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rafia alusiva à temática do relatório
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
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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
O projeto LIFE+ Terras do Priolo, desenvolvido entre os anos de 2013 e 2019, implementou ações de
restauro ecológico de habitats prioritários, florestas de Laurissilva Macaronésicas, habitat principal do
priolo (Pyrrhula murina Godmann, 1866), ave globalmente classificada como “vulnerável” e que
apenas pode ser encontrada na ZPE Pico da Vara/ Ribeira do Guilherme.
As ações realizadas contribuíram para a estabilização da população do priolo, através da recuperação
de áreas degradadas pela proliferação de espécies exóticas invasoras (EEI) que comprometem a sua
disponibilidade de alimento e abrigo. Para além das ações de restauro ecológico do habitat do priolo,
o projeto LIFE+ Terras do Priolo desenvolveu um conjunto de ações destinadas a promover uma
gestão integrada da conservação na área, avaliando e mitigando outras potenciais ameaças ao priolo
como os predadores introduzidos e a sobrecarga de visitantes em áreas sensíveis. O projeto também
promoveu a sensibilização e o envolvimento da comunidade local na conservação do priolo através
do voluntariado e da promoção do turismo sustentável.
O presente Plano After-LIFE pretende identificar, para os próximos 5 anos, ações prioritárias no
sentido de garantir que o trabalho desenvolvido até o momento contribua efetivamente para a
preservação do priolo, e ações não prioritárias, que favoreçam o estabelecimento de sinergias para a
conservação da biodiversidade na ZPE Pico da Vara/ Ribeira do Guilherme e em outras áreas
protegidas da Região Autónoma dos Açores.
As principais ações prioritárias definidas compreendem a manutenção das áreas intervencionadas
pelo projeto: anel de proteção nas cumeadas, que previne a entrada de EEI; o gradiente altitudinal de
floresta nativa e a linha de água e derrocadas restauradas. Inclui também a implementação de
mecanismos efetivos de gestão, tais como o Plano de Gestão do Parque Natural da ilha de São
Miguel e um Plano de Uso Público, a continuidade das ações de sensibilização e do controlo de
espécies de predadores introduzidos e a vigilância perante novos riscos de invasão na área.

SUMMARY
The LIFE+ Lands of Priolo project, developed between 2013 and 2019, implemented actions for the
ecological restoration of the priority habitat Macaronesian Laurel forests and the main habitat of the
Azores bullfinch (Pyrrhula murina Godmann, 1866), known as priolo in portuguese. It is a bird globally
classified as “vulnerable” and which can only be found at the SPA Pico da Vara / Ribeira do
Guilherme.
The actions carried out by the project contributed to the stabilization of the priolo population through
the recovery of areas degraded by the proliferation of invasive alien species (IAS) that compromise
their availability of food and shelter. In addition to the ecological restoration of the habitat, the LIFE+
Lands of Priolo project developed a set of actions designed to promote integrated conservation
management in the area, assessing and mitigating other potential threats to the Azores bullfinch, such
as introduced predators and excessive visitation in sensitive areas. The project also promoted
awareness and involvement of the local community in conservation, either through volunteering or
through the promotion of sustainable tourism.
This After-LIFE Plan aims to identify priority actions over the next 5 years to ensure that the work
conducted to this moment will effectively contribute to the preservation of priolo and non-priority
actions that can contribute to establishing synergies for biodiversity conservation in this area and other
protected areas of the Autonomous Region of the Azores.
The main priority actions include the maintenance of the restored areas: a protection ring in the ridges,
which prevents the entry of IAS; an altitudinal gradient of native forest; a restored waterline and slopes.
They also include the implementation of effective management mechanisms, such as the São Miguel
Island Natural Park Management Plan and a Public Use Plan, the continuation of awareness-raising
actions, the control of introduced predator species and surveillance of new invasion risks in the area.
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1. NOTA INTRODUTORIA
1.1 O projeto LIFE+ Terras do Priolo
1.1.1

Contexto

As Terras do Priolo compreendem uma região situada no nordeste da ilha de São Miguel na qual
habita a espécie Pyrrhula murina Godmann, 1866, popularmente conhecida como priolo (figura 1).
Esta ave endémica da ilha de São Miguel já esteve em elevado risco de extinção, contando com uma
população estimada em apenas 400 a 500 indivíduos. As Terras do Priolo também abrigam vários
habitats prioritários, inseridos na Diretiva Habitats, nomeadamente: 4050- Charnecas Macaronésicas
Endémicas; 6180- Prados Mesófilos Macaronésicos; 7110- Turfeiras Altas Ativas; 7120- Turfeiras
Altas Degradadas ainda suscetíveis de regeneração natural; 91D0- Turfeiras Arborizadas; 9360Laurissilvas Macaronésicas e 9560- Florestas Macaronésicas de Juniperus spp.

Figura 1_ Priolo (Pyrrhula murina).

A principal ameaça à conservação do priolo é a redução da disponibilidade de alimento e a
degadação do estado ecológico de seu habitat, a floresta Laurissilva dos Açores. O habitat do priolo
encontra-se impactado, principalmente, pela proliferação de plantas exóticas invasoras.
Desde o ano de 2008, diferentes projetos dedicados à conservação do priolo e de seu habitat estão a
ser desenvolvidos nas Terras do Priolo. Tais projetos permitiram a recuperação de mais de 450
hectares de habitats prioritários (Laurissilva e Turfeiras) e, consequentemente, o aumento da
população de priolos, que atualmente conta com aproximadamente 1000 indivíduos. Entretanto, o
habitat do priolo compreende áreas de difícil acesso, como é o caso das linhas de água e taludes. Até
o início do projeto LIFE+ Terras do Priolo, devido a limitações técnicas, tais áreas não eram passíveis
ser restauradas.
Ao longo deste projeto LIFE foram implementadas metodologias para o restauro ecológico de áreas
de difícil acesso de forma a promover a sua conectividade com outras áreas que constituem habitats
apropriados para o priolo. Este projeto também realizou estudos para avaliar outros potenciais fatores
de ameaça à conservação do priolo, nomeadamente o impacto pela existência de predadores
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invasores, a hibridação entre plantas endémicas da Laurissilva e a intodução de novas espécies de
flora invasora.
Para além das ações voltadas diretamente à conservação, o presente projeto promoveu a
sensibilização da população local sobre a preservação do priolo e da floresta Laurissilva. Para
alcançar este objetivo foi elaborado e implementado um programa de educação e sensibilização
ambiental, destinado a estudantes, população local e visitantes. Além disso, foram desenvolvidas
ações de promoção do turismo sustentável nas Terras do Priolo por meio de parcerias com empresas
de turismo locais de forma a contribuir com a conservação a longo prazo da ZPE Pico da Vara/
Ribeira do Guilherme.
1.1.2

Localização

As ações do Projeto LIFE+ Terras do Priolo decorreram na Zona de Proteção Especial (ZPE) Pico da
Vara/ Ribeira do Guilherme e no Sítio de Importância Comunitária (SIC) Serra da Tronqueira / Planalto
dos Graminhais. Estas duas áreas pertencentes à Rede Natura 2000 compreendem uma extensão de
6100 ha. Estas áreas encontram-se inseridas no Parque Natural de Ilha de São Miguel fazendo parte
da Reserva Natural do Pico da Vara e da Área para Gestão de Espécies e Habitats da Serra da
Tronqueira e Planalto dos Graminhais (Figura 2)

Figura 2_ Áreas da Rede Natura 2000 abrangidas pelo projeto e correspondência com o Parque Natural de Ilha
de São Miguel.

