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contando ainda com o apoio da Direção Regional  de Turismo e Câmara Municipal  do Nordeste enquanto

observadoras na sua Comissão Executiva.

Trabalhar para o estudo e conservação das aves e seus habitats, promovendo um desenvolvimento

que garanta a viabilidade do património natural para usufruto das gerações futuras.

A SPEA – Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves é uma organização não governamental de

ambiente que trabalha para a conservação das aves e dos seus habitats em Portugal. Como associação

sem fins lucrativos, depende do apoio dos sócios e de diversas entidades para concretizar as suas ações.

Faz parte de uma rede mundial de organizações de ambiente, a BirdLife International, que atua em mais de

100 países e tem como objetivo a preservação da diversidade biológica através da conservação das aves,

dos seus habitats e da promoção do uso sustentável dos recursos naturais.

Relatório Inicial do projeto LIFE+ Terras do Priolo 

(LIFE12 NAT/PT/000527)

Março 2014 - Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves

Direção Nacional: Clara Casanova Ferreira, José Manuel Monteiro, Michael Armelin, Adelino Gouveia, Vanda Santos 

Coutinho, Manuel Trindade

Diretor Executivo: Luís Costa

Coordenação do projeto: Joaquim Teodósio

Equipa de projeto: Ana Mendonça, Andreia Amaral, Azucena de la Cruz, Carlos Silva, Filipe Figueiredo, José Mendonça,

José  Pacheco,  Lourdes  Penil,  Rúben  Coelho,  Rui  Botelho,  Susana  Costa,  Vanda  Domingos,  José  Mendonça,  José

Pacheco, André Fernandes, Mário Simas, Hilberto Correia, Mário Mendonça, Marcelino Oliveira, António Pimentel, João

Monte, Vítor Costa, Armando Silva, Nuno Melo, Tibério Arruda e José Aguiar.

Citação: Teodósio, J. et al. 2014. Relatório Inicial do projeto LIFE+ Terras do Priolo (LIFE12 NAT/PT/000527).

Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, Lisboa (relatório não publicado).

LIFE+ Terras do Priolo 2



 LIFE12 NAT/PT/000527 - Relatório Inicial 2014 

LIFE Project Number

LIFE12 NAT/PT/000527

Inception Report

Covering the project activities from 01//07/2013 to 31/01/2014

Reporting Date

28/02/2014

LIFE+ PROJECT NAME or Acronym

LIFE+ TERRAS DO PRIOLO

Data Project

Project location São Miguel, Açores, Portugal
Project start date: 01/07/2013
Project end date: 30/06/2018
Total budget € 3.363.260
EC contribution: € 2.522.445
(%) of eligible costs 75%

Data Beneficiary

Name Beneficiary Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves
Contact person Joaquim Teodosio
Postal address Apartado 14, 9630-000 Nordeste
Telephone +351 296 488 455
Fax: +351 296 488 455
E-mail joaquim.teodosio@spea.pt
Project Website http://life-terrasdopriolo.spea.pt/

LIFE+ Terras do Priolo 3

mailto:joaquim.teodosio@spea.pt


 LIFE12 NAT/PT/000527 - Relatório Inicial 2014 

1. Índice

 

Índice

2.Lista de Abreviaturas...........................................................................................................4
3.Resumo...............................................................................................................................5
3.1.Progresso dos trabalhos..................................................................................................5
3.2.Avaliação da viabilidade dos objetivos do projeto e do plano de trabalho......................6
3.3.Problemas encontrados...................................................................................................6
4.Parte Administrativa............................................................................................................7
4.1.Gestão do projeto.............................................................................................................7
4.2.Organograma e estrutura de gestão................................................................................8
4.3.Acordos e protocolos entre parceiros (incluindo data de assinatura).............................8
5.Parte Técnica......................................................................................................................8
5.1.Ações...............................................................................................................................9
5.2.Licenças e autorizações................................................................................................25
5.3.Progressos previstos até ao próximo relatório..............................................................25
6.Parte Financeira................................................................................................................25
6.1.Aplicação de sistema de contabilidade..........................................................................25
6.2.Disponibilidade de co-financiamento.............................................................................25
6.3.Custos durante o período de relatório...........................................................................26
7.Lista de Anexos.................................................................................................................27

2. Lista de Abreviaturas 

São utilizadas no presente Relatório diversas abreviaturas e acrónimos, de projetos e entidades, as
quais se encontram listadas de seguida:

ASDEPR Associação para o Desenvolvimento e Promoção Rural

CE Comissão Europeia

CETS Carta Europeia de Turismo Sustentável

CIBIO Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos

CMN Câmara Municipal do Nordeste

CMP Câmara Municipal da Povoação

DRA Direção Regional do Ambiente

DRAM Direção Regional dos Assuntos do Mar

DRRF Direção Regional de Recursos Florestais

DRT Direção Regional de Turismo

PNISM Parque Natural de Ilha de São Miguel

SIC Sítio de Importância Comunitária

SPEA Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves 

SRRN Secretaria Regional dos Recursos Naturais

ZPE Zona de Proteção Especial
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3. Resumo 

O projeto tem como objetivo promover a sustentabilidade a médio/longo prazo da população de Priolo
Pyrrhula  murina,  através  do  desenvolvimento  e  implementação  de  técnicas  que  permitam  a
recuperação  de  áreas  significativas  do  seu  habitat  principal,  a  floresta  de  Laurissilva.  O  Priolo,
espécie prioritária do Anexo I da Diretiva Aves, é uma das duas aves endémicas dos Açores e apenas
ocorre nesta área da ilha de S. Miguel (Açores). A sua população está estimada entre 500 a 800
casais segundo os dados mais recentes. A população de Priolo tem dado sinais de recuperação nos
anos mais  recentes,  fruto  dos bons resultados dos projetos  realizados na última década.  O seu
estatuto de ameaça foi revisto em 2010 de Criticamente em Perigo para Em Perigo. Continua a estar
classificado pela BirdLife International como espécie “globalmente ameaçada de extinção” e no Anexo
I da Directiva Aves como prioritária.

3.1. Progresso dos trabalhos

O projeto LIFE+ iniciou-se em julho de 2013 e desde então procurou-se ir de encontro às primeiras
exigências do projeto: a definição dos processos administrativos e relação entre parceiros bem como
a realização das primeiras reuniões da comissão executiva; identificação de outras entidades que
possam contribuir para o projeto; a planificação da logística e aquisição de alguns dos equipamentos;
a definição de imagem e meios de comunicação do projeto;  a preparação do primeiro encontro da
Comissão Consultiva  para  definir  o  plano de trabalhos e  monitorização;   a  produção de plantas
nativas em viveiro; a recolha das primeiras sementes e a verificação das áreas de intervenção. 

Os primeiros meses do projeto foram essenciais para um melhor conhecimento das áreas propostas
para os trabalhos de recuperação de habitat, verificando-se a necessidade de algumas modificações
nas áreas de intervenção inicialmente indicadas. Com a experiência dos primeiros oito meses de
projeto conclui-se que o projeto é perfeitamente viável e exequível dentro dos prazos estabelecidos
(ver 3.2) e do orçamento previsto, não se prevendo nesta altura atrasos substanciais ou obstáculos
imponderáveis em qualquer das ações previstas. 

Aproveitando  a  logística  existente  no  início  do  projeto  deu-se  inicio  a  várias  ações  no  terreno,
nomeadamente no que diz respeito a controlo de invasoras na estrada da Tronqueira e recolha de
esporos  de  fetos  para  testes  de  germinação.  Também  ao  nível  da  educação  e  sensibilização
ambiental estão já a decorrer os programas de atividades e escolar, com diversas ações realizadas
incluindo  atividades  no  viveiro.  Consideramos que  a  lista  de  ações,  a  grande  maioria  dos seus
conteúdos,  e  o  plano  de  trabalho  são  válidos,  ainda  que  para  tal  possam  se  necessárias
pontualmente algumas alterações.

No trabalho realizado, tem vindo a ser avaliado em conjunto com a Direção Regional de Ambiente e
Direção  Regional  de  Recursos  Florestais  (representantes  do  parceiro  Secretaria  Regional  dos
Recursos Naturais)  o impacto da implementação do “Plano de gestão e exploração do perímetro
florestal da Tronqueira”.  Este plano, cuja aplicação está a ser iniciada, tem como objetivo gerir  a
exploração da extensa área de produção de Criptoméria que existe na ZPE. Foram já identificadas
algumas  áreas  adjacentes  às  áreas  de  intervenção  do  projeto  e  que  poderão  condicionar  o
desenvolvimento de algumas ações. Para evitar esses problemas tem sido desenvolvido um trabalho
conjunto de forma a encontrar alternativas que evitem constrangimentos para o projeto LIFE. Para
além das áreas que estão propostas a corte neste ano,  irá ser  também explorada uma área de
produção  bastante  degradada  que  coloca  em  causa  a  integridade  da  área  de  floresta  nativa
recuperada no âmbito do LIFE Priolo (2003-2008). A DRRF está a procurar uma solução que permita
o seu corte por privados e depois a rearborização com vegetação nativa.

Os trabalhos referentes ao LIFE+ Terras do Priolo têm suscitado interesse em algumas entidades,
sendo também a sua participação importante para o desenvolvimento do projeto.  Desta forma já
foram convidadas para participar como entidades observadoras a Direção Regional de Turismo e a
Câmara Municipal do Nordeste, estando presentes nas reuniões da Comissão Executiva e colaboram
em todas as ações relevantes.
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3.2. Avaliação da viabilidade dos objetivos do projeto e do plano de trabalho

Após oito meses de trabalho, tem-se verificado que o projeto continua a ser viável na sua totalidade e
exequível praticamente dentro dos prazos estabelecidos.  Verificou-se ser mais realista considerar
algumas alterações ao calendário anteriormente estabelecido,  tanto no sentido  de adiar  algumas
ações como até de antecipar outras para maior eficácia no cumprimento dos objetivos do projeto.
Embora não constituam alterações significativas, verificou-se também que algumas ações deverão
ser  executadas  de  forma  diferente  do  que  haviam  sido  apresentadas  no  projeto  original.  Estas
alterações prendem-se mais com questões mais detalhadas de metodologias ou equipamentos a
utilizar do que com alteração de objetivos ou resultados previstos.

