV Sim  
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Convidado Projeto Papel Assistiu 

Paulo Castro  
Carta Europeia de Turismo 
Sustentável 

Painel III Sim  

Pedro Geraldes Santa Luzia Painel I Não  

Pedro Teiga  Workshop Rios Moderador  Sim  

Rúben Coelho LIFE Terras do Priolo Painel I Sim  

Ruth de Oñate LIFE Pinzón Azul Painel V Sim  

Santiago García de 
Enterría 

LIFE STOP Cortaderia Painel V Monica Almeida 

Svetlana Aladjem LIFE IAS Free Habitats Painel V Não  

Tania Pipa Interresg LuminAves / Mistic Seas II Painel I Sim  

Teresa Tiago SMART Tourism Painel III Sim  

 
 
2.2 Agenda 

A Conferência LIFE+ Terras do Priolo ocorreu nos dias 29 e 30 de abril de 2019 na Biblioteca Pública 

e Arquivo Regional de Ponta Delgada. Para além disso, foram organizados dois workshops, um para 

o público geral sobre “Reabilitação de rios e ribeiras com técnicas de engenharia natural” e outro para 

os convidados e parceiros do projeto para a recolha de contributos para o Plano de Ação para a 

Conservação do Priolo. No dia 1 de maio, foi organizada uma visita de campo para que os 

participantes na conferência pudessem conhecer as ações desenvolvidas pelo projeto. 

 

2.2.1 Apresentações realizadas na Conferência 

 

As apresentações foram divididas em 5 painéis onde foram abordados diferentes temáticas 

relacionadas com a conservação da biodiversidade: 

 

Painel I - "Conservação de Flora e Fauna Ameaçada" 

Este painel teve como intuito dar a conhecer projetos que focam na conservação de espécies tanto de 

flora como de fauna em perigo de extinção. Para além do Priolo, contará com os exemplos do Pinzón 

Azul de Gran Canaria (ou Pinzúl), do Fura-bardos, da Paloma Rabiche, do Tuit-tuit da Reunião e das 

aves marinhas da macaronésia, mas também de espécies vegetais como a Vidália e o Lotus azorica. 

Este painel permitiu concluir que apesar de que cada espécie tem características diferentes as 

ameaças são em muitos casos comuns e que o bom conhecimento científico das espécies é sempre a 

base essencial para o desenvolvimento de estratégias de conservação exitosas e que este 

conhecimento deve estar sempre atualizado. O presente painel contou com as seguintes 

apresentações: 

 

 LIFE+ Lands of Priolo: Case study of the endangered Azores Bullfinch (Pyrrhula murina) - 

Rúben Coelho; 

 Recent population trend of the Gran Canaria blue chaffinch - LIFE Pinzón Azul - Luis Maria 

Carrascal; 

 Conservation of Macaronesian Sparrowhawk Accipiter nisus granti and Laurissilva habitat in 

Madeira Island – LIFE project and future challenges - LIFE Fura-Bardos - Cátia Gouveia; 

 LIFE VIDALIA – Appreciation and Innovation of Azorina and Lotus in the Azores Islands – 

Diana Pernes; 

 LIFE+ Rabiche: reintroducing an endemic pigeon as flagship to restore the ancient laurel 

forest of Gran Canaria – Javier Romero 

 Protecting threatened biodiversity in French Outermost Regions by sustainable and 

demonstration conservation actions - LIFE BIODIV'OM – Delphine Morin 
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 Seabirds: sentinels towards ecosystem health on Macaronesian Region - Interreg LuminAves 

e Mistic Seas II – Tânia Pipa 

 

Painel II - “Desafios na comunicação da Rede Natura 2000” 

Este painel incluiu exemplos de estratégias de comunicação da biodiversidade e das suas ameaças 

que incluem iniciativas inovadoras como o Citizen Science e as novas tecnologias para aproximar a 

natureza da população e promover a sua sensibilização para a conservação. O painel contou com o 

exemplo do Centro Ambiental do Priolo com mais de 10 anos de experiencia na implementação de um 

programa de Educação Ambiental sobre a biodiversidade açoriana, o ExpoLab centro de ciência viva 

que promove também muitas atividades relacionadas com a descoberta e conhecimento da 

biodiversidade dos Açores e a plataforma INVASORAS.PT que pretende alertar e envolver o público 

geral na identificação e mitigação da ameaça que supõem as espécies exóticas invasoras. Como 

conclusão de este painel podemos destacar a importância do envolvimento dos participantes em 

ações específicas para na aprendizagem e na sensibilização das mesmas sobre a conservação da 

biodiversidade e portanto da Rede Natura 2000. O presente painel contou com as seguintes 

apresentações: 