1.1.3


Objetivos do projeto LIFE+ Terras do Priolo
Melhorar a qualidade do habitat e assegurar recursos alimentares para o priolo ao longo de
todo o ano;



Assegurar a estabilidade da população de priolo;



Aumentar a sensibilização ambiental das entidades e da população local, envolvendo-os na
conservação da ZPE;



Promover uma visitação sustentável e com baixo impacto associado de forma a contribuir com
a conservação da ZPE a longo prazo.
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1.1.4

Ações do projeto LIFE+ Terras do Priolo

1.1.4.1 Planeamento
Ações envolvidas:


A8 - Dinamização de ações para implementação de uma estratégia abrangente para o
combate a flora invasora na ZPE e concelhos abrangidos;



A11 - Revisão do Plano de Gestão da ZPE Pico da Vara/ Ribeira do Guilherme;



D3 - Mapeamento pormenorizado da vegetação da ZPE Pico da Vara/Ribeira do Guilherme e
sua evolução ao longo do tempo;



F6 - Elaboração do plano de conservação da espécie e seu habitat pós-LIFE.

Estas ações tiveram como objetivo o levantamento de informações e elaboração de planos e medidas
de gestão que assegurarem, a longo prazo, a conservação da ZPE Pico da Vara/ Ribeira do
Guilherme e da biodiversidade dos Açores como um todo. Como principais resultados destas ações
destacam-se:


Definição de um mapa de classes de vegetação pormenorizado para a ZPE Pico da Vara/
Ribeira do Guilherme;



Definição e aprovação de uma Estratégia de Combate à Flora Invasora nas Terras do Priolo e
definição de interlocutores para a sua implementação;



Plano de Gestão do Parque Natural de Ilha de São Miguel;



Plano After-LIFE.

1.1.4.2 Produção de plantas nativas
Ações envolvidas:


A1 - Melhoramento de protocolos de produção de plantas nativas;



C1 - Produção de sementes de herbáceas e fetos para restauração de taludes;



C2 - Produção de plantas nativas em viveiro;



D1 - Monitorização produtiva do viveiro.

Estas ações são essenciais para a realização do restauro ecológico dos habitats naturais, garantindose disponibilidade suficiente de plantas nativas e endémicas para serem plantadas em áreas após as
intervenções. Como principais resultados de estas ações destacamos:


Criação de um viveiro de plantas nativas dos Açores, em Santo António Nordestinho,
especialmente vocacionados para a produção de espécies herbáceas e arbustivas;



O incremento na produção de espécies nativas arbóreas pelo Serviço Florestal de Nordeste.
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1.1.4.3 Criação de um anel de proteção
Ações envolvidas:


C3 - Abertura de acessos às áreas de intervenção;



C4 - Controlo de espécies invasoras e recuperação do habitat nas cumeadas.

Estas ações pretenderam recuperar os habitats naturais das áreas de cumeada da Serra da
Tronqueira de modo a servir como áreas de proteção frente a entrada de espécies invasoras.
1.1.4.4 Recuperação dum gradiente altitudinal de floresta natural
Ações envolvidas:


A3 - Testes de controlo de manchas puras de Pittosporum undulatum em áreas de grande
declive em floresta Laurissilva;



A4 - Avaliação da eficácia dos métodos de controlo das espécies dos fetos arbóreos Cythaea
cooperi e Dicksonia antarctica em habitats naturais de altitude;



A6 - Projeto de requalificação ambiental para a criação de um gradiente altitudinal de
vegetação;



C6 - Criação de um gradiente altitudinal de floresta natural;



D2 - Monitorização das ações de controlo de espécies exóticas e de recuperação de
vegetação.

Estas ações identificaram as melhores técnicas para o controlo de incenso (Pittosporum undulatum) e
fetos arbóreos (Cythaea cooperi e Dicksonia antarctica) para assegurar a intervenção de um área de
24 hectares num gradiente altitudinal dos 300 aos 800 metros. A recuperação desta área visa
assegurar a disponibilidade alimentar do priolo por um período mais alargado de tempo.
1.1.4.5 Recuperação de linhas de água e áreas de derrocada
Ações envolvidas:


A2 - Formação em escalada para trabalhos em zonas de grande declive;



A5 - Teste de medidas biofísicas e de hidrosementeiras na recuperação de derrocadas e
linhas de água;



C5 - Recuperação de áreas de derrocada;



C7 - Recuperação do habitat em linha de água;



D4 - Monitorização da erosão da linha da água.

Estas ações inovadoras tiveram como objetivo o restauro de áreas não haviam sido intervencionadas
devido à inexistência sw técnicas adequadas para a sua operacionalização com segurança,
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especialmente em áreas de elevado declive. Pretende-se restaurar, através da escalada e de técnicas
de engenharia natural, áreas de taludes, derrocadas e linhas de água.
1.1.4.6 Controlo de predadores invasores
Ações envolvidas:


A7 - Avaliação das taxas de predação de ninhos de Priolo;



C8 - Controlo de roedores na principal área de ocorrência de Priolo;



D5 - Monitorização dos roedores presentes na ZPE Pico da Vara/ Ribeira do Guilherme.

Estas ações tiveram como objetivo avaliar a densidade e o impacto dos roedores nas áreas naturais e
para a conservação do priolo. Testes para o controlo de roedores invasores foram realizados com o
intuito de identificar as melhores práticas para prevenção e controlo de suas densidades.
1.1.4.7 Avaliação de novas ameaças:
Ações envolvidas:


A9 - Investigação de híbridos de louro e azevinho na zona da ZPE e zona envolvente;



D7 - Implementação de um sistema de deteção precoce de novas invasoras e focos de
invasão na ZPE Pico da Vara/Ribeira do Guilherme.

Estas ações avaliaram a importância de novas ameaças na área, nomeadamente a presença de
espécies introduzidas que possam vir a hibridar com espécies nativas e o estabelecimento de um
sistema de deteção precoce de novas espécies invasoras.
1.1.4.8 Ações de gestão do uso público
Ações envolvidas:


A10 - Caracterização de visitantes e avaliação do uso público da ZPE Pico da Vara/ Ribeira
do Guilherme;



D8 - Monitorização da utilização e impacto dos trilhos pedestres;



E3 - Desenvolvimento de recursos para melhoramento da visitação na ZPE;



E4 - Divulgação da ZPE Pico da Vara/ Ribeira do Guilherme e os seus valores naturais e
promoção do turismo sustentável nas Terras do Priolo.

Estas ações avaliaram os impactos, tanto positivos como negativos, relacionados com a visitação na
ZPE Pico da Vara/ Ribeira do Guilherme além de propor soluções para uma gestão da visitação e do
uso público da área mais sustentável.
1.1.4.9 Sensibilização da população local e visitantes
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Ações envolvidas:


E1 - Desenvolvimento de um programa de atividades destinado à população em geral sobre
as ações de conservação e a ZPE;



E2 - Desenvolvimento de um programa educativo de sensibilização sobre a importância da
conservação do Priolo e da ZPE adaptado a todos os níveis de ensino;



D9 - Avaliação dos resultados das ações de sensibilização.

Estas ações tiveram como objetivo disseminar o conhecimento e a sensibilização da população local
e dos visitantes da ZPE além de promover boas práticas de visitação.
1.1.4.10 Monitorização geral do projeto:
Ações envolvidas:


D2 - Monitorização das ações de controlo de exóticas e de recuperação da vegetação;



D6 - Monitorização da população de priolos;



D10 - Avaliação do impacto socioeconómico do projeto.