As situações mais relevantes identificadas até ao momento prendem-se com a articulação entre a
gestão das áreas de produção a curto e médio prazo e as ações de controlo de exóticas em parte da
área. No sentido de conseguir conjugar da melhor forma os vários trabalhos a decorrer, estão a ser
equacionadas algumas alterações no acesso às áreas, de forma a garantir que os cortes florestais
não colocam problemas na utilização dos trilhos.

Outra situação que tem sido identificada refere-se à produção de plantas em viveiro, a qual estará
sempre dependente de diversos fatores difíceis de controlar como a disponibilidade de sementes na
floresta, a capacidade germinativa das sementes das diferentes espécies (que varia de ano para ano
ou com a idade das plantas),  as condições climatéricas, entre outros. No entanto a produção de
plantas já teve inicio com a recolha de sementes e a sua sementeira na estufa do projeto. Está a ser
desenvolvido  em conjunto  com os  Serviços  Florestais  do  Nordeste,  um plano  de  produção  que
permita conjugar esforços e experiência no sentido de conseguir uma produção mais eficiente para os
diversos tipos de plantas necessários (arbustivas e arbóreas onde existe uma maior experiência, e
herbáceas e fetos onde a SPEA já tem vindo a realizar algum trabalho, mesmo em conjunto com a
Universidade dos Açores para algumas espécies).

As ações e objetivos que estão dependentes de legislação ou de processos burocráticos ligados às
entidades regionais ou nacionais ficam muitas vezes condicionadas às normas de funcionamento
destas instituições podendo por vezes sofrer atrasos em relação ao programado inicialmente. Nesta
situação está a revisão do plano de gestão para a ZPE (ação A11) e a estratégia de controlo de
exóticas (ação A8). Relativamente ao plano de gestão, a versão atual foi elaborada em 2013 e está
em vigor deste o final desse ano, pelo que uma revisão só deverá ocorrer em 2017. Relativamente à
ação A8, a DRA vai iniciar um processo de avaliação do recentemente concluído PRECEFIAS (Plano
Regional de Erradicação e Controlo de Espécies de Flora Invasora em Áreas Sensíveis) e com base
nessa avaliação serão planeados os passos seguintes incluindo a implementação da ação do projeto.

Relativamente à parte financeira do projeto, em algumas ações as rubricas estão abaixo do que será
necessário e deverão ser compensadas por verbas de outras rubricas e ações. Por exemplo a rubrica
de “viagens” em algumas ações poderá ter de ser aumentada, isso poderá ser realizado por exemplo
com verbas derivadas de menores custos na aquisição de alguns equipamentos. Estas situações são
no entanto pontuais e, possivelmente, estão a ser identificadas soluções dentro do orçamento atual.
Os  ajustes  que  venham  a  surgir  entre  rubricas  não  deverão  colocar  em  causa  a  regra  dos
10%/30.000 € conforme referido no ponto 15.2 das Disposições Comuns, no entanto, se tal se vier a
verificar será elaborado o correspondente pedido de alterações. 

3.3. Problemas encontrados 

De um modo geral a maioria das ações já iniciadas decorrem de uma forma aproximada ao planeado,
não se tendo verificado até ao momento qualquer alteração em relação aos pressupostos do projeto.
A situação que tem levantado mais preocupações, como já foi referido, prende-se com a conjugação
das ações de recuperação de habitat  e as ações referentes ao plano de exploração florestal  de
algumas áreas de criptoméria. Esta situação leva a que estejam a ser procuradas alternativas de
acesso à área norte (Malhada) de intervenção para evitar sobreposição de caminhos de trabalho a
curto e médio prazo. Este planeamento está a ser articulado com a DRRF de maneira a reduzir os
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inconvenientes durante o período de exploração. De referir que a gestão das áreas de produção é
essencial na gestão da ZPE e terá no futuro efeitos positivos para espécies e habitats visto que na
fase de reflorestação só as áreas mais indicadas serão reflorestadas com criptoméria. Isto significa
que  parte  das  áreas  (zonas  de  grande  declive,  linhas  de  água,  área  central  da  ZPE)  serão
reconvertidas para floresta nativa.

Relativamente à área oeste (Pico Verde) a existência de uma área de produção bastante degradada
está a colocar em causa as áreas recuperadas em projetos anteriores. O efeito dos fortes ventos de
2013 e 2014 destruiu grande parte da área, que agora está a ser um ponto de entrada de invasoras
para as áreas centrais da ribeira do Guilherme. Se a área continuar sem ser explorada/cortada será
cada vez menor o seu valor comercial e cada vez maior o custo da sua recuperação. Assim sendo
está a ser avaliada a possibilidade de ser explorada já este verão e depois ser reconvertida na sua
totalidade com vegetação nativa.

Estas  duas  situações  estão  a  ser  debatidas  desde  o  inicio  do  ano  no  sentido  de  encontrar  as
soluções mais apropriadas que permitam durante o ano de 2014 preparar os acessos a todas as
áreas para a intervenção futura. Os trabalhos de controlo de exóticas já se iniciaram, e vão decorrer
em 2014, na área da estrada da Tronqueira que não está condicionada por estas situações. Não se
espera que esta situação coloque em causa os objetivos do projeto. A recuperação destas áreas é
essencial para a gestão e conservação das áreas nativas a médio prazo, sendo por isso bastante
importante que tenham surgido em paralelo com o início do projeto.

Relativamente à ação A11, e dado que entrou em vigor no final de 2013 o Plano de gestão para o
Parque Natural, nomeadamente para as áreas que abrangem a ZPE, não se prevê que sejam feitas
alterações antes de 2016/2017. No entanto, pretende-se fazer uma revisão deste plano durante o
projeto.

A instalação da parte logística do projeto  está a ser planeada de forma a nos próximos meses ser
possível ter a base de apoio mais próxima dos acessos principais às áreas de intervenção. Esta
situação pretende reduzir os custos com deslocações e desgaste das viaturas e também otimizar o
tempo dessas deslocações. Atualmente as estruturas em uso estão localizadas na Vila da Povoação,
e  permitem a realização  das ações  sem qualquer  problema para  além do  já  referido  devido  às
maiores distâncias percorridas.

4. Parte Administrativa 

4.1. Gestão do projeto 

Desde julho de 2013  realizaram-se diversas reuniões de trabalho entre o Coordenador de projeto e o
Diretor Executivo da SPEA, e os representantes da SRRN, nomeadamente através de PNISM, DRA e
DRRF, no sentido de coordenar o início dos trabalhos e o desenrolar das diversas ações. Decorreu
em  setembro  de  2013  a  primeira  Reunião  formal  da  Comissão  Executiva  do  projeto  e  no  seu
seguimento realizaram-se reuniões com outras entidades relevantes para a gestão da ZPE e território
das Terras do Priolo, nomeadamente a CMN, CMP e DRT. No seguimento destas reuniões, e como
indicador da importância destas entidades para o desenvolvimento de algumas das ações do projeto,
estas entidades foram convidadas para participarem no projeto como observadores.

Da  parte  da  SRRN tem sido  importante  o  papel  de  interlocutor  com outros  órgãos  do  Governo
Regional, agilizando a comunicação entre todos os intervenientes. 

As  primeiras  reuniões  da  Comissão  Executiva  foram  determinantes  para  estabelecer  regras  de
parceria e de funcionamento. Está em preparação para decorrer no final de março, a primeira reunião
da  Comissão  Consultiva  que  deverá  validar  metodologias  e  protocolos  de  intervenção  e
monitorização  para  as  ações  técnicas  do  projeto.  No  período  deste  relatório  realizaram-se  duas
reuniões  da  Comissão  Executiva,  que  contaram  com  a  presença  das  chefias  dos  parceiros  e
constituíram um modo importante de assegurar o normal funcionamento do projeto e o fórum de
decisão.
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Foi  avaliada  a  logística  necessária  e  a  existente,  nomeadamente  a  nível  de  equipa  de  projeto,
equipamentos e estruturas. Nesse sentido foram integrados em Outubro novos assistentes de projeto
para  as  ações  relacionadas  com  avifauna  e  predadores,  ações  florestais  e  mapeamento,  e
sensibilização e educação ambiental. Têm vindo a ser avaliados e adquiridos alguns dos principais
equipamentos do projeto, estando a ser este processo bastante ponderado dado as particularidades
das áreas de intervenção.

4.2. Organograma e estrutura de gestão

A estrutura de gestão do projeto e a equipa responsável pela sua implementação foi adaptada de
forma a cumprir com todos os requisitos das ações do projeto, de modo a permitir a sua execução na
totalidade. A coordenação de projeto foi assegurada por Joaquim Teodósio por parte do beneficiário,
designando-se o Diretor Regional do Ambiente, Hernâni Jorge, e a Diretora Regional dos Recursos
Florestais, Anabela Isidoro, os interlocutores principais pelo parceiro SRRN.

4.3. Acordos e protocolos entre parceiros (incluindo data de assinatura) 

O Acordo de Colaboração entre o beneficiário (SPEA) e o parceiro (SRRN)  foi já celebrado em 2013
(Anexo 1). Este Acordo segue os requisitos indicados pela Comissão Europeia, fazendo referência
direta às Disposições Comuns do programa LIFE+ e ao projeto original tal  como aprovado entre
Comissão Europeia e beneficiário.

5. Parte Técnica 

A ZPE do Pico da Vara/Ribeira do Guilherme é um importante hotspot de biodiversidade a nível da
Macaronésia e Europa. Apenas aqui ocorre uma da espécies de aves prioritárias e mais ameaçadas
da Europa – o Priolo  Pyrrhula murina, gravemente ameaçado pela expansão de espécies exóticas
invasoras. O controlo destas invasoras, particularmente em ilhas, é uma das prioridades da UE para a
conservação da Biodiversidade. A conservação do Priolo recebeu um LIFE Best of the Best em 2003-
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2008 que resultou em novas técnicas para controlo de invasoras, recuperaçao de habitat e aumento
dos benefícios económicos das populações locais. No entanto, algumas lacunas identificadas devem
ser  ultrapassadas  para  um  sucesso  total  assegurando  a  conservação  das  espécies  e  habitats
prioritários que aqui ocorrem: implementação de medidas de gestão sustentáveis e especialmente
através do controlo de invasoras em linhas de água, recuperação de habitat ao longo de um gradiente
de  altitude,  recuperação  de  derrocadas  e  floresta  nativa  com  produção  de  plantas  nativas,
monitorização e gestão de predadores introduzidos.  Estas medidas são cruciais  para a gestão a
longo  prazo  da  ZPE,  para  a  conservação  do  Priolo  e  preservação  dos  habitats  prioritários  de
laurissilva. 