 

 Natura 2000 Network Communication - Case study of the Interpretation Centre of Priolo - 

Centro Ambiental do Priolo – Ana Mendonça 

 Communicating Biodiversity in a Science Center - ExpoLab – Carolina Ferraz 

 Invasoras.pt – A citizen science platform for invasive plant species – Liliana Duarte 

 

 

Painel III - “Impacto socioeconómico da Rede Natura 2000” 

Este painel abordou a questão da compatibilidade entre a conservação da biodiversidade e o bem-

estar humano que muitas vezes é considerado como incompatível. Foram apresentados exemplos 

regionais e nacionais de estratégias para compatibilizar estas duas vertentes promovendo assim um 

desenvolvimento sustentável, com destaque para as iniciativas relacionadas com o turismo. Como 

conclusão de este painel podemos destacar que a realização e disseminação para diferentes públicos 

de estes estudos de impacto socioeconómico será uma ferramenta essencial para desmistificar a 

ideia de que a conservação da natureza não traz mais-valias para o bem-estar das populações. 

Também podemos concluir é possível identificar boas práticas a serem implementadas neste tipo de 

projetos para incrementar o seu impacto positivo na sociedade e que o envolvimento dos agentes 

económicos na tomada de decisões, por exemplo através da Carta Europeia de Turismo Sustentável 

pode contribuir para a definição de estratégias de sustentabilidade coordenadas pelos diferentes 

agentes do território. O presente painel contou com as seguintes apresentações: 

 

 Can LIFE projects promote benefits for people? Socioeconomic impact of three nature 

conservation projects in the Lands of Priolo, São Miguel, Azores – Azucena de la Cruz 

 Eco-labels and territories: a smart tourism approach – Teresa Tiago 

 The EUROPEAN CHARTER for Sustainable Tourism in Portugal and Europe, what’s new in 

2019 and the coming future! – Paulo Castro 

 The assessment of the socio-economic impact of conservation projects: Safe Islands for 

Seabirds LIFE project case study - LIFE Safe Islands for Seabirds – José Benedicto 

 Facilitating MAES to support regional policy in Overseas Europe: mobilizing stakeholders and 

pooling resources - Projeto MOVE – João Torres 

 

Painel IV - “Controlo de mamíferos invasores” 

Este painel teve como objetivo discutir um problema comum a praticamente todas as ilhas do planeta 

a presença de mamíferos introduzidos que põem em causa a sobrevivência das espécies nativas. 

Contamos com exemplos do arquipélago Ponziane na Italia e a sua luta contra o rato preto e do 

trabalho no arquipélago das Berlengas para controlar tanto mamíferos como plantas invasoras com 
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impactos muito positivos nas aves marinhas. Como conclusão a esta painel, podemos destacar que a 

problemática dos mamíferos introduzidos em ilhas é praticamente universal e de solução muito difícil 

especialmente em ilhas habitadas, porém já existem técnicas e cada vez mais esta a demonstrar-se 

que é possível recuperar ilhas livres de predadores introduzidos. O presente painel contou com as 

seguintes apresentações: 

 

 The impact of invasive rats in the SPA Pico da Vara/Ribeira do Guilherme - LIFE+ Terras do 

Priolo – Tarso Costa 

 LIFE PonDerat: Black rat eradications in the Ponziane archipelago – Paolo Sposimo 

 Controlling invasive alien species in Berlenga Island - LIFE Berlengas – Isabel Fagundes 

 

 

Painel V - “Restauração de habitats insulares” 

Este painel teve como objetivo discutir técnicas para o restauro ativo de habitats degradados em ilhas 

e não só. Para além das ações de restauro da Laurissilva dos Açores desenvolvidas na ZPE Pico da 

Vara/ Ribeira do Guilherme contou com apresentações de outros projetos que pretendem recuperar 

habitats similares como é o caso do LIFE-Relict, LIFE IP Azores Natura e o LIFE Garajonay Vive; 

apresentará técnicas inovadoras como a deteção remota que podem apoiar estas ações e estratégias. 