Estas ações consistiram no acompanhamento da implementação das demais ações do projeto e na
avaliação de seus impactos. Dessa forma foi possível identificar potenciais constrangimentos e
aprimorar as ações de modo a garantir o o alcance de seus objetivos previamente estabelecidos.
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2. ENQUADRAMENTO
2.1 Enquadramento metodológico
O presente plano pós-LIFE enquadra-se nas obrigações inerentes à implementação dos projetos
aprovados pelo programa LIFE, que devem garantir a manutenção das ações implementadas durante
os 5 anos seguintes à conclusão do projeto. Neste sentido foram identificadas ações prioritárias,
para assegurar a manutenção das áreas abrangidas pelas ações implementadas pelo projeto LIFE+
Terras do Priolo, e ações não prioritárias, que poderiam replicar o resultado das ações deste projeto
em outras áreas relevantes para a conservação do priolo e favorecer a criação de sinergias com
demais iniciativas a decorrer na Região Autónoma dos Açores ao nível da conservação.

2.2 Enquadramento legal
O presente plano pós-LIFE, enquadra-se no conjunto normativo da Região Autónoma dos Açores em
matéria de conservação da Rede Natura 2000 e deverá ser consistente com os princípios dos
mesmos. A seguir, estão descritos os principais elementos normativos e a sua relação com este plano
pós-LIFE.
2.2.1 Plano sectorial da Rede Natura 2000 na Região Autónoma dos Açores
A criação de uma rede ecológica coerente, denominada Rede Natura 2000, constitui um instrumento
fundamental da política da União Europeia em matéria de conservação da natureza e da diversidade
biológica.
O Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, adaptado à Região Autónoma dos Açores pelo Decreto
Legislativo Regional n.º 18/2002/A, de 16 de maio, ao efetuar a transposição conjunta para o direito
interno das Diretivas Aves e Habitats, estabeleceu que a gestão dos Sítios de Importância
Comunitária (SIC) e das Zonas de Proteção Especial (ZPE) decorre dos instrumentos de gestão
territorial, devendo estes conter as medidas necessárias à garantia da conservação dos habitats
naturais e das espécies da fauna e da flora selvagens.
Para esse efeito, aquele diploma previu a elaboração de um plano sectorial destinado a estabelecer o
âmbito e o enquadramento dessas mesmas medidas, tendo em conta os valores ambientais a
proteger e o desenvolvimento económico e social das áreas integradas no processo da Rede Natura
2000.
Na Região Autónoma dos Açores foi publicado, através do Decreto Legislativo Regional n.º
20/2006/A, de 6 de junho (alterado pela Declaração de Retificação n.º 48-A/2006, de 7 de agosto, e
pelo Decreto Legislativo Regional n.º 7/2007/A, de 10 de abril), o Plano Sectorial da Rede Natura
2000, que serve de orientação para a elaboração dos planos municipais de ordenamento do território,
bem como dos próprios planos especiais de ordenamento do território. Constitui, assim, um
instrumento de concretização das políticas de conservação da diversidade biológica, visando a
salvaguarda e valorização das ZPE e dos SIC (adotados por Decisão da Comissão Europeia, de 28
de dezembro de 2001) bem como a manutenção das espécies num estado de conservação favorável.
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O Plano sectorial da Rede Natura 2000 na Região Autónoma dos Açores, define para a ZPE Pico da
Vara/ Ribeira do Guilherme, um conjunto de medidas e boas práticas a implementar em relação com
as principais atividades (agropecuária e silvícola) a decorrer no local. Entre outras medidas, este
plano sectorial refere: “Proceder ao repovoamento com vegetação nativa”, “Impedir a introdução
voluntaria e avaliar o impacte das espécies exóticas já introduzidas”, “Promover a aplicação de
medidas valorização e expansão das formações vegetais naturais de forma a conciliar as funções de
proteção com o aumento da biodiversidade”, “Monitorizar e controlar as espécies invasoras”, “Elaborar
um plano de controlo e erradicação de exóticas infestantes”, “Promover a sensibilização do público
em geral e das entidades responsáveis”, “Garantir a compatibilização deste Plano Sectorial com o
Plano Sectorial de Turismo, tendo em conta a capacidade de carga dos ecossistemas ea
incorporação do turismo de natureza” e “Delimitar áreas de visitação condicionada e controle do
acesso de visitantes”, que se alineiam com as ações desenvolvidas pelo projeto LIFE+ Terras do
Prioloe com as medidas incluídas no presente plano After-LIFE.
O SIC Serra da Tronqueira/ Planalto dos Graminhais não é especificado neste Plano sectorial por ter
sido designado após a sua aprovação, mas enquadra-se nas mesmas medidas dos outros SIC
definidos no plano.
2.2.2 Quadro de Ação Prioritária para a Rede Natura 2000 na Região Autónoma dos Açores
O Quadro de Ação Prioritária (PAF) para a Rede Natura 2000 é uma ferramenta de gestão instituída
ao nível da Comissão Europeia para orientar a gestão destas áreas nos diferentes estados-membros.
Na Região Autónoma dos Açores, este documento foi aprovado em 2014 e atualmente encontra-se
em revisão.
As intervenções propostas assentam em quatro grandes áreas:


Gestão e Valorização da Rede Natura 2000 e da Rede Regional de áreas protegidas;



Reforço do conhecimento da biodiversidade e sua monitorização e Vigilância;



Preservar e recuperar o património natural e a diversidade biológica;



Promoção do desenvolvimento harmonioso e sustentável do território.

A revisão do Quadro de Ação Prioritário para a Rede Natura 2000 oferece uma oportunidade de
integração, tanto dos conhecimentos adquiridos através do projeto LIFE+ Terras do Priolo, quanto às
prioridades de intervenção do plano After-LIFE entre as ações prioritárias para a Rede Natura 2000.
2.2.3 Decreto Legislativo Regional n.º 15/2007/A, de 25 de Junho - Rede Regional de Áreas
Protegidas da RAA
Este diploma procede à revisão da Rede Regional de Áreas Protegidas da Região Autónoma dos
Açores e determina a reclassificação das áreas protegidas existentes, de modo a criar um modelo de
rede ecológica coerente, em detrimento de unidades de gestão isoladas através da criação de um
Parque Natural de Ilha para cada uma das ilhas da RAA.
Este diploma define também o modelo de ordenamento e gestão a implementar para cada um destes
Parques Naturais de Ilha.
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2.2.4 Decreto Legislativo Regional n.º 19/2008/A – Criação do Parque Natural de Ilha de São
Miguel
O Decreto Legislativo Regional n.º 19/2008/A desenvolve o Decreto Legislativo Regional n.º
15/2007/A e cria o Parque Natural de Ilha de São Miguel e resume num documento as principais
medidas de ordenamento para as diferentes áreas classificadas da ilha de São Miguel. Neste diploma,
a ZPE Pico da Vara/ Ribeira do Guilherme e o SIC Serra da Tronqueira/ Planalto dos Graminhais
integram o Parque de Ilha de São Miguel como Reserva Natural do Pico da Vara (SMG02) e Área
Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies da Tronqueira e Planalto dos Graminhais (SMG08)
(figura X). Este diploma define para cada uma destas áreas protegidas um conjunto de condicionantes
de uso de modo a salvaguardar a conservação dos seus valores naturais.

Figura 3_ Parque Natural de Ilha de São Miguel.