5.1. Ações

A.1   Melhoramento de protocolos de produção de plantas nativas

Inicialmente esta ação pretendeu compilar a informação e dados de todos os projetos ou ações sobre
produção  de  plantas  nativas  com  interesse  para  a  recuperação  de  habitats.  Isto  resultou  num
rascunho simples com os melhores dados de cada espécie (Anexo 2). Estes dados foram obtidos
através de protocolos da DRRF, dos anteriores projetos LIFE na ZPE e do LIFE Ilhas Santuário para
Aves Marinhas. Estes dados serão atualizados e melhorados ao longo do projeto.

O melhoramento de produção de plantas nativas servirá para que no futuro se recolham sementes
em menor quantidade, visto que se pretende que a sua taxa de germinação com os novos processos
seja muito mais elevada. Também a DRRF aumentou desde 2009 significativamente a sua produção
de plantas nativas (arbóreas e arbustivas). Para as plantas herbáceas e fetos nativos existe muito
maior desconhecimento e irão ser testados diversos métodos para a germinação, inclusive, para a
próxima  reunião  consultiva  (prevista  para  17-22  de  março),  foi  contatado  um  especialista  na
germinação e repovoamento de fetos que irá colaborar com o projeto. A germinação dos fetos torna-
se mais complicada porque muitas destas espécies demoram mais de 1 ano a germinar o que dará
os primeiros resultados apenas em 2015.

Para  a  informação  ser  coordenada  da  melhor  forma,  está  a  definir-se  um  grupo  de  trabalho
juntamente com a DRRF e com os técnicos da SPEA,  para a melhor  definição e resolução dos
protocolos para cada espécie, com vistas à publicação dos resultados. As metodologias a testar serão
discutidas nas reuniões deste grupo de trabalho que poderá incluir outras entidades interessadas.

O calendário da ação mantém-se procurando incluir a maioria das espécies nativas de laurissilva,
desde as espécies arbóreas e arbustivas às herbáceas e fetos nativos.

A.2   Formação em escalada para trabalhos em zonas de grande declive

Muitas das áreas de intervenção apresentam locais de grande declive e difícil acesso (margens das
linhas de água e derrocadas). Para poder intervencionar estes locais é preciso utilizar técnicas de
trabalho em altura que permitam a realização dos trabalhos em segurança. Será feita uma formação
nestas  técnicas  em abril  de  forma a  capacitar  uma equipa  de  7/8  elementos  para  este  tipo  de
intervenção.  Já está em curso a preparação da formação bem como a avaliação e aquisição do
material necessário. A ação deverá decorrer dentro do planeado e será importante para as ações de
recuperação de habitat em declives acentuados. Esta formação está a ser planeada para poder ser
certificada.  Está  igualmente  a  ser  equacionada  a  possibilidade  de  ser  realizada  uma  formação
credenciada  para  motoserristas  e  também para  aplicação  de  fitofarmacos  (esta  necessária  para
cumprir  as  novas  regulamentações  da  nova  legislação  europeia  recentemente  adaptada  para  a
Região).

A.3   Testes de controlo de manchas puras de   Pittosporum undulatum   em áreas de grande declive em
floresta Laurissilva
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Os primeiros meses foram essenciais para um melhor conhecimento da situação no terreno bem
como a recolha de informação técnica e científica no combate a esta espécie invasora em outros
trabalhos  desenvolvidos  a  nível  internacional.  Após  consulta  desta  informação  verificamos  existir
lacunas de conhecimento ao nível do controlo desta espécie no que respeita à morte de indivíduos
“em pé”, dado que os métodos atualmente praticados (e que apresentam elevada taxa de sucesso)
passam pelo abate dos incensos, algo que é impraticável em áreas de grande declive e com difícil
acesso dado os grandes volumes de biomassa. Assim, está a ser desenvolvido um programa de
testes de controlo que não recorra ao abate das árvores, recorrendo-se a métodos químicos e físicos,
com  o  objetivo  de  se  selecionar  os  métodos  que  apresentem maior  taxa  de  sucesso  mas  que
igualmente conciliem menor toxicidade e menores custos. Este programa será debatido durante as
reuniões consultivas de Março, sendo a sua aplicação no terreno prevista para a primavera de 2014,
época de início do crescimento vegetal das árvores. A área onde se vai desenvolver este programa
de testes será na área da Mata dos Bispos, situada na vertente sul da Serra da Tronqueira, devido a
ser uma área com elevadas densidades de incensos de grande porte e por ser de fácil acesso. O
tempo de duração destes testes é de um ano tendo-se prevista a recolha e tratamento da informação
no final de 2015.

Em simultâneo serão iniciados os testes em áreas de grande declive  com povoamentos densos
constituídos por indivíduos de grande porte de Pittosporum undulattum, localizados na área central da
Serra  da  Tronqueira,  usando  métodos  de  controlo  mais  agressivos,  na  proximidade  da  Fajã  do
Rodrigo e em áreas adjacentes à ação C6, por forma a melhor avaliar os impactes associados a uma
intervenção desta natureza. Esta proposta será igualmente avaliada durante as reuniões consultivas.

A.4   Avaliação da eficácia dos métodos de controlo das espécies de fetos arbóreos   Cyathea cooperi   e
Dicksonia antarctica   em habitats naturais de altitude 

A identificação,  melhoramento  e  avaliação  dos  métodos  de  controlo  para  as  espécies  de  fetos-
arbóreos é crucial  para o combate  a estas novas invasoras que estão a invadir  rapidamente os
habitats naturais da ZPE. Esta situação é ainda mais gravosa uma vez que as áreas mais suscetíveis
à invasão por estes fetos-arbóreos são as derrocadas de altitude e as proximidades de linhas de
água,  habitats  sensíveis  e  que  estão  a  ser  rapidamente  transformados.  Estas  espécies  foram
identificadas como invasoras para a Europa em 2012 e no último trimestre têm sido desenvolvidos
contatos com investigadores australianos e americanos no sentido de recolher informação de controlo
e  de  erradicação  destas  espécies.  Os  protocolos  provisórios  são  definidos  pelas  limitações  no
controlo destas espécies:

-  Cyathea cooperi tem crescimentos anuais superiores a 1 metro e é sensível ao controlo químico
foliar. O elevado tamanho destas plantas (até 15m)  dificulta a aplicação manual de herbicida. 

-  Dicksonia antarctica tem crescimentos anuais reduzidos (cerca de 1 a 5 cm) e o controlo químico
tem sido pouco eficaz. O corte do tronco e a destruição da zona de crescimento é muitas vezes
inviável, dado queo s indivíduos apresentam uma elevada capacidade de rebentar de raiz e o tronco
cortado enraíza facilmente.

Em  colaboração  com  o  Centro  de  Investigação  em  Biodiversidade  e  Recursos  Cinegéticos  dos
Açores estão a ser elaborados protocolos e metodologias de controlo químico. O sucesso de controlo
destas  espécies  passará  por  uma  integração  dos  métodos  de  controlo  químico  e  do  uso  de
tecnologias e equipamentos, tais como, triturador florestal que estão em processo de aquisição para
outras ações do projeto.

As metodologias estão neste momento a ser desenvolvidas e serão discutidas na reunião consultiva
com diferentes especialistas. A aplicação dos métodos iniciar-se-á na primavera/verão do presente
ano. Prevê-se a prorrogação do prazo de conclusão da ação para o final de 2015, um ano após o
teste de controlo após a paragem vegetativa da planta.
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A.5   Teste de medidas biofísicas e de hidrossementeiras na recuperação de derrocadas e linhas de
água

Durante os primeiros meses realizaram-se pesquisas bibliográficas, sendo que as metodologias de
engenharia natural, as técnicas de restauração de zonas de ribeira e restauração de taludes têm sido
a base para a iniciação dos trabalhos. No que respeita a informação recolhida, verificou-se a reduzida
aplicação destas técnicas na Região. Contactaram-se fornecedores da máquina de hidrossementeira
e das respetivas misturas, cuja informação está a ser analisada para a posterior aquisição, sendo a
principal limitação da máquina de hidrossementeira o seu peso, já que esta irá ser rebocada pelos
veículos  compactos  4x4  para  as  zonas  mais  inacessíveis.  Para  ajudar  a  esta  técnica  de
hidrossementeira, serão feitos igualmente testes com mantas orgânicas biodegradáveis que serão
aplicadas em zonas com elevado declive, estas mantas servirão para ajudar a fixar igualmente as
sementes que serão projetadas pela maquina de hidrossementeira.

Nos meses de outubro a dezembro de 2013 recolheram-se 70 kg de sementes, nomeadamente de
Calluna  vulgaris,  Erica  azorica e  Leontondon  spp,  que,  juntamente  com  as  reservas  de  anos
anteriores,  somam no total  250  kg  de sementes  armazenadas.  Para  além destas  espécies  será
importante  incorporar  também  Festuca  francoi,  Tolpis  azorica,  Hypericum  foliosum  e Luzula
purpureosplendens, outras das espécies consideradas pioneiras.

Tendo em conta a grande variedade de técnicas possíveis de utilizar e de forma a minimizar custos e
maximizar recursos, serão debatidas e selecionadas as técnicas a testar durante a reunião consultiva,
sendo a sua aplicação prevista a partir da primavera até ao outono de 2014.

As áreas onde está previsto levar a cabo os testes localizam-se na zona da Mata dos Bispos, nos
taludes  da  estrada  da  Tronqueira  que  tem  sofrido  derrocadas  recentes  e  zonas  ribeirinhas  da
cabeceira da Ribeira do Guilherme situadas na Serra da Tronqueira, próximas a área da ação C7. O
tempo  de  aplicação  destes  testes  é  de  um  ano,  posto  que  se  espera  ter  os  resultados  das
intervenções no outono de 2015.