O presente painel contou com as seguintes apresentações: 

 

 LIFE+ Lands of Priolo - Restoring island forests before it’s too late – conservation efforts for 

the Priolo and the endangered Azorean laurel forest – Rui Botelho  

 LIFE-Relict: A project to preserve the continental laurissilva relicts – Catarina Meireless 

 Certified Forest Management of S. Miguel Forest Perimeter – Vasco Medeiros 

 LIFE IP AZORES NATURA – Active protection and integrated management of Natura 2000 

Network in Azores – Diana Pernes 

 Ecological restoration of burned areas at the great fire of 2012 in the Garajonay National Park 

- LIFE Garajonay Vive – Angel Fernandes 

 LIFE+ Pinzón: Activities and general results of the project for conservation of the Gran Canaria 

Blue Chaffinch (Fringila polatzeki) – Ruth de Oñate 

 Using remote sensing for monitoring land use / land cover status and  changes in S. Miguel 

island (Azores, Portugal) – Artur Gil 

 Controlling Acacia spp. invasive plants -  the difference that can lead to success - INVADER IV 

– Liliana Duarte 

 Urgent measures for controlling the spread of Pampa Grass (Cortaderia selloana) in Atlantic 

area – LIFE STOP Cortaderia – Monica Almeida 

 

As apresentações, que tiveram a duração de 15 minutos, foram seguidas por uma discussão com o 

público presente. 

 

Além das comunicações, a Conferência LIFE+ Terras do Priolo organizou o workshop de Reabilitação 

de Rios e Ribeiras com Técnicas de Engenharia Natural foi ministrado pelos engenheiros Pedro Teiga 

e Manoela Oliveira, ambos especialistas em reabilitação de rios com aplicação de técnicas de 

engenharia natural, Participação Pública, consultores e projetistas. O engenheiro Pedro Teiga, atual 

Vice-presidente da Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos (APRH), possui mais de 250 km de 

rios intervencionados a nível ecológico, hidráulico e social.  
 

Com vistas à revisão do plano de ação para a conservação do priolo, foi realizado um workshop para 

a discussão das principais ameaças à conservação desta espécie. O workshop contou com a 

participação de Manuel Nogales (Diretor do Instituto de Produtos Naturales y Agrobiologia (IPNA) do 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)), Paulo Castro (Vice-Presidente da Federação 

EUROPARC), Paolo Sposimo (Membro do Grupo Especialista em Espécies Invasoras (ISSG) da 
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IUCN), e Luís Maria Carrascal (Investigador do Departamento de Ecologia Evolutiva – Museu 

Nacional de Ciências Naturales de Espanha) entre outros profissionais. 

 
A agenda detalhada da Conferência LIFE+ Terras do Priolo é apresentada no Anexo A. 

 

2.3 Visita de Estudo 

No dia 1 de maio, foi organizada para os convidados uma visita de estudo às Áreas de Intervenção do 

projeto LIFE+ Terras do Priolo e outros projetos desenvolvidos na área. O programa da visita de 

estudo foi: 

 

9:00 – Saída do Hotel NEAT em Ponta Delgada 

10:00 – Visita ao Centro Ambiental do Priolo 

11:00 – Visita às áreas de intervenção dos projetos na Estrada da Tronqueira 

12:00 – Visita às áreas de intervenção do projeto na Mata dos Bispos 

13:00 – Almoço pic-nic 

14:30 – Visita às áreas de intervenção do planalto dos Graminhais 

15:30 – Visita aos Viveiros de Plantas Nativas de Sto. António Nordestinho 

17:00 – Regresso ao Hotel NEAT em Ponta Delgada 

 

2.4 Estratégia de comunicação 

Para a divulgação da conferência, foi criada uma página web, que por motivos de flexibilidade da 

plataforma foi instalada no Blogue SPEA Açores (http://speaacores.blogspot.com/p/conferencia.html.). 

Esta página serviu para divulgar a conferência e recolher inscrições e será mantida após a 

conferência com a publicação do Livro de Resumos e as várias apresentações realizadas. O Livro de 

Resumos da Conferencia foi também publicado no site do Projeto LIFE+ Terras do Priolo. 

Adicionalmente, foi criado um evento de Facebook e foi divulgada em diversos pontos de Ponta 

Delgada através da colocação de cartazes.  

 

A Conferência LIFE+ Terras do Priolo foi divulgada através de veículos de comunicação locais e 

regionais, incluindo jornais e programas de rádio e de televisão. As notícias produzidas foram o 

resultado de comunicados de imprensa enviados pela SPEA e de entrevistas e reportagens efetuados 

pela imprensa. 

 

2.5 Responsabilidade sócio-ambiental do evento 

Com o objetivo de reduzir a produção de resíduos durante a Conferência LIFE+ Terras do Priolo os 

kits entregues aos participantes foram produzidos com materiais reaproveitados e todos os utensílios 

presentes nos coffee-breaks e almoços consistiram de materiais reutilizáveis. O livro de resumos dos 

trabalhos apresentados na Conferência foi publicado em formato digital. 