2.2.4 Portaria n.º 1080/2014, de 5 de setembro - Plano de Ação para a conservação das áreas
terrestres do Parque Natural de São Miguel
A Portaria n.º 1080/2014, de 5 de setembro aprova o Plano de Ação para a conservação das áreas
terrestres do Parque Natural de São Miguel e o Programa de Execução das ações relativas à Reserva
Natural do Pico da Vara e à Área Protegida para a Gestão de Habitats os Espécies da Tronqueira e
Planalto dos Graminhais. Este plano de ação com calendarização até 2017, mas em vigor até
aprovação definitiva do Plano de Gestão do Parque Natural de Ilha de São Miguel, identifica as ações
prioritárias para a gestão das áreas da Reserva Natural do Pico da Vara (SMG02) e Área Protegida
para a Gestão de Habitats ou Espécies da Tronqueira e Planalto dos Graminhais (SMG08).

2.2.5 Plano de Gestão do Parque Natural de Ilha de São Miguel
Atualmente em desenvolvimento, o Plano de Gestão do Parque Natural de Ilha de São Miguel, prevê
definir as principais medidas de gestão e ações a desenvolver para garantir a conservação dos
valores naturais dentro da Rede Regional de Áreas Protegidas. Neste sentido, as medidas
identificadas no presente plano pós-Life estão comtempladas na gestão para a Reserva Natural do
Pico da Vara (SMG02) e Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies da Tronqueira e
Planalto dos Graminhais (SMG08), propostas na proposta de PG do PNISM presentemente em
discussão pública, sendo este PG responsável pela sua aplicação após a sua aprovação.
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2.3 Outros enquadramentos
Para além da legislação regional em matéria de conservação da Rede Natura 2000, o presente plano
After-Life deverá coordenar-se e servir como fundamento para a aplicação de outros documentos
orientadores a nível internacional e comunitário para a conservação de espécies ameaçadas.
Nomeadamente o Plano de Ação Internacional para a Conservação do Priolo. O atual Plano de
Ação Internacional para a conservação do Priolo tinha a duração de 2009 a 2019, sendo que este
plano deverá ser revisto e atualizado para o período 2020-2030.
O presente plano After-LIFE, na medida que indica um conjunto de ações necessárias para assegurar
a conservação a longo prazo das ações de restauro ecológico implementadas pelo projeto LIFE+
Terras do Priolo para assegurar a sobrevivência de esta espécie, deverá servir como base para a
definição deste plano de ação.
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3. AÇÕES NECESSARIAS
3.1 Assegurar a gestão da área a longo prazo
A coordenação entre as diferentes entidades responsáveis pelo controle de espécies invasoras e
gestão de uso público nas Terras do Priolo é fundamental para uma estratégia efetiva a longo prazo
para a conservação de espécies nativas e habitats inseridos na ZPE Pico da Vara/Ribeira do
Guilherme. De forma a constituir-se de um mecanismo de coordenação entre as entidades
intervenientes foi definida ao longo do projeto LIFE+ Terras do Priolo a “Estratégia para o combate de
Espécies Exóticas Invasoras na ZPE Pico da Vara/Ribeira do Guilherme”, oficialmente apresentada
ao Conselho Regional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável (CRADS). A revisão do Plano
de Gestão do Parque Natural de ilha de São Miguel, que irá incluir o Plano de Gestão da ZPE Pico da
Vara/ Ribeira do Guilherme, também é um mecanismo importante para assegurar a conservação dos
recursos naturais e da biodiversidade na ZPE a longo prazo, incluindo o priolo.
O mapa de vegetação produzido durante o projeto LIFE+ Terras do Priolo e o levantamento dos
custos relacionados com recursos humanos e materiais, gerados a partir da Plataforma GESFLORA,
permitem uma avaliação mais pormenorizada dos custos de intervenção e de manutenção nas
diferentes áreas do SIC Serra da Tronqueira/ Planalto dos Graminhais podendo ser ferramentas úteis
de gestão e priorização de intervenções para esta área protegida.

Ações prioritárias
1.1 Implementar a Estratégia de Combate a Flora Invasora nas Terras do Priolo;
1.2 Implementar o Plano de Gestão do Parque Natural de ilha de São Miguel;
1.3 Garantir o funcionamento associado à certificação do Perímetro Florestal pela FSC;
1.4 Manter o registo de intervenções na plataforma GESFLORA da Direção Regional dos
Recursos Florestais;
1.5 Preparar o Plano de Ação para a conservação do Priolo (2020 – 2030).

Ações não prioritárias


Identificar métodos para um mapeamento ainda mais pormenorizado das áreas de modo a
melhor avaliar os custos das intervenções (exemplo imagem LIDAR e mapeamento com
UAV);



Aproveitar os elementos desenvolvidos no âmbito do projeto LIFE+ Terras do Priolo para
otimizar a gestão das áreas naturais na ZPE Pico da Vara/ Ribeira do Guilherme.

3.2 Manter a produção de plantas nativas
As áreas intervencionadas no projeto LIFE+ Terras do Priolo, assim como outras áreas que foram alvo
de intervenção em projetos anteriores, requererem reforços regulares em suas plantações para evitar
a entrada de espécies exóticas invasoras. Neste sentido, será essencial assegurar a capacidade de
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produção de espécies nativas pelo viveiro da SPEA, assim como manter as sinergias desenvolvidas
com os viveiros do Serviço Florestal do Nordeste.
Ao longo do Projeto LIFE+ Terras do Priolo foram produzidas mais de 296 mil plantas nativas de
espécies herbáceas, arbustivas e arbóreas.

Ações prioritárias
2.1 Assegurar a continuidade da produção de plantas nativas para colmatar as necessidades de
manutenção das áreas intervencionadas pelo projeto LIFE+ Terras do Priolo.
Ações não prioritárias


Realização de testes para aprimorar ações de restauros mais específicos, como a escolha de
espécies nativas mais apropriadas para a estabilização de taludes a partir de testes de
enraizamento.



Manter as ações de divulgação da flora nativa dos Açores para uso ornamental e a cessão
pontual de espécies para entidades públicas e privadas.

3.3 Manutenção do anel de proteção
A recuperação da floresta natural em áreas de cumeada na Serra da Tronqueira é uma importante
medida para prevenir a entrada de espécies de flora invasora. Com esta finalidade foram recuperadas
florestas naturais localizadas na área adjacente da estrada Serra da Tronqueira-Piquinho da Serreta e
na área de cumeada adjacente ao Gradiente com o intuito de criar um anel de proteção que reduza a
incidência de entrada de espécies invasoras. Este anel de proteção necessita de manutenção regular
para garantir a sua efetividade frente às espécies invasoras e a recuperação da floresta nativa
anteriormente realizada nestas áreas.

Ações prioritárias
3.1 Assegurar a manutenção da área recuperada com uma intervenção de controlo de EEI cada 3
ou 4 anos.
Ações não prioritárias


Intervencionar a área da Ribeira do Guilherme que permite o encerramento do anel de
proteção da área central da Reserva Natural do Pico da Vara;



Alargar a faixa de proteção deste anel para garantir uma maior efetividade.

3.4 Manutenção do gradiente altitudinal de floresta natural
A criação e manutenção de um gradiente altitudinal de floresta nativa é uma ação importante para o
aumento da capacidade de suporte do habitat do priolo. A partir deste restauro ecológico pretendeuse garantir a disponibilidade de alimento para esta espécie por um período mais alargado de tempo.
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Para a criação deste gradiente altitudinal de floresta nativa foi necessário identificar as melhores
técnicas para o controlo de incenso (Pittosporum undulatum) e fetos arbóreos (Cythaea cooperi e
Dicksonia antarctica). O controlo efetivo destas espécies invasoras foi fundamental para assegurar o
restauro ecológico de uma área de 24 hectares entre as altitudes de 300 e 800 metros. Entretanto,
são necessárias manutenções regulares para garantir o sucesso do restauro ecológico nesta área e,
consequentemente, assegurar o aumento de disponibilidade alimentar para o priolo ao longo do ano.
Para além do controle das espécies invasoras e reforço na plantação de espécies nativas é
necessário, especialmente da zona de menor altitude e que apresentava uma taxa de invassão de
100%. Igualmente, será necessaria a realização de manutenções relacionadas com estabilização de
taludes em pontos com maiores declives ou com maiores escorrências.