A.6   Projeto de requalificação ambiental para a criação de um gradiente altitudinal de vegetação

Os trabalhos de inventariação da área serão iniciados em abril de 2014, época em que se espera
uma melhoria das condições climatéricas para trabalhar nesta área e se poderá iniciar a abertura de
trilhos necessários para aceder ao interior da zona. Até o momento foram efetuadas visitas ao terreno
com o propósito reconhecer a área e definir as melhores vias de acesso. Em simultâneo, realizou-se
uma  compilação  de  informação  baseada  no  conhecimento  da  vegetação  nativa  resultado  de
anteriores projetos (LIFE Priolo e LIFE Laurissilva Sustentável),  relacionada principalmente com a
vegetação encontrada a diferente altitude na ZPE Pico da Vara /  Ribeira do Guilherme, sendo a
estrutura horizontal e vertical da floresta e as espécies, as quais são a base da alimentação do Priolo,
os aspetos mais relevantes. Este tema será debatido na reunião da comissão consultiva onde se
espera melhorar a definição dos perfis horizontais e verticais da vegetação a diferentes altitudes que
servirão de base para a planificação da futura plantação.

A aquisição dos equipamentos para ação está a ser estudada junto de fornecedores internacionais.
Será  também  possível  ter  a  visita  de  um  especialista  neste  tipo  de  operações  que  ajudará  a
desenvolver o plano operacional. Esta ação será levada a cabo durante todo o ano, sendo o prazo
previsto para a sua finalização dezembro de 2014.

A.7   Avaliação das taxas de predação de ninhos de Priolo (roedores e mustelídeos)

Os primeiros meses foram fundamentais para escolher a área de estudo desta ação. Após algumas
experiências,  verificamos existir  lacunas na metodologia  de Linhas de amostragem com  tracking
tunnels,  pois  a área em questão é demasiado húmida para se usar  esta técnica.  Por  isso,  esta
metodologia será alterada para cubos de parafina com amendoim,  para roedores,  e câmaras de
vigilância,  para  mustelídeos.  Consistirá  em  colocar  no  campo  80  caixas  rateiras,  40  em  áreas
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intervencionadas e 40 em área não intervencionadas, de 10 em 10 metros. Os cubos de parafina
serão colocados nas caixas rateiras durante uma tarde, e recolhidos na manhã seguinte. A recolha
das amostragens será uma noite por cada mês entre maio a setembro de 2014 e de maio a setembro
de 2015. A amostragem do ano de 2014 será na área não intervencionada e do ano 2015 na mesma
área, já intervencionada.

O uso de câmaras de vigilância para mustelídeos consistirá em colocar no campo 4 câmaras  de
vigilância, com distância mínima de 100m. Cada câmara ficará 3 noites em cada ponto. O isco que
ficará perto da câmara será pedaços de coelho. A recolha das amostragens será uma noite por cada
mês entre maio a setembro de 2014 e de maio a setembro de 2015. A amostragem do ano de 2014
será na área não intervencionada e do ano 2015 na mesma área, já intervencionada. Ao nível dos
equipamentos,  após consulta de todos os fornecedores nacionais  deste tipo de equipamentos,  a
SPEA encontra-se neste momento a contratualizar  a sua aquisição de modo a garantir  a melhor
relação em qualidade/preço. 

Já  foram  identificadas  as  principais  áreas  de  nidificação  da  espécie-alvo  com  base  em  dados
existentes  e  trabalho de  campo nas zonas mais  favoráveis.  Nestas  áreas será  feita  uma busca
intensiva de ninhos da espécie alvo durante todo o período de nidificação da espécie (de maio a
setembro). Serão tomados todos os cuidados possíveis no sentido de reduzir ao máximo as visitas
aos ninhos bem como de reduzir o risco de encaminhar possíveis predadores para as imediações do
ninho. 

A.8   Dinamização de ações para implementação de uma estratégia abrangente para o combate a flora
invasora na ZPE e concelhos abrangido

A problemática da invasão da laurissilva por espécies exóticas envolve diversas entidades, cada uma
das  quais  representa  diversas  competências  na  gestão  do  território.  Até  a  data,  a  falta  de
coordenação  das  diferentes  entidades  tem  tido  por  vezes  efeitos  contrários  ao  pretendido,  por
exemplo  com algumas  entidades  a  utilizarem espécies  que  outras  procuram remover  das  áreas
naturais. Por este motivo, a correta interligação destas entidades é essencial para garantir uma ação
coordenada e mais efetiva a longo prazo na conservação deste ecossistema. Esta ação pretende
contribuir para a coordenação das entidades que atuam na ZPE quer promovendo o controlo de
espécies  invasoras,  quer  prevenindo  a  sua  propagação.  Pretende  ainda  fornecer  as  últimas
informações científicas recolhidas sobre a problemática contribuindo para uma melhor informação e
promovendo um trabalho conjunto no sentido da preservação dos habitats e espécies nativas.

Espera-se desenvolver esta ação a partir do próximo verão e ao longo de 2015.

A.9   Investigação de híbridos de louro e azevinho na zona da ZPE e zona envolvente

A introdução  das  espécies  continentais  e/ou  dos  seus  híbridos  podem  ter  um  forte  impacto  na
conservação das espécies nativas colocandoem risco a sua sobrevivência em ilhas como São Miguel.
Apesar de não ser uma espécie que forneça diretamente alimento para o Priolo,  o louro é uma
espécie característica da laurissilva e uma das espécies estruturais deste habitat. O azevinho é um
importante alimento para o Priolo, na altura da floração, e, apesar de não existir informação sobre a
introdução da espécie continental é provável que esta tenha decorrido com o desaparecimento da
floresta natural em São Miguel, dado que o azevinho tem um valor ornamental significativo.

A identificação de híbridos de azevinho e de louro só é possível através da sequenciação genética em
laboratório.  Durante  o  processo  de  recolha  de  amostras  para  sequenciação  de  material  ir-se-á
elaborar um conjunto de características que permitam identificar os exemplares dessas espécies com
maior segurança.  Os exemplares confirmados das espécies introduzidas serão eliminados,  sendo
substituídos  por  plantas  produzidas  em viveiro  cuja  origem genética  é  conhecida.  Ao  longo  dos
trabalhos de campo serão identificados e georreferenciados em SIG, todos os exemplares duvidosos
de azevinho e louro para avaliar a espécie em causa.
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Foi assinado um protocolo com o Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Cinegéticos
dos Açores para a determinação dos indivíduos híbridos (Anexo 3). A metodologia, que é um marco
do  projeto,  está  descrita  em  anexo  ao  protocolo.  Neste  momento,  estão  a  ser  adquiridos  os
consumíveis e reagentes para começar o processo de recolha de amostras. Os trabalhos de recolha
de amostras iniciar-se-ão em breve, dentro do calendário estabelecido. Verificou-se ser necessário
uma alteração do tipo de gastos previstos, estando previstas despesas de consumíveis para além da
assistência externa, mas sem alterações significativas dos custos finais da ação.

A.10   Caracterização de visitantes e avaliação do uso público da ZPE

Tem como objetivo caracterizar os visitantes e as atividades que estes realizam e podem realizar na
ZPE. Para este fim serão realizados inquéritos, já definidos, ao longo de todo o ano de 2014, com
reforço em 2015, caso não se atinja no primeiro ano o número de inquéritos adequado (calculado
como aproximadamente 400 inquéritos aleatórios) (Anexo 4). Foi também iniciado o levantamento de
percursos pedestres existentes e potenciais dentro e fora da ZPE, com o intuito de analisar possíveis
melhorias na rede de percursos pedestres para toda a área.  Esta ação pretende estar  concluída
antes da época de maior visitação, em 2015. O estudo de acessibilidade da ZPE será subcontratado
à associação CRESAÇOR, uma vez que é a única no arquipélago que fornece este tipo de estudos e
será realizado nos meses de Maio e Junho de 2014. Esta ação compreende ainda a realização da
Carta de Desporto de Natureza para a Área Protegida. Este processo, por se pretender que seja um
processo participado envolvendo diversas entidades poderá ver prolongada a sua conclusão, assim é
proposto o alargamento do prazo da ação até ao final de 2015.

A.11   Revisão do Plano de Gestão da ZPE Pico da Vara/ Ribeira do Guilherme 

No âmbito do LIFE+ Laurissilva Sustentável, foi elaborado e implementado um Plano de Gestão para
as áreas do Parque Natural de São Miguel que abrangem a ZPE e o SIC onde se desenvolve o
projeto, nomeadamente a Reserva Natural do Pico da Vara (categoria I – IUCN) e a Área Protegida
para a Gestão de Habitats ou Espécies da Tronqueira e Planalto dos Graminhais (categoria IV –
IUCN), conforme a designação do Decreto Legislativo Regional n.º 19/2008/A.

Este plano (Anexo 5) foi publicado em jornal oficial em Outubro de 2012 (Portaria n.º 1530/2012 de 10
de outubro). No sentido de providenciar um documento mais detalhado e completo para as áreas
referidas, foi elaborado um plano de execução (Anexo 6) que será anexo a uma revisão desta portaria
a ser publicada muito em breve. Este plano apresenta as ações previstas, calendarização, entidades
responsáveis, entre outros aspetos, e será implementado por todos os intervenientes no período de
2012-2017.  As  medidas  implementadas  para  as  áreas  sob  intervenção  do  projeto  serão
exemplificativas  para ações semelhantes nas restantes áreas do Parque Natural  de  São Miguel,
sendo que a médio prazo deverão ser produzidos planos de execução para mais áreas.

Este plano, em conjunto com o Plano Europeu para o Priolo (2009-2019) e o Plano de Ação para a
Carta Europeia de Turismo Sustentável (2012-2017),  permite neste momento a existência de um
grupo  de  ferramentas  orientadoras  para  a  gestão  da  ZPE  e  SIC  de  grande  abrangência  e
aplicabilidade cuja implementação será fundamental para assegurar a conservação dos altos valores
naturais desta região, bem como contribuir para um desenvolvimento local sustentável em coerência
com as estratégias de conservação e valorização da Natureza. Desta forma não será expectável uma
revisão do plano de gestão antes de 2016-2017.