 

A empresa fornecedora do serviço de catering é aderente ao programa “Zero Desperdício” 

(http://www.zerodesperdicio.pt/) que consiste em evitar desperdícios de alimentos entre empresas de 

restauração. Durante a visita de campo às áreas de intervenção do projeto foi oferecido um lanche a 

cada participante adquirido através de uma associação de solidariedade social.    

 

http://speaacores.blogspot.com/p/conferencia.html
http://www.zerodesperdicio.pt/
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

3.1 Apresentações realizadas  
 

A conferência contou com 22 apresentações diferentes, para além das 5 que foram realizadas sobre o 

projeto LIFE+ Terras do Priolo; das quais 14 foram respeitantes a projetos LIFE, 1 a um projeto 

Interreg MAC, e outras 8 a diferentes tipos de projetos de caracter nacional e internacional (Tabela 2). 

 

Quanto a procedência dos projetos apresentados, 7 foram projetos desenvolvidos no arquipélago dos 

Açores, 5 em outras localidades de Portugal, 6 foram realizados em Espanha, 1 em França, 1 na Itália 

e 2 têm caracter transnacional. Foi difícil angariar projetos de outros locais da Europa, devido ao custo 

elevado da deslocação até aos Açores, pelo que, no geral, a Conferencia acabou por ter um marcado 

carácter Macaronésico, sendo que muitos dos projetos espanhóis representados decorrem ou 

decorreram nas Canárias. 

 

Tabela 2_ Projetos presentes na Conferência LIFE+ Terras do Priolo. 

Projeto Tipo Procedência 

Carta Europeia de Turismo Sustentável Outro Transnacional 

Centros de Ciência - ExpoLab Outro Açores 

Interreg LuminAves / Mistic Seas II INTERREG Açores 

INVADER IV Outro Portugal 

Invasoras.pt Outro Portugal 

LIFE Berlengas LIFE Portugal 

LIFE BIODIV'OM LIFE França 

LIFE Fura-bardos LIFE Portugal 

LIFE Garajonay Vive LIFE Espanha 

LIFE Ilhas Santuário Aves Marinhas LIFE Espanha 

LIFE IP Azores Natura LIFE Açores 

LIFE Pinzón Azul LIFE Espanha* 

LIFE PonDerat LIFE Italia 

LIFE Rabiche LIFE Espanha 

LIFE Relict LIFE Portugal 

LIFE STOP Cortaderia LIFE Espanha 

LIFE Vidalia LIFE Açores 

Mapeamento de EEI em S. Miguel Outro Açores 

PGF Nordeste / Certificação FSC Outro Açores 

Projeto MOVE Outro Transnacional 

SMART Tourism Outro Açores 

NOTAS: * O projeto LIFE Pinzón Azul realizou duas apresentações 

 
As apresentações realizadas também foram diversificadas em termos de tipos de entidades de 

procedência dos oradores, sendo que 8 foram apresentadas por universidades ou centros de 

investigação, 6 por ONGs, associações, federações e afins, 4 pela Administração Pública, 2 por 

empresas e 2 por outro tipo de entidades. 
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3.2 Audiência 
 
Para além dos oradores e da equipa técnica do projeto LIFE+ Terras do Priolo, a Conferência contou 

com 51 assistentes registados (Figura 1), representantes essencialmente do Governo Regional dos 

Açores (Direção Regional dos Recursos Florestais - DRRF, Direção Regional do Ambiente - DRA, 

Direção Regional do Desenvolvimento Agrário - DRDA e Direção Regional de Ciência e Tecnologia - 

DRCT) e a AZORINA s.a. - Sociedade de Gestão Ambiental e Conservação da Natureza, mas 

também de autarquias (Câmara Municipal de Nordeste – CMN), a Universidade dos Açores e 

empresas privadas ligadas ao turismo. 19% dos assistentes não identificaram a sua entidade e o 18% 

correspondente a SPEA refere-se a voluntários e estagiários em diferentes programas. 

 

 
Figura 1_ Entidades presentes na Conferencia Internacional LIFE+ Terras do Priolo. 

 
 

3.3 Clipping 
 
Foram identificadas 19 notícias referentes à Conferencia Internacional LIFE+ Terras do Priolo ou que 
surgiram no âmbito da mesma, mesmo que focando em outras questões referentes ao projeto LIFE+ 
Terras do Priolo ou ao seu pós-LIFE (Figura 2). 
 

  
Figura 2_ Tipos de notícias sobre a Conferencia Internacional LIFE+ Terras do Priolo e tipo de medio de 

comunicação em que foram emitidas. 
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ANEXOS  

 
A – Agenda da Conferência 
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B - Fotos da Conferência e visita de estudo 
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