Ações prioritárias
4.1 Assegurar a manutenção da área recuperada com uma intervenção de controlo de EEI duas
vezes por ano;
4.2 Reforçar anualmente as plantações na parte baixa do gradiente até 2021;
4.3 Monitorização e manutenção, se necessário, das estruturas de engenharia biofísica
construídas na área;
4.4 Acompanhamento dos incensos controlados por morte-em-pé e intervenção nos mesmos, se
necessário.
Ações não prioritárias


Assegurar a manutenção do acesso para veiculos de trabalho na Malhada - Gradiente.

3.5 Manutenção da linha de água e áreas de derrocada restauradas
O restauro ecológico da linha de água pretende recuperar, a médio-longo prazo, os serviços dos
ecossistemas do troço intervencionado da Ribeira do Guilherme. Para o acompanhamento da
evolução do estado ambiental desta linha de água é importante continuar o sistema de monitorizações
que foi implementado ao longo do projeto LIFE+ Terras do Priolo, que incide sobre a qualidade de
água e da erosão causada pela remoção de espécies invasoras. Assim como as demais ações
dedicadas ao restauro de habitats naturais da floresta Laurissilva é necessário realizar o controlo
regular de espécies invasoras e reforçar a plantação de espécies nativas da vegetação ripária da linha
de água intervencionada. As estruturas naturais utilizadas durante o restauro da linha de água durante
as obras de engenharia biofísica precisam de monitorização para a avaliação de seu estado e
substituição quando necessário.

Ações prioritárias
5.1 Assegurar a manutenção da área recuperada com uma intervenção de controlo de EEI duas
vezes por ano;
5.2 Reforçar as plantações anualmente até 2021;
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5.3 Monitorizar e assegurar a manutenção das estruturas de engenharia biofísica construídas na
linha de água e nas derrocadas.
5.4 Manter a monitorização da qualidade da água.

Ações não prioritárias


Instalação de estruturas de contenção do solo em outras áreas na linha de água;

3.6 Controlo de predadores
Os resultados obtidos através das monitorizações realizadas ao longo do projeto LIFE+ Terras do
Priolo indicam que duas populações de roedores invasores são abundantes nas Terras do Priolo,
especialmente a espécie Rattus rattus. Além disso, o estudo implementado no âmbito da ação A7,
que avaliou a taxa de predação em ninhos artificiais, sugere o impacto direto em populações de
priolos através da predação em ninhos. A abundância das populações de roedores e o impacto em
potencial no sucesso reprodutivo evidenciam a necessidade de controle destes organismos como
uma das medidas prioritárias para a conservação do priolo. Além disso, os estudos também
demonstram que as ações de intervenção são fatores de atração de roedores para as áreas que são
alvo de restauro ecológico.

Ações prioritárias
6.1 Garantir o controlo de predadores em qualquer intervenção que seja realizada na ZPE Pico da
Vara/ Ribeira do Guilherme e no SIC Serra da Tronqueira/ Planalto dos Graminhais.

Ações não prioritárias


Testar técnicas para redução de densidades de ratos em áreas de concentração do priolo e
áreas restauradas do projeto.

3.7 Avaliação de novas ameaças
Uma vez que a ameaça principal para a floresta nativa dos Açores são as introduções biológicas, fazse necessária a implementação de um sistema de vigilância para a deteção precoce de espécies
invasoras. Uma vez detectada em seus estágios iniciais de introdução, uma espécie invasora em
potencial pode ser monitorizada e um plano de ação específico pode ser elaborado, considerando as
suas características, para implementar o seu controlo ou erradicação se possível. Ações de
sensibilização voltadas para a população local podem ser uma ferramenta que, somada às demais
estratégias, podem ser úteis dentro de um plano de controlo de espécies de flora invasora. Neste
sentido e após verificar que, no atual estado da problemática das espécies invasoras na Região
Autónoma dos Açores, a plataforma Invasoras.pt cumpre um importante valor educativo, mas não é
efetiva na identificação de potenciais ameaças, sugerimos como medida prioritária a manutenção de
um sistema de vigilância desenvolvido por técnicos e operacionais das várias entidades que nele
intervém (DRA, DRRF e SPEA).
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Ações prioritárias
7.1 Manter a vigilância no perímetro da ZPE Pico da Vara/ Ribeira do Guilherme perante o risco
de entrada de novas espécies exóticas invasoras.

Ações não prioritárias


Ações de sensibilização sobre a introdução de plantas invasoras na floresta nativa dos Açores
promovendo a plataforma “Invasoras.pt”

3.8 Ações de gestão do uso público
O uso público de áreas protegidas, realizado de acordo com um plano estratégico bem definido,
constitui uma ferramenta útil para a conservação pois promove a sensibilização da sociedade e os
visitantes para a temática ambiental. Além disso, o desenvolvimento de atividades com fins
econômicos, realizadas de forma ambientalmente sustentável, reforçam a necessidade de se
assegurar a preservação dos serviços ecossistémicos. Entretanto, deve-se ter em conta os impactos
negativos associados às atividades desenvolvidas em áreas protegidas. Dessa forma, um plano de
uso público é fundamental para definir as práticas que devem ser permitidas em determinada área
protegida para que os constrangimentos associados estejam em conformidade com a conservação
ambiental. Igualmente a gestão dos fluxos e definição de capacidades de carga em áreas sensíveis é
essencial para assegurar a compatibilidade de estas atividades com a conservação dos valores
naturais das áreas.

Ações prioritárias
8.1 Manter a monitorização do uso e impactos nos trilhos pedestres da ZPE Pico da Vara/ Ribeira
do Guilherme e do SIC Serra da Tronqueira/ Planalto dos Graminhais;
8.2 Definir um Plano de Uso Público para ZPE Pico da Vara/ Ribeira do Guilherme ou para as
áreas homólogas do PNISM;
8.3 Manter o galardão da Carta Européia de Turismo Sustentável para o território das Terras do
Priolo e dinâmica criada através deste galardão e da Marca Priolo.
Ações não prioritárias


Criar um circuito de interpretação e visitação da ZPE aproveitando os acessos criados no
âmbito do projeto.

3.9 Sensibilização da população local e visitantes
Ao longo do projeto LIFE+ Terras do Priolo desenvolveu-se diversas atividades de sensibilização
voltadas para a população dos Concelhos da Povoação e Nordeste, onde estão localizadas as Terras
do Priolo, para a população da ilha de São Miguel e para os turistas que visitam os Açores em número
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cada vez maior. O trabalho desenvolvido pelo Centro Ambiental do Priolo (no presente projeto e em
projetos anteriores) ajudou a dar conhecimento sobre o priolo e a floresta Laurissilva e o seu
reconhecimento como patrimónios naturais com necessidade de preservação. A elaboração e
desenvolvimento do programa escolar em instituições de ensino do Nordeste e da Povoação, desde a
educação básica até a profissional, é uma estratégia de sensibilização para diferentes gerações sobre
a importância da preservação do priolo e da floresta Laurissilva.

Ações prioritárias
9.1 Manter o funcionamento do Centro Ambiental do Priolo e o seu programa escolar.