C.1   Produção de sementes de herbáceas e fetos para restauração de taludes

A ação teve início com os primeiros contatos as entidades do Governo Regional, nomeadamente a
Azorina SA, para a instalação de áreas de produção de plantas herbáceas e fetos com vista a facilitar
a   posterior recolha das sementes. Inicialmente pensava-se que seria apenas necessário um terreno
para  a  plantação  deste  género  de  espécies,  mas  como muitas  das  espécies  tem o  seu  habitat
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preferencial em altitudes mais elevadas então irão escolher-se dois ou três locais diferentes para a
instalação, de acordo com as características de cada espécie. É igualmente importante a instalação
em diferentes locais  porque serão necessárias elevadas quantidades de sementes para posterior
utilização. Por exemplo, já se recolheram em agosto de 2013 cerca de 3kg de  Leontodon spp  em
redor da estufa situada na Lomba do Loução, Povoação. As espécies que aqui serão utilizadas serão
as descritas na ação A5 mas principalmente  Hypericum foliosum,  Calluna vulgaris,  Leontodon spp.,
Festuca francoi, e Luzula purpureosplendens. Outras espécies serão plantadas para posterior recolha
de sementes se existir  uma alta percentagem de germinação na técnica de hidrossementeira. As
plantas que serão utilizadas como plantas mãe de recolha de sementes já estão a ser produzidas em
viveiro, estas espécies após 1 ano em viveiro iniciam a sua produção de sementes, podendo no
futuro dar sementes pelo menos 2 vezes por ano, como já aconteceu com o Leontodon spp. ao redor
da  estufa.  Esta  ação  está  relacionada  com  a  ação  A1  e  A5  com  a  melhoria  dos  processos
germinativos para cada espécie. Esta ação não terá alterações a nível de cronograma e decorrerá ao
longo de todo o projeto.

C.2   Produção de plantas nativas em viveiro

A produção de plantas nativas vai ser coordenada entre a SPEA e a DRRF através da criação de um
grupo  de  trabalho  (referido  na  ação  A1),  que  coordenará  quais  as  espécies  que  serão  mais
necessárias e a sua produção. Pretende-se conjugar esforços de forma que a aproveitar a maior
experiência e capacidade da DRRF  na produção de plantas arbóreas e arbustivas,  ,  e a SPEA
sobretudo na produção de plantas herbáceas e fetos. 

Já foi  possível perceber a necessidade de aumento da capacidade de produção de herbáceas e
fetos, pelo que deste modo será necessário adquirir mais contentores específicos para a produção
deste género de plantas. Para os fetos e como já explicado na ação A1 serão avaliados e testados
em conjunto com um especialista as melhores metodologias para a produção deste tipo de plantas.

Um dos problemas desta ação poderá ser a deslocação da infraestrutura da estufa, já que a nível de
logística do projeto é muito mais fácil e acessível se esta infraestrutura estiver do lado norte da área
abrangida pelo LIFE.  Essa possibilidade está a ser  avaliada e entrará no orçamento previsto do
projeto.

Para aumentar a produção de plantas nativas, que atualmente ronda as 30.000 plantas anuais, vão-
se adquirir mais bancadas de metal com respetivo sistema de rega, melhorar a estufa de sombra
exterior, um depósito de água para aumentar a disponibilidade de água para rega, substratos para
melhorar as taxas de germinação de cada espécie e um armazém para arrumações de vasos e
contentores. Tal como na ação anterior serão implementados pequenos pomares de plantas nativas
ao redor da estufa para posterior recolha de semente. Estes aspetos serão monitorizados (ação D1)
para obter maiores eficiências na produção das espécies.

O cronograma previsto mantém-se, apesar da possibilidade de haver alterações na localização da
estufa.

C.3   Abertura dos acessos principais para intervenção de recuperação de habitat

As novas áreas de trabalho requerem que se percorra mais de 4,5 km em trilhos. Assim, para que a
equipa de trabalho chegue de forma rápida e eficiente ao local  de ação,  a sua deslocação será
facilitada por pequenos veículos multiusos, que dadas as suas características técnicas (dimensões
reduzidas, baixo peso, força motriz e velocidade reduzida) permitem transportar a equipa e material
em espaços reduzidos e com reduzido impacto. A intervenção ao longo dos trilhos será realizada por
uma mini-escavadora de rastos, máquina que pelas suas características (menos de 2,5m de largura,
peso inferior a 8 Ton e rastos de borracha) consegue trabalhar em espaços reduzidos e com declives,
limitando os danos nas áreas envolventes. Esta intervenção será realizada em parte do trilho que liga
a Fazenda do Nordeste ao Pico da Vara e parte do trilho que vai da estrada da Tronqueira para o Pico
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da Vara. Nas áreas mais sensiveis próximas do Pico da Vara, os trilhos vão ser abertos de forma
manual e terão larguras aproximadas de 1m.  Para os dois trilhos ao longo da cumeada pretende-se
que apresentem uma largura inferior a 2m, de modo, a minimizar o impacto negativo sobre as áreas
adjacentes,  pretendendo-se  que  no  futuro  estes  trilhos  sejam  utilizados  para  visitação  da  área,
cumprindo sempre a legislação já existente para trilhos pedestres em áreas naturais e equipados com
sistemas de cancelas, que impeçam a entrada de veículos a motor.

A mini-escavadora será utilizada ao longo de todo o projeto, quer na abertura de trilhos, quer no apoio
ao corte de criptoméria (Ação C7), na remoção de incenso e noutras árvores invasoras (Ação C6).

O plano de gestão das área de produção prevê diversas áreas de corte na ZPE. Algumas desta áreas
abrangem acessos que serão utilizados no projecto. È o caso da área a corte localizada em parte do
Trilho da Lomba da Fazenda-Malhada, que será explorada ao longo dos próximos 10 a 15 anos, com
início no verão de 2014, e que vai limitar a circulação de pessoas e veículos devido à exploração
dessas áreas. Foi já estudada uma alternativa e foi encontrado um trilho que contornará a área de
exploração florestal  (anexo 7).  Numa saída realizada com os Serviços Florestais do Nordeste foi
avaliada esta alternativa no entanto a sua viabilidade implica o acordo dos proprietários dos terrenos,
contactos já iniciados e que estão a ser realizados com apoio da CMN. Este trilho será fundamental
para a acessibilidade, uma vez que tem menor declive, e poderá constituir uma alternativa ao atual
trilho pedestre turístico Lomba da Fazenda – Pico da Vara.

Uma outra área de criptoméria, localizada no início do trilho Tronqueira – Pico Verde, sofreu grave
destruição pelas tempestades e cada vez mais um maior número de árvores tem caído (anexo 8).
Esta área deverá ser cortada o mais brevemente possível, até porque constitui uma fonte de entrada
de  espécies  invasoras  para  as  áreas  de  floresta  nativa  adjacentes.  Os métodos  de trabalhos  a
adoptar estão a ser ponderados e o seu corte e exploração terá início no verão de 2014, segundo
informação dos SFN, e que será reconvertido para espécies nativas. Atualmente estão a ser feitos
esforços com a DRRF e a CMN para encontrar soluções e a discutir um plano de trabalho e respetiva
calendarização para ultrapassar estes obstáculos. Em anexo segue o mapa da rede de trilhos, com a
identificação dos trilhos do projeto e a proposta de novos trilhos a requalificar que poderão ser uma
possível solução.

A aquisição de equipamentos está a ser demorada,  devido à elevada complexidade de soluções
apresentadas pelos diferentes fornecedores. Nos últimos 4 meses foram identificadas e contactadas
diferentes empresas e levaram os técnicos do projeto a deslocar-se ao continente e outros países
(Luxemburgo, França e Alemanha) para encontrar soluções personalizadas às exigências do trabalho
em  questão.  Os  técnicos  foram  convidados  pelos  fabricantes  para  visitar  a  fábrica,  testar
equipamentos  e  participar  em  demonstrações  de  equipamentos.  Esse  esclarecimento  permitiu  a
elaboração do caderno de encargos e da proposta de candidatura (Anexo 9) que será enviado para 4
a 5 fornecedores da ilha a apresentar propostas para a aquisição de bens e serviços. A necessidade
de adquirir equipamento na ilha de São Miguel é devido ao valor de IVA, 5% mais reduzido do que no
continente, e à assistência técnica e de manutenção no local. 

C.4   Controlo de vegetação exótica na recuperação floresta natural nas áreas de cumeada de maior
altitude

Os trabalhos de recuperação de habitats naturais foram iniciados pelos 10,4 hectares situados ao
longo da estrada da Tronqueira. A decisão de iniciar os trabalhos a partir desta área teve por base o
seu fácil acesso, não necessitando recorrer à abertura de novos trilhos que serão realizados na ação
C3,  e  devido  ao  facto  desta  ser  uma  das  áreas  que  apresentam maiores  focos  de  invasão  de
espécies exóticas. Nesta área os trabalhos prolongar-se-ão ao longo de todo o ano. 

Ao nível dos equipamentos, relativamente aos veículos 4x4 compactos, após consulta de todos os
fornecedores  deste  tipo  de  equipamentos  no  Açores,  a  SPEA encontra-se  neste  momento  a
contratualizar a sua aquisição com o fornecedor da marca Polaris: um veículo a diesel de 3 lugares
(Polaris Ranger 900 diesel) e um veiculo a gasolina de 6 lugares (Polaris Ranger XP800 Crew) para
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um bom compromisso  entre  capacidade  de  carga  e  transporte  de  passageiros.  Relativamente  à
aquisição  da  viatura  de  9  lugares  com  caixa,  após  consulta  de  todos  os  fornecedores  deste
equipamento  a  melhor  proposta  foi  a  apresentada  pelo  representante  da  Volkswagen,  estando
prevista a entrega de uma Volkswagen Crafter de 9 lugares com caixa em abril deste ano. 

Apesar das situações já identificadas na ação anterior não se prevê alterações significativas da ação,
sendo todos os objetivos alcançáveis. 

C.5   Recuperação de áreas de derrocada

Esta ação só poderá ser iniciada após conclusão da formação em escala (ação A2) e depois de ter
resultados da ação A5, dado que serão os melhores métodos que serão aplicados nestas áreas de
derrocada.  Desta  forma  o  trabalho  realizado  no  âmbito  desta  ação  limitou-se  a  atualização  de
cartografia e avaliação de alguns dos locais que serão intervencionados no futuro.

Os trabalhos de recuperação de derrocadas serão iniciados no verão de 2014, única época do ano
em  que  é  possível  trabalhar  nestas  áreas,  e  o  acesso  à  maioria  das  áreas  de  cumeada  está
dependente da ação C3 dada a necessidade de trilhos para transportar o equipamento necessário
para esta ação.

Os trabalhos preparatórios para o inicio desta ação já foram iniciados com recolha de sementes,
durante o verão/outono de 2013 foram já recolhidos 70 kg de sementes (ver ação C1).

A nível dos equipamentos está a ser realizada uma pesquisa junto de fornecedores nacionais com
vista ao fornecimento de uma máquina de hidrosementeira compacta que possa ser transportada nos
veículos 4x4 multiusos compactos, estando prevista a sua entrega antes do verão de 2014.

C.6   Criação de um gradiente altitudinal de floresta natural

Os trabalhos desta ação serão iniciados após finalização do plano de requalificação da área (ação
A6) onde serão apresentadas as medidas a implementar, nomeadamente ao nível do controlo das
espécies invasoras e da posterior plantação com espécies nativas.

A nível de equipamentos foi elaborado um caderno de encargos para aquisição da mini-escavadora
de 8 toneladas e correspondentes acessórios (dente de ripper, balde e cabeça de destroça) (ver ação
C3). Ao mesmo tempo, realizou-se o caderno de encargos relativo ao contrato de manutenção da
mini-escavadora e de um operador especializado, por um período de 6 meses, que irá também formar
operadores da equipa de projeto para a correta utilização dos equipamentos. O custo do contrato de
manutenção é superior ao valor apresentado na candidatura do projeto, no entanto, estes custos não
implicam uma alteração significativa nos valores das rubricas nem do valor total do projeto, dado que
em alguns dos equipamentos adquiridos ou a adquirir será possível obter uma diminuição dos custos
inicialmente previstos.

Juntamente a estes equipamentos, está a ser analisada a aquisição de um guincho florestal para a
mini-escavadora que irá apoiar o trabalho de gestão de grandes volumes de biomassa produzidos
com o corte de incenso. Esta ação será acompanhada por um consultor externo que dará apoio nos
trabalhos florestais em zonas com grande declive, estando agendada uma primeira visita a área no
verão de 2014. Os trabalhos de recuperação desta área levar-se-ão a cabo até ao final de 2018.

C.7   Recuperação do habitat em linha de água

As ações que se irão a levar a cabo na área de intervenção estarão baseadas nos resultados dos
testes da ação A5. Testes que estão previstos iniciar-se na primavera deste ano. No entanto, a área
apresentada na proposta está a ser avaliada juntamente com a DRRF devido a existência de áreas
de produção de Cryptomeria japonica dentro da área de intervenção e em áreas adjacentes que dão
acesso  a  área  de  intervenção.  A  problemática  destas  áreas  deve-se  ao  elevado  estado  de
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degradação que apresenta esta área de mata pública incluída dentro do perímetro florestal da Serra
da Tronqueira. Até agora realizaram-se duas visitas para avaliar os danos provocados pelo vento que
apresenta  a  mata,  provocando  grandes  clareiras  e  como  consequência  a  entrada  de  espécies
invasoras  como  Clethra  arborea.  Durante  a  última  visita  verificou-se  um  aumento  de  árvores
derrubadas, limitando ainda mais o acesso a área de intervenção. Este facto levou a DRRF a assumir
o compromisso de gestão da área com o intuito de que estes 15 ha, adjacentes à área de intervenção
da ação, entrem a corte durante o período de exploração de 2014 (desde maio até outubro), para
posteriormente serem reconvertidas a floresta nativa. Esta possibilidade será bastante positiva em
termos de recuperação de habitat pois iria permitir aumentar a mancha de floresta nativa já existente
(ver ação C3). Apesar de poder vir a desviar recursos de outra área, a recuperação deste local é
bastante importante e será equacionada ao longo do ano.

Estão a ser avaliados os equipamentos necessários, como por exemplo o destroçador autónomo, e a
aquisição dos equipamentos de proteção individual necessários nos trabalhos em campo. Esta ação
deverá ser prolongada até ao final de 2018.

C.8   Controlo de ratos na principal área de ocorrência de Priolo

Esta ação vai ter inicio no seguimento da ação A7, pelo que neste momento apenas foi realizada uma
avaliação das componentes previstas e da sua exequibilidade.  Não se prevê nenhuma alteração
significativa da sua execução ou dos seus objetivos. Foram estabelecidos contactos com os Serviços
de Desenvolvimento Agrário de São Miguel, entidade que coordena as ações de controlo de roedores
na ilha para um acompanhamento da ação e apoio na credenciação dos técnicos que vão fazer as
aplicações dos rodenticidas. 

D.1   Monitorização produtiva do viveiro

A monitorização produtiva do viveiro é elaborada para obter uma maior eficácia no funcionamento
registando os custos envolvidos, o estado fitossanitário das plantas, o seu crescimento, mortalidade e
taxas de germinação. Estes parâmetros são medidos de 4 em 4 meses e registados na base de
dados do viveiro  (Anexo 10). Esta base de dados contém informação detalhada para cada espécie e
metodologia, de forma a melhorar os procedimentos de produção das plantas.

Serão realizados relatórios anuais em setembro para avaliação destes parâmetros. Esta base de
dados será uma base para a Ação A1, juntamente com o grupo de trabalho, para a melhoria dos
protocolos de germinação para cada espécie.A ação decorre normalmente e serão mantidas todas a
monitorizações e relatórios necessários.

D.2   Monitorização das ações de controlo de exóticas e recuperação de vegetação

1 – Monitorização do controlo de exóticas nos habitats de conservação prioritária 

A remoção das principais espécies exóticas na área de intervenção do projeto exige conhecimentos
técnico-científicos relevantes, exigência acrescida dos métodos de remoção química em áreas de
grande  sensibilidade  ambiental  e  pelo  facto  de  estarmos  a  desenvolver  ações  de  controlo  para
espécies que até ao momento não existe informação disponível. Apesar da experiência obtida em
projetos  anteriores  a  melhor  metodologia  será  definida com o apoio  da comissão  consultiva  em
março, para ser instalada no campo entre Abril e Junho por forma a que as primeiras monitorizações
sejam realizadas já no verão de 2014. 

2 – Monitorização da recuperação da vegetação em áreas intervencionadas

O conhecimento  da  evolução  destes  habitats  a  médio/longo  prazo  é  essencial  para  perceber  a
evolução  das  diferentes  comunidades  vegetais  permitindo  entender  o  real  impacte  que  estas
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intervenções de remoção de exóticas têm nestes habitats naturais. Desde 2005 que são realizadas
monitorizações anuais em parcelas 2x2m espalhadas de forma aleatória pela área central nas quais é
seguido todo o coberto vegetal desde briófitos, fetos, herbáceas, arbustivas e árvores. Com o apoio
dos especialistas convidados para as Reuniões Consultivas vai ser realizada uma análise do sistema
em vigor com vista à sua otimização quer em termos de dados recolhidos quer em termos do esforço
de recolha de dados. Estas monitorizações serão iniciadas no verão de 2014, decorrendo entre Julho
e Setembro, período de floração e frutificação de muitas espécies permitindo assim uma mais fácil
identificação

3 – Monitorização de podas em plantas endémicas em áreas muito invadidas

Ainda está em processo de análise, não estando ainda definidos os métodos silvícolas a utilizar, quais
as espécies alvo nem as épocas em que estas técnicas devem ser utilizadas para minimizar os seus
efeitos  nos  indivíduos  intervencionadas.  Esta  metodologia  será  discutida  nas  próximas  reuniões
consultivas. 

4 – Monitorização do sucesso de plantação de espécies nativas

Serão marcadas plantas individualmente para depois serem seguidas anualmente. As plantas serão
marcadas nas diferentes áreas de intervenção, para verificar a resposta a diferentes altitudes e em
diferentes  locais.  Mas  esta  metodologia  será  afinada  na  reunião  consultiva  com  o  apoio  dos
especialistas. Além disso esta ação só será iniciada após se efetuarem as primeiras plantações a
partir de setembro/outubro de 2014.

5 – Monitorização do sucesso das hidrossementeiras em derrocadas

A ser iniciada após as aplicações no terreno. A metodologia será discutida nas próximas reuniões
consultivas  com vista  ao  desenvolvimento  de  uma metodologia  de  monitorização  que  permita  a
recolha de dados robustos do ponto de vista técnico e científico tanto mais que esta será a primeira
vez que se recorre a métodos de hidrossementeira para espécies endémicas da Macaronésia.

6 – Monitorização do banco de sementes no solo na área central da ZPE

Permitirá obter informação sobre a quantidade de sementes presentes no solo (normalmente não
estão a mais de 5 cm de profundidade), a sua viabilidade e quais as espécies que germinam primeiro.
Serão assegurados dois tipos de monitorização: a) recolha de amostras de solo de diferentes locais
colocadas a germinar num ambiente controlado em estufa;  b) plots de 1x1m cobertos com uma rede
para evitar novas sementes e monitorizados semestralmente. Estas metodologias serão refinadas
com a comissão consultiva.

Tem  sido  ainda  possível  contribuir  de  outras  formas  para  a  monitorização  e  inventariação  da
diversidade biológica da ZPE, nomeadamente através do trabalho de uma estagiária da SPEA que se
tem dedicado (em colaboração com investigadores da Universidade dos Açores) à inventariação de
cogumelos  e  criação  de  uma  micoteca  que  ficará  instalada  no  departamento  de  Biologia  da
Universidade. Outra colaboração estabelecida foi com o Grupo da Biodiversidade dos Açores (CIBIO)
da mesma Universidade que está a implementar um Estudo Ecológico de Longa Duração na floresta
natural de várias ilhas açorianas estando o projeto a colaborar nos trabalhos que decorrem na ZPE.
Foi já adquirida a viatura pickup de 5 lugares depois de consulta de diversos fornecedores.

D.3   Mapeamento pormenorizado da vegetação da ZPE Pico da Vara/Ribeira do Guilherme e sua
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evolução ao longo do tempo

A cartografia criada ao abrigo do projeto LIFE Priolo em 2007 permitiu obter uma primeira abordagem
sobre as comunidades vegetais presentes na ZPE Pico da Vara / Ribeira do Guilherme. No entanto,
identificaram-se algumas dificuldades no que respeita a resolução espacial das imagens de satélite. A
combinação de metodologias de deteção remota e tecnologia laser (LIDAR) formam um conjunto
capaz  de  obter  uma  alta  resolução  espacial,  melhorando  assim  a  precisão  do  resultado.  Estas
técnicas, em particular a tecnologia LIDAR, estão a ser estudadas como uma alternativa à utilização
exclusiva de imagens de satélite para realizar o mapeamento da zona.

Para isso está a ser analisada a aquisição de um equipamento UAV (Unmanned Aerial Vehicle), que
não deve implicar alteração nos custos do projeto dado que o seu valor  é semelhante ao preço
previsto para as imagens de satélite. Está também a ser estudada a aquisição de um computador
cujas especificações técnicas possam suportar programas de análise de informação geográfica.