Ações não prioritárias


Desenvolvimento de novas metodologias de divulgação para a população local e visitantes
com recurso a novas tecnologias;



Promover as visitas turísticas e guiadas aos viveiros do projeto.

3.10 Monitorização geral do projeto
A avaliação da efetividade das ações do projeto LIFE+ Terras do Priolo depende da monitorização de
determinados indicadores e de sua avaliação regular. Considerando que alguns dos resultados
esperados deverão ser percebidos a médio ou longo prazo (como o aumento da capacidade de
suporte do habitat do priolo e a recuperação de serviços ecossistémicos) faz-se necessário manter
um acompanhamento contínuo e prolongado da evolução dos indicadores escolhidos.

Ações prioritárias
10.1 Manter a monitorização da população de priolo em toda a sua área de distribuição;
10.2 Manter a monitorização da evolução da vegetação nas áreas intervencionadas no projeto
LIFE+ Terras do Priolo e em projetos anteriores;
Ações não prioritárias


Manter a monitorização dos serviços dos ecossistemas e o impacto socioeconómico da
conservação do priolo.
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4. FICHAS DAS AÇÕES DO PLANO PÓS-LIFE
Ação:
Entidade
responsável:
Outras
entidades
envolvidas:

1.1 Implementar a Estratégia de Combate a Flora Invasora nas Terras
do Priolo
DRA (Parque Natural de Ilha de São Miguel)
SPEA, CMN, CMP, DRRF, DROP

Descrição:

Dado que está a ser preparada, no âmbito do Projeto LIFE IP Azores
Natura, uma estratégia Regional de combate a invasões biológicas, a
estratégia desenvolvida de Combate à Flora Invasora nas Terras do Priolo
deve ser incorporada neste novo Plano.

Financiamento:

LIFE IP AZORES NATURA – Este projeto irá implementar uma estratégia de
combate as Espécies Exóticas Invasoras ao nível da Região Autónoma dos
Açores?

Ação:

1.2
Implementar o Plano de Gestão do Parque Natural de ilha de
São Miguel na ZPE PVRG e SIC STPG

Entidade
responsável:
Outras
entidades
envolvidas:

DRA
SPEA, DRRF, outras entidades públicas com atuação no território.

Descrição

Implementar o plano de gestão da ZPE PVRG, enquadrado no Plano de
Gestão do Parque Natural de Ilha de São Miguel, de forma a assegurar a
conservação de sua biodiversidade e recursos naturais a longo prazo.

Financiamento:

Suportado pelo Plano de Orçamento da Região - O.R.A.A. (DRA)

Ação:

1.3 Manter a certificação do perímetro florestal de São Miguel

Entidade
responsável:
Outras
entidades
envolvidas:

DRRF
SPEA

Descrição:

Promover a gestão responsável e sustentável dos recursos no perímetro
florestal de São Miguel através da manutenção da acreditação FSC (Forest
Stewardship Council), entidade não-governamental que promove a gestão
ambientalmente apropriada, socialmente benéfica e economicamente viável
dos recursos florestais.

Financiamento:

Orçamento da Região Autónoma dos Açores - O.R.A.A (DRRF)
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Ação:

1.4 Manter o registo das intervenções na plataforma GESFLORA

Entidade
responsável:

SPEA

Outras
entidades
envolvidas:

DRRF

Descrição:

Garantir uma gestão tecnicamente sustentada dos recursos humanos,
materiais e financeiros nas intervenções realizadas pela SPEA em áreas do
perímetro florestal do Nordeste através de seus registos na Plataforma
Digital para a Gestão Florestal nos Açores, GESFLORA, criada pela DRRF
como incentivo à gestão florestal ativa da estratégia florestal dos Açores.
Esta plataforma também permite avaliar de uma forma mais rigorosa os
recursos necessários para a implementação das ações de restauro
ecológico da Laurissilva.

LIFE IP Azores Natura (novas intervenções)
Financiamento:

Orçamento da Região Autónoma dos Açores - O.R.A.A (DRRF)
Recursos próprios ou a angariar pela SPEA com apoio financeiro do
Governo dos Açores

Ação:

1.5 Preparar e acompanhar o Plano de Ação para a Conservação do
Priolo (2020 – 2030)

Entidade
responsável:

SPEA

Outras entidades
envolvidas:

DRA, DRRF

Descrição:

O Plano de Conservação Internacional (Species Action Plan) para o Priolo
será revisto e atualizado a partir do conhecimento pormenorizado que foi
adquirido no projeto LIFE+ Terras do Priolo. Este novo plano será elaborado
pela equipa da SPEA, especialistas externos e organismos públicos e deverá
ser validado e aprovado pela BirdLife International.

Financiamento:

Recursos próprios ou a angariar pela SPEA com apoio financeiro do
Governo dos Açores
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Ação:

2.1 Assegurar a continuidade da produção de plantas nativas para
colmatar as necessidades de manutenção das áreas intervencionadas
pelo projeto LIFE+ Terras do Priolo

Entidade
responsável:

SPEA

Outras entidades
envolvidas:

DRRF, DRDA

Descrição:

A produção de plantas nativas é crucial para a manutenção de áreas
intervencionadas e será garantida por meio de uma ação conjunta da SPEA
e da DRRF. Estima-se que serão necessárias anualmente um máximo de
5.000 plantas entre arbóreas, arbustivas e herbáceas para a manutenção
das áreas intervencionadas pelo projeto LIFE Terras do Priolo para os dois
primeiros anos do plano Pós-Life.

LIFE Volunteer Escapes
Financiamento:

Recursos próprios ou a angariar pela SPEA com apoio financeiro do
Governo dos Açores.

Ação:

3.1 Assegurar a manutenção da área recuperada no anel de proteção
com uma intervenção de controlo de EEI cada 3 ou 4 anos

Entidade
responsável:

SPEA

Outras entidades
envolvidas:

DRRF, DRA

Descrição:

A área do anel de proteção, criado a partir da recuperação da floresta
natural em áreas de cumeada, irá requerer menor manutenção que outras
áreas, uma vez que nestas zonas a vegetação nativa tem maior resiliência e
capacidade de ocupar o espaço. Por este motivo, apenas será necessária
uma intervenção de remoção de EEI cada 3 ou 4 anos.

Financiamento:

Recursos próprios ou a angariar pela SPEA com apoio financeiro do
Governo dos Açores.
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Ação:

4.1 Assegurar a manutenção da área recuperada no gradiente
altitudinal com uma intervenção de controlo de EEI duas vezes por ano

Entidade
responsável:

SPEA

Outras
entidades
envolvidas:

DRA, DRRF

Descrição:

Financiamento:

O gradiente altitudinal de vegetação, que abrange desde a Ribeira do
Guilherme até a cumeada na zona da Malhada, foi restaurada com o intuito
de aumentar a disponibilidade de alimento para o priolo ao longo do ano.
Anteriormente dominada por espécies invasoras (e.g. Pittosporum
undulatum, Clethra arborea, Hedychium gardneranum) esta área necessita
de manutenção para garantir a médio e longo prazo o sucesso no restauro
ecológico e, consequentemente, o aumento da capacidade de suporte. A
intervenção será mais intensiva na parte inferior, sendo que a parte superior
poderá não requer intervenções anuais.
LIFE Volunteer Escapes
Recursos próprios ou a angariar pela SPEA com apoio financeiro do
Governo dos Açores

Ação:

4.2 Reforçar anualmente as plantações na parte baixa do gradiente até
2021

Entidade
responsável:

SPEA

Outras
entidades
envolvidas:

DRRF

Descrição:

A parte baixa do gradiente compreende uma área bastante suscetível à
entrada de espécies invasoras. Nos dois primeiros anos do Plano Pós-LIFE,
o reforço nas plantações com substituição de plantas mortas, visa aumentar
a resiliência da vegetação.