A data de inicio desta ação esta prevista para o segundo semestre de 2015, prolongando-se até ao
final de 2018. As técnicas anteriormente descritas serão avaliadas na reunião consultiva de 2015. 

D.4   Monitorização da erosão da linha da água

Nestes primeiros meses de projeto foi recolhida informação científica relativa a monitorização dos
processos  erosivos  e  ao  impacto  que  produzem  sobre  as  ribeiras.  Com  base  nesta  pesquisa,
realizou-se a avaliação simplificada do esquema de monitorização da linha de água a implementar na
cabeceira da bacia da Ribeira do Guilherme. A zona selecionada será intervencionada na ação C7,
sendo também monitorizadas áreas adjacentes como controlo. Estas áreas controlo corresponderão
aos habitats encontrados nas proximidades da área de intervenção, nomeadamente floresta pura de
Cryptomeria japonica e de laurissilva. Os aspetos a analisar serão a qualidade da água e os fluxos
hídricos. A qualidade da água será estudada através de bioindicadores, cujos índices se encontram
baseados em elementos bióticos, enquanto que a quantidade da água será estudada através dos
principais  parâmetros que compõe o ciclo hidrológico,  pretendendo estimar-se valores médios de
caudal,  interceção,  teor de humidade no solo e precipitação. Em simultâneo,  quantificar-se-ão os
sedimentos através de armadilhas e realizar-se-ão analises de pH,  condutividade e os principais
nutrientes (azoto e fósforo) da água. Este trabalho será realizado com apoio de investigadores do
CIBIO Açores.

No  que  se refere  aos  equipamentos,  estão a  ser  analisados os  equipamentos  necessários  para
cumprir com objetivos desta ação. Deverá ser necessária a aquisição de um pluviógrafo capaz de
registar a precipitação em vez de um pluviómetro, e um medidor do teor da humidade no solo em vez
do medidor do compactação do solo. Esta troca terá custo acrescidos para a ação (mas não para o
total do projeto), mas justifica-se pela necessidade de obtenção desta informação. Juntamente, está
ser  analisada  a  aquisição  de  um  fluxímetro  capaz  de  medir  a  velocidade  da  água,  dados
imprescindíveis para o cálculo do caudal, assim como de uma sonda multiparamétrica que possa
medir o pH, a condutividade, o azoto e o fósforo.

Este esquema de monitorização será debatido na reunião consultiva de março de 2014 para a sua
correta implementação até ao final de 2018.

D.5   Monitorização dos ratos e mustelídeos presentes na ZPE 

A monitorização de predadores vai ser importante para avaliar, não só o seu impacto sobre a espécie
alvo, mas também o efeito das ações de conservação e visitação nas populações e distribuição de
predadores.

Não se prevê neste momento alterações nas metodologias nem nos objetivos das ações, no entanto,
tendo em conta que esta ação vai ter como base os resultados da ação A7 será mais realista a
alteração da data de cumprimento do marco referente a esta ação (“implementação do esquema de
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monitorização”) para dezembro de 2015.

D.6   Monitorização da população de Priolo

A monitorização da espécie alvo é essencial para aferir o sucesso das intervenções, bem como o seu
possível impacto sobre esta espécie. Desta forma é essencial uma monitorização o mais completa
possível de forma a realizar o seguimento da população ao longo do ano e nas diferentes fases do
ciclo  de  vida.  Estão  ou  vão  ser  implementados  esquemas  de  monitorização  da  população
reprodutora, do sucesso reprodutor e da utilização dos recursos alimentares, para além da questão já
abordada da predação.

Em 2013 já se iniciaram os esquemas de monitorização de juvenis (com a época de 2013 – Anexo 11)
bem como a  monitorização  do  fern  stripping desde  janeiro  deste  ano.  Não  se prevê alterações
significativas nas metodologias apresentadas na candidatura, nem nos objetivos ou resultados da
ação.

D.7   Implementação de um sistema de deteção precoce de novas invasoras e focos de invasão na
ZPE Pico da Vara/Ribeira do Guilherme

O grau de invasão dos habitats nativos na ZPE é extremamente elevado, algo que se verifica de uma
forma  geral  para  toda  a  ilha  de  São  Miguel  e  mesmo  para  outras  ilhas  do  arquipélago.  Se
relativamente às espécies invasoras já em expansão os custos de controlo ou erradicação são já
muito  elevados,  no  caso  de  espécies  com  introdução  recente  e  de  carácter  comprovadamente
invasor,  a  sua  deteção  precoce  pode  ajudar  a  eliminar  uma  nova  ameaça  com a  utilização  de
menores  recursos.  Esta deteção precoce pode ser,  em alguns casos,  realizada com o apoio  da
população e de dispositivos móveis hoje em dia bastante disponíveis (por exemplo, smartphones com
gps).

O início desta ação só está previsto para 2015,  não se prevendo modificações relativamente ao
apresentado  na  candidatura.  No  entanto,  existem  já  contactos  com  a  Universidade  de  Coimbra
(responsáveis pelo projeto Invasoras) para uma colaboração no sentido de conjugar esforços para a
dinamização de ferramentas de mapeamento e sensibilização.

D.8   Monitorização da utilização e impacto dos trilhos pedestres

Os trilhos pedestres são um importante recurso turístico e interpretativo para qualquer área protegida.
A ZPE Pico da Vara/ Ribeira do Guilherme conta com três percursos pedestres de subida ao Pico da
Vara e o presente projeto pretende adaptar para visitação da área alguns dos trilhos de trabalho
utilizados para as ações de conservação. Porém, os trilhos pedestres podem apresentar algumas
ameaças e potenciais impactos negativos para a conservação da área, tais como: deposição de lixo,
introdução  de  espécies  invasoras  e  degradação  da  vegetação  circundante  por  pisoteio.  As
metodologias estão neste momento a ser desenvolvidas e serão discutidas na reunião consultiva com
diferentes especialistas.  A aplicação dos métodos iniciar-se-á na primavera/verão.  A aquisição de
diferentes equipamentos está a decorrer que serão testados posteriormente, para a aquisição dos
equipamentos que melhor se adaptam ao requerido.

D.9   Avaliação dos resultados das ações de sensibilização

Esta ação pretende avaliar o sucesso das ações de sensibilização e informação realizadas ao longo
deste projeto. Neste sentido já está a ser aplicado nas escolas um inquérito de sensibilização prévio
ao  início  das  principais  ações  do  projeto,  que  pretende  servir  como  base  para  comparar  os
conhecimentos dos alunos ao fim do projeto. Foram também definidos os inquéritos a aplicar para a
avaliação das atividades escolares e das atividades para o público geral e iniciou-se a sua aplicação
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já em algumas das atividades realizadas (Anexo 12). 

O inquérito para avaliação da sensibilidade dos  stakeholders foi  proposto com o intuito de definir
previamente os processos participativos que se pretendem desenvolver no âmbito do projeto (ações
A8 e A11) de modo a que estes processos possam também incluir os seus interesses e pontos de
vista. Estes inquéritos deverão ser iniciados ao longo de 2014.

D.10   Avaliação do impacto sócio económico do projeto

Esta  ação  tem  como  objetivo  avaliar  e  divulgar  o  valor  socioeconómico  que  um  projeto  de
conservação como este tem para as populações abrangidas. Pretende-se realizar quatro tipos de
avaliações:  a  análise  socioeconómica  das  despesas  efetuadas;  a  análise  dos  serviços  dos
ecossistemas fornecidos pelos habitats prioritários restaurados nas ações do projeto; uma avaliação
contingente do valor atribuído ao Priolo; e uma avaliação custo-benefício das ações implementadas.

Esta ação tem o prazo de execução até ao final do projeto, porém pretende-se ainda em 2014 definir
a totalidade das metodologias, tendo-se já iniciado a recolha de informação de modo a facilitar a
análise final. Neste sentido, foi realizada uma adaptação do ficheiro financeiro do projeto de modo a
recolher  informação  relevante  sobre  as  despesas  e  foram  realizados  contactos  com  alguns
especialistas no sentido de avaliar  possíveis  metodologias,  fontes de informação e obter  suporte
científico para o mesmo. Este trabalho irá decorrer ao longo do projeto como planeado.

E.1   Desenvolvimento de um programa de atividades destinado à população em geral sobre as ações
de conservação e a ZPE

Esta ação está já a decorrer desde julho de 2013 (início do projeto). A sua implementação está a
decorrer sem percalços e não estão previstas alterações significativas à mesma. Desde o início do
projeto, já se realizaram 44 atividades no âmbito desta ação, num total de 1460 pessoas, e está
prevista a realização de mais 36 atividades durante o ano de 2014 (Anexo 13). 

Do planeamento já feito verificou-se que a atividade “Conheça um projeto de conservação” tinha sido
proposta realizar-se no mínimo 3 vezes no ano. No entanto consideramos que será mais produtivo
diminuir o número de vezes (no mínimo uma vez por ano) o que permitirá organizar um maior número
de atividades diferentes durante o projeto, diversificando e potenciando um maior interesse por parte
da população,  aumentando o potencial de divulgação das ações de conservação e valores naturais.
Assim sendo, serão realizadas outros tipos de saídas de campo nas áreas de intervenção no projeto,
como  é  o  caso  da  “Descoberta  da  Laurissilva”,  Percursos  pedestres  dentro  da  ZPE  Pico  da
Vara/Ribeira  do  Guilherme,  entre  outros.   Com  o  mesmo objetivo,  propõe-se,  ainda,  expandir  a
localização das 40 atividades anuais previstas para além dos limites da ZPE PVRG, aumentando o
esforço de divulgação do projeto e abrangendo mesmo outras ilhas do arquipélago se possível.

E.2   Desenvolvimento  de  um  programa  educativo  adaptado  a  todos  os  níveis  de  ensino  de
sensibilização para a importância da conservação do Priolo e da ZPE

Esta ação está a decorrer desde julho de 2013 (inicio do projeto) de acordo com o previsto, não
estando previstas alterações à mesma.  Até  fevereiro  de 2014 já  se  realizaram 54 atividades no
âmbito desta ação, num total de 893 alunos (Anexo 14) e estão ainda previstas pelo menos mais 24
atividades durante o ano. Foi desenvolvido um programa escolar, adaptado a todas as idades, para o
ano lectivo 2013/2014 (Anexo 15) tendo sido incluída a adaptação para campos de férias e Atividades
de Tempos Livres. 