LIFE Volunteer Escapes
Financiamento:

Recursos próprios ou a angariar pela SPEA com apoio financeiro do
Governo dos Açores
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Ação:

4.3 Monitorização e manutenção, se necessário, das estruturas de
engenharia biofísica construídas na área

Entidade
responsável:

SPEA

Outras entidades
envolvidas:

DRA, DRRF

Descrição:

As estruturas de engenharia natural construídas para a estabilização de
taludes necessitam de monitorização regular para verificar o estado dos
materiais naturais utilizados e das plantações realizadas. As intervenções
para substituição de material ou reforço nas plantações devem ser
realizadas, caso se verifique necessário, até que a vegetação se
desenvolva de forma a criar uma estabilização do talude pelo sistema
radicular das mesmas.
LIFE Volunteer Escapes

Financiamento:

Recursos próprios ou a angariar pela SPEA com apoio financeiro do
Governo dos Açores

Ação:

4.4 Acompanhamento dos incensos controlados por morte-em-pé e
intervenção nos mesmos, se necessário

Entidade
responsável:

SPEA

Outras entidades
envolvidas:

DRA, DRRF

Descrição:

A técnica de morte em pé, aplicada para o controle do incenso (P.
undulatum), apesar de mais eficaz e provocar menor erosão, exige o
acompanhamento regular dos indivíduos. A ação do vento provoca a queda
de troncos e de ramos e a monitorização desse processo deve ser realizada
regularmente para diminuir o seu efeito sobre a plantação nas áreas
recuperadas.

Financiamento:

Recursos próprios ou a angariar pela SPEA com apoio financeiro do
Governo dos Açores.
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Ação:
Entidade
responsável:
Outras entidades
envolvidas:

Descrição:

5.1 Assegurar a manutenção da área recuperada em linha de água e
derrocadas com uma intervenção de controlo de EEI duas vezes por
ano
SPEA
DRA, DRRF
A vegetação ribeirinha quando degradada favorece a entrada de espécies
invasoras nas áreas adjacentes e aumenta o risco de erosão das margens.
A manutenção da área recuperada em linha de água é importante para
assegurar o sucesso da intervenção neste ecossistema a médio e longo
prazo. Além disso, a recuperação a vegetação ribeirinha diminui os
processos erosivos na linha de água prevenindo eventos de cheias e
melhorando a qualidade da água e redução do material arrastado.
LIFE Volunteer Escapes

Financiamento:

Recursos próprios ou a angariar pela SPEA com apoio financeiro do
Governo dos Açores.

Ação:

5.2 Reforçar as plantações na linha de água anualmente até 2021

Entidade
responsável:

SPEA

Outras entidades
envolvidas:

DRA, DRRF

Descrição:

A linha de água funciona como um corredor ecológico que favorece a
dispersão de espécies. O reforço das plantações na linha de água além de
assegurar o sucesso do restauro ecológico previne a dispersão de espécies
invasoras em áreas adjacentes e contribui para a melhoria da qualidade de
água.
LIFE Volunteer Escapes

Financiamento:

Ação:
Entidade
responsável:
Outras entidades
envolvidas:

Recursos próprios ou a angariar pela SPEA com apoio financeiro do
Governo dos Açores.

5.3 Monitorizar e assegurar a manutenção das estruturas de
engenharia biofísica construídas na linha de água e nas derrocadas
SPEA
DRA, DRRF

Descrição:

As estruturas de engenharia biofísica precisam de monitorização para
avaliação do estado dos materiais utilizados realizando-se a substituição
dos mesmos quando necessário. A dinâmica fluvial acarreta em cuidados
extras na monitorização e manutenção das estruturas biofísicas como, por
exemplo, pelo desgaste adicional que sofrem em períodos de cheias.

Financiamento:

Recursos próprios ou a angariar pela SPEA com apoio financeiro do
Governo dos Açores.
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Ação:

5.4 Manter a monitorização da qualidade da água.

Entidade
responsável:

SPEA / UAç

Outras entidades
envolvidas:

DRA, DRRF

Descrição:

A qualidade de água da ribeira intervencionada é um indicador da evolução
do estado ecológico do sistema fluvial. A monitorização da linha de água
seguirá as recomendações da Diretiva Quadro da Água e da legislação
nacional em vigor sendo realizadas análises físico-químicas e das
comunidades biológicas (macroinvertebrados bentónicos e diatomáceas) de
forma a recolher informações mais acuradas sobre os níveis de qualidade
de água.

Financiamento:

Recursos próprios ou a angariar pela SPEA com apoio financeiro do
Governo dos Açores.

Ação:
Entidade
responsável:
Outras entidades
envolvidas:

Descrição:

6.1 Garantir o controlo de predadores em qualquer intervenção que
seja realizada na ZPE Pico da Vara/ Ribeira do Guilherme e no SIC
Serra da Tronqueira/ Planalto dos Graminhais
SPEA
DRRF, DRA
Os predadores invasores estão identificados como uma das principais
ameaças à conservação do Priolo. A presença de roedores na ZPE Pico da
Vara/Ribeira do Guilherme compromete o sucesso reprodutivo do Priolo
devido à predação em seus ninhos. Durante as ações de intervenção, as
quais são comprovadamente um fator de atração de roedores, será
implementado um sistema de controlo para diminuir a entrada destes
organismos em áreas de nidificação do Priolo.
LIFE IP Azores Natura (novas intervenções)

Financiamento:

Recursos próprios ou a angariar pela SPEA com apoio financeiro do
Governo dos Açores

Ação:

7.1 Manter a fiscalização no perímetro da ZPE Pico da Vara/ Ribeira do
Guilherme perante o risco de entrada de novas espécies exóticas
invasoras

Entidade
responsável:
Outras entidades
envolvidas:
Descrição:

DRA, DRRF

Financiamento:

Orçamento da Região Autónoma dos Açores - O.R.A.A (DRA/ DRRF)

GNR, PSP, CMN, CMP, DROP
Será implementado um sistema de vigilância a ser desenvolvido por
técnicos e operacionais das várias entidades presentes na área que
permita identificar e atuar no caso de aparecer novas espécies invasoras.
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Ação:
Entidade
responsável:
Outras entidades
envolvidas:

Descrição:

8.1 Manter a monitorização do uso e impactos nos trilhos pedestres da
ZPE Pico da Vara/ Ribeira do Guilherme e do SIC Serra da Tronqueira/
Planalto dos Graminhais
DRA, DRRF, DRT, SPEA

Será implementado um sistema automático de monitorização dos três
acessos ao Pico da Vara (Algarvia, Graminhais e Santo António) que
permita contabilizar o número de usuários. Igualmente serão realizadas
visitas regulares aos trilhos para verificar que não exista degradação na sua
envolvente.
LIFE IP Azores Natura

Financiamento:

Interreg VALCONMAC
Orçamento da Região Autónoma dos Açores - O.R.A.A

Ação:
Entidade
responsável:
Outras entidades
envolvidas:

8.2 Plano de Monitorização do Uso Público para ZPE Pico da Vara/
Ribeira do Guilherme
DRA
SPEA, DRRF, DROP, CMN, CMP

Descrição:

O Plano de Uso público é um mecanismo importante para definir uma
estratégia coerente que busque conciliar o uso público de uma determinada
área protegida com os seus objetivos de conservação. Será desenvolvido
para a ZPE Pico da Vara/ Ribeira do Guilherme ou para as áreas homólogas
do PNISM em conformidade com o seu plano de gestão.

Financiamento:

Orçamento da Região Autónoma dos Açores - O.R.A.A (DRA)

Ação:

8.3 Manter o galardão da Carta Europeia de Turismo Sustentável para o
território das Terras do Priolo e dinâmica criada através deste galardão
e da Marca Priolo

Entidade
responsável:

DRA

Outras entidades
envolvidas:

SPEA, DRRF, DRT, CMN, CMP, OMIC, Geoparque Azores, ATA

Descrição:

Assegurar que as Terras do Priolo mantêm o galardão da Carta Europeia de
Turismo Sustentável mediante a manutenção da coordenação entre
entidades parceiras e da dinâmica criada através da Marca Priolo junto das
empresas turísticas. Assegurar a implementação das ações do Plano de
Ação CETS (2017-2021) e a renovação do galardão em 2021.

Financiamento:

Orçamento da Região Autónoma dos Açores - O.R.A.A (DRA)
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Ação:
Entidade
responsável:
Outras entidades
envolvidas:

9.1 Manter o funcionamento do Centro Ambiental do Priolo e o seu
programa escolar.
SPEA
DRRF

Descrição:

A continuidade do trabalho que vem sendo realizado acerca da sensibilização e
educação ambiental através do Centro Ambiental do Priolo é crucial para a
conservação do priolo e da floresta Laurissilva. A sensibilização da população
local e dos visitantes auxilia na disseminação sobre a importância das boas
práticas na ZPE Pico da Vara/ Ribeira do Guilherme diminuindo determinadas
pressões sobre o priolo e seu habitat relacionadas ao uso público. Além disso,
o programa escolar do CAP nas escolas do Nordeste e da Povoação
contribuem para formar uma geração ecologicamente mais consciente.

Financiamento:

Recursos próprios ou a angariar pela SPEA com apoio financeiro do Governo
dos Açores.

Ação:

10.1 Manter a monitorização da população de priolo em toda a sua área de
distribuição

Entidade
responsável:
Outras entidades
envolvidas:

Descrição:

SPEA
DRA, DRRF
O estudo de determinados parâmetros populacionais dos priolos é o principal
indicador do sucesso nos esforços dedicados à conservação desta espécie e
de seu habitat. Além disso, a monitorização da população de priolo deve ser
mantida anualmente para a avaliação frequente do seu status populacional de
forma a prevenir que uma eventual diminuição em seu tamanho populacional
não seja acompanhada de esforços necessários para a manutenção desta
espécie de estatuto vulnerável.
LIFE IP Azores Natura

Financiamento:

Ação:
Entidade
responsável:
Outras entidades
envolvidas:

Recursos próprios ou a angariar pela SPEA com apoio financeiro do Governo
dos Açores (Atlas do Priolo 2020)
10.2 Manter a monitorização da evolução da vegetação nas áreas
intervencionadas no projeto LIFE+ Terras do Priolo e em projetos
anteriores
SPEA
DRA, DRRF

Descrição:

A monitorização da vegetação em áreas intervencionadas, além se constituir-se
de um indicador do sucesso do restauro ecológico realizado, também pode ser
considerado como um estudo de base que fornece informações valiosas para o
aperfeiçoamento da metodologia de recuperação florestal implementada. Este
fator se torna ainda mais relevante no caso da floresta Laurissilva que possui
características únicas e que se encontra invadida por espécies exóticas com
comportamento bastante agressivo e de difícil erradicação.

Financiamento:

Recursos próprios ou a angariar pela SPEA com apoio financeiro do Governo
dos Açores
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5. CALENDARIZAÇÃO DO PLANO PÓS-LIFE

Ações
1.1 Implementar a Estratégia de Combate à Flora Invasora
nas Terras do Priolo
1.2 Aprovar o Plano de Gestão do PNISM
1.3 Garantir o funcionamento associado à certificação do
Perímetro Florestal pela FSC
1.4 Manter o registo de intervenções na plataforma
GESFLORA
1.5 Preparar o Plano de Ação para a conservação do Priolo
(2020 – 2030)
2. Assegurar a produção de plantas nativas para
manutenção das áreas intervencionadas
3. Intervenções de controlo de EEI para manutenção do anel
de proteção
4.1 Intervenções de controlo de EEI para manutenção do
gradiente altitudinal
4.2 Reforço das plantações na parte baixa do gradiente
altitudinal
4.3 Monitorização e manutenção estruturas de engenharia
biofísica
4.4 Acompanhamento e intervenção dos incensos
controlados por morte-em-pé
5.1 Intervenções de controlo de EEI para manutenção da
linha de água e áreas de derrocada
5.2 Reforço nas plantações na linha de água
5.3 Monitorização e manutenção das estruturas de
engenharia biofísica na linha de água e derrocadas
5.4 Monitorização da qualidade de água
6. Controlo de predadores durante intervenções
7. Vigilância perante o risco de entrada de novas EEI
8.1 Monitorização do uso e impactos nos trilhos pedestres
8.2 Plano Monitorização de Uso Público da ZPE PVRG
8.3 Manter o galardão da Carta Européia de Turismo
Sustentável para o território das Terras do Priolo
9. Manter o funcionamento do Centro Ambiental do Priolo e
de seu programa escolar
10.1 Monitorização da população de priolo em toda a sua
área de distribuição
10.2 Monitorização da evolução da vegetação nas áreas
intervencionadas
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6. ENTIDADES RESPONSAVEIS E ORÇAMENTO ESTIMADO

Ação

E.
responsável

1.1

2020

2021

2022

2023

2024

DRA

*

*

*

*

*

1.2

DRA

**

**

**

**

**

1.3

DRRF

**

**

**

**

**

1.4

SPEA

2 730 €

2 730 €

2 730 €

2 730 €

2 730 €

1.5

SPEA

5 460 €

1 365 €

1 365 €

1 365 €

1 365 €

2.1

SPEA

11 000 €

11 000 €

0€

0€

0€

3.1

SPEA

- €

5 452,95 €

- €

5 452,95 €

- €

4.1

SPEA

10 906 €

10 906 €

5 453 €

5 453 €

5 453 €

4.2

SPEA

5 453 €

5 453 €

0€

0€

0€

4.3

SPEA

2 726 €

2 726 €

2 726 €

2 726 €

2 726 €

4.4

SPEA

5 453 €

5 453 €

5 453 €

5 453 €

5 453 €

5.1

SPEA

10 906 €

10 906 €

10 906 €

5 453 €

5 453 €

5.2

SPEA

2 726,48 €

2 726,48 €

0€

0€

0€

5.3

SPEA

2 726,48 €

2 726,48 €

2 726,48 €

2 726,48 €

2 726,48 €

5.4

SPEA

2 730 €

2 730 €

2 730 €

2 730 €

2 730 €

6.1

SPEA

4 730 €

4 730 €

4 730 €

4 730 €

4 730 €

7.1

DRA

**

**

**

**

**

8.1

DRA, DRRF

3 530 €

3 530 €

3 530 €

3 530 €

3 530 €

8.2

DRA

**

**

**

**

**

8.3

DRA

1 000 €

6 700 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

9.1

SPEA

30 000 €

30 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

10.1

SPEA

17 200 €

7 200 €

7 200 €

7 200 €

17 200 €

10.2

SPEA

3 600 €

3 600 €

3 600 €

3 600 €

3 600 €

110 877 €

86 335 €

95 097 €

89 644 €

98 644 €

TOTAL

*Estratégia de âmbito Regional a ser criada no âmbito do LIFE IP Azores Natura
**Pessoal e meios já existentes suportados pelo O.R.A.A.