Os projetos com as escolas das Terras dos Priolo encontram-se listados neste programa por razões
logísticas  e  para  facilitar  a  sua  divulgação.  São  disponibilizados  a  outras  escolas  que  tenham
interesse,  não  havendo  assim necessidade  de  criar  um programa à  parte  como previsto.  Estas
atividades serão no entanto referidas como projetos. 
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E.3   Desenvolvimento de recursos para melhoramento da visitação na ZPE

Esta ação pretende contribuir  para a gestão e melhoramento da visitação da ZPE Pico da Vara/
Ribeira do Guilherme através da oferta de informação adequada aos turistas e locais que visitem o
local.  Esta ação será na sua maioria desenvolvida depois  de concluída a análise de visitantes e
acessibilidade da área (ação A10). Porém, iniciou-se já o fornecimento de informação aos visitantes
do  Centro  Ambiental  do  Priolo  sobre  os  valores  naturais  da  área e  os  projetos  de conservação
desenvolvidos na mesma. Também já está em desenvolvimento a primeira versão digital do mapa de
visitação do território das Terras do Priolo. A ZPE encontra-se abrangida pelo PNISM, pelo que as
ações a desenvolver serão sempre planeadas e coordenadas entre as várias entidades envolvidas.

E.4   Divulgação da ZPE Pico da Vara/ Ribeira do Guilherme e os seus valores naturais e promoção do
turismo sustentável nas Terras do Priolo

Esta ação tem como objetivo promover o desenvolvimento de um turismo sustentável na ZPE Pico da
Vara/ Ribeira do Guilherme e a sua área de influência socioeconómica. Esta ação pretende aumentar
a consciencialização e o retorno económico para a população local e agentes económicos da ZPE
PVRG através da promoção de um turismo sustentável.

Durante  o  ano de 2014  (e  depois  anualmente)  irão  promover-se reuniões nas  15 freguesias  do
território (concelhos do Nordeste e Povoação) em que serão identificadas as mais-valias e recursos
turísticos das mesmas e analisado junto da população as ações que poderão contribuir  para um
melhor  aproveitamento e  promoção do turismo.  Neste  sentido,  têm-se estabelecido os  contactos
necessários  e espera-se começar  estas  reuniões logo após o  Fórum Permanente  da CETS das
Terras do Priolo que se celebrará no dia 24 de março. 

A criação de roteiros e informação turística sobre o território deve iniciar-se mais para a frente, uma
vez que já existe um guia para a ZPE que foi editado ainda no ano passado e nos roteiros pretende-
se incluir algumas das intervenções derivadas das ações do projeto. Igualmente a base de dados
multimédia irá a completar-se ao longo do projeto, de modo a incluir também os recursos turísticos e
novas áreas derivadas das ações do projeto.

Para contribuir  para a sustentabilidade da atividade turística, já foi  desenvolvido um programa de
formação sobre questões de sustentabilidade para empresários e pessoas ligadas ao turismo no
território, que terá o seu início no próximo mês de março com a realização do primeiro curso de fauna
e flora  da ZPE para guias turísticos.  Este plano de  formação incluirá ainda formações sobre a
poupança de água, energia e sobre os recursos naturais das áreas protegidas. Este programa será
repetido em anos sucessivos com diversas ações de formação e sensibilização de curta duração.

E.5   Desenvolvimento de logótipo do projeto

Foi desenvolvido, e aprovado pelos parceiros, o logótipo do projeto. O logótipo irá identificar todos os
materiais  resultantes  do  projeto  no  sentido  de  contribuir  para  a  sua  promoção  e  divulgação.  O
logótipo representa de forma estilizada o priolo e as montanhas que são o elemento essencial do seu
habitat.  Estão a ser planificados os materiais previstos, nomeadamente o folheto e o estacionário
para uso no projeto.
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E.6   Criação e colocação de Placas Informativas sobre o projeto

Os  painéis  a  serem  criados  informarão  o  público  sobre  a  natureza  do  projeto,  aumentado  a
divulgação sobre o  Priolo e a sua conservação e sobre  o próprio projeto e o programa LIFE.  A
informação contida nos painéis permitirá melhorar a compreensão por parte dos visitantes sobre as
ações  desenvolvidas.  As  primeiras  placas,  para  colocar  na  Estrada  da  Tronqueira,  serão
desenvolvidas com informação geral do projeto, prevendo-se que no futuro venham a ser substituídas
por informação mais especifica das ações desenvolvidas em cada local.

E.7   Realização de relatório não-técnico

Esta ação só irá decorrer no último ano do projeto.

E.8   Desenvolvimento da página do projeto

O site será um veículo para a disseminação dos resultados do projeto ao longo da sua evolução. Está
já disponível uma página inserida no servidor da SPEA com a informação de base sobre o projeto
(http://life-terrasdopriolo.spea.pt/).  Está  também  já  concluída  a  versão  inglesa  que  será
disponibilizada ainda no mês de março.

Para  além do  site,  a  divulgação  do  projeto  está  também a  decorrer  através  das  redes  sociais,
nomeadamente o Facebook do Centro Ambiental do Priolo (https://www.facebook.com/centropriolo?
ref=hl), da newsletter e do blogue da SPEA Açores (http://speaacores.blogspot.pt/).

F.1   Assegurar o planeamento estratégico do projeto e a tomada de decisão através de uma Comissão
Executiva

Foram já realizadas duas reuniões da Comissão Executiva do projeto. Durante a primeira reunião
ficou definido que a representação da SRRN seria assegurada pela DRA/PNISM e DRRF, duas das
direções regionais desta secretaria. Foram ainda identificadas diversas entidades cuja colaboração
seria  importante  para  poder  maximizar  os  resultados  do  projeto.  DRT,  CMN  e  CMP  foram
posteriormente convidadas a participar como observadores nas reuniões da Comissão bem como em
todas as ações para as quais o seu contributo possa ser importante, sendo igualmente informadas
regularmente sobre o funcionamento do projeto. DRT e CMN aceitaram já o convite, tendo a DRT já
participado na segunda reunião (Anexo 15).

F.2   Assegurar a consultoria científica do projeto através de uma Comissão Consultiva

Os primeiros meses do projeto foram importantes para o levantamento da informação existente e uma
primeira avaliação das metodologias e resultados obtidos ao longo dos últimos anos para a área de
trabalho.  Iniciou-se já  de seguida a preparação da primeira  reunião da Comissão Consultiva do
projeto, a realizar em 17-21 de março. Foram identificados os principais temas a discutir, e dentro
desses temas especialistas que pudessem contribuir para a discussão das metodologias a aplicar,
quer a nível de  execução de algumas das ações, quer na sua monitorização.

Esta reunião irá juntar vários investigadores e técnicos com experiência excecional na Macaronésia
em diversos campos necessários para a realização das ações de campo do projeto. Pretende-se que
o grupo de intervenientes nas reuniões da Comissão Consultiva seja de alguma forma flexível, quer
de  acordo  com  as  disponibilidades  de  todos,  quer  pela  possibilidade  de  convidar  especialistas
específicos para algumas temáticas. 
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F.3   Intercâmbio de informação com outros projetos

A troca  de  informação  entre  projeto  que  se  dedicam  a  problemáticas  semelhantes  é  um  fator
importante para maximizar os resultados obtidos durante a sua implementação. A SPEA coordena na
Ilha da Madeira o projeto LIFE Fura-bardos que tem igualmente como principais ações a recuperação
de áreas de Laurissilva e controlo de espécies invasoras (http://life-furabardos.spea.pt/pt/). Um grupo
de técnicos das diversas entidades que colaboram neste projeto realizou uma visita ao LIFE Terras do
Priolo em Setembro de 2013, tendo acompanhado algumas das ações em curso e visitado várias das
áreas recuperadas na ZPE ao longo dos últimos anos.  O coordenador  do LIFE Terras do Priolo
participou também em janeiro passado na primeira reunião da comissão consultiva do LIFE Fura-
bardos. Esta colaboração irá continuar ao longo da duração dos projetos.

Também  foi  já  estabelecida  uma  colaboração  com  o  Grupo  da  Biodiversidade  dos  Açores  da
Universidade dos Açores  no âmbito do projeto iniciado em 2013 para o Estudo Ecológico de Longa
Duração  na  floresta  natural  de  várias  ilhas  açorianas    (http://www.gba.uac.pt/noticias/ver.php?
id=141).  Este  estudo  permitirá  inventariar  e  monitorizar  a  biodiversidade  de  diversos  grupos
(artrópodes, briófitos, etc) em várias áreas de floresta nativa dos Açores ao longo de 5 anos.

Recentemente  decorreu  também uma reunião  de  apresentação  do  projeto  com o  CIBIO-Açores,
centro  de investigação da Universidade dos Açores,  no sentido  de aproveitar  o trabalho que irá
decorrer no projeto para trabalhos complementares de investigação.

F.4   Coordenação do projeto pela SPEA

A equipa de projeto da SPEA encontra-se já constituída, e a existência de estruturas de escritório e
viveiros permitiu iniciar os trabalhos enquanto se avaliam as possibilidades de melhorar as condições
logísticas para o projeto. Nesse sentido têm sido avaliados alguns espaços situados mais perto dos
acessos diretos às áreas de intervenção, nomeadamente pela estrada da Tronqueira e pela Lomba
da Fazenda. Esta alteração tem como objetivo reduzir a distância percorrida para acesso às áreas
que  atualmente  demora  até  cerca  de  50  minutos  e  poderá  ser  significativamente  reduzida  com
evidentes melhorias em termos de consumo e desgaste das viaturas, redução do tempo de pessoal
gasto em deslocações, etc. Esperamos ter esta situação resolvida durante o 1º semestre de 2014.

A possibilidade de utilizar as viaturas que a SPEA tinha disponíveis (provenientes do anterior projeto
LIFE Laurissilva  Sustentável),  veio  permitir  iniciar  as  ações  da  campo sem constrangimentos  ao
mesmo tempo que permitiu  reavaliar  as características das viaturas existentes  no mercado e de
realizar  uma  longa  negociação  com  os  fornecedores  no  sentido  de  conseguir  propostas  mais
vantajosas. Neste momento, já foi adquirida uma viatura TT e está em processo de entrega uma
viatura adaptada para nove passageiros e com caixa de carga. 

Outra situação que tem ocupado estes primeiros meses de projeto é a avaliação e aquisição de
alguns dos equipamentos com características mais especificas e complexas como o caso da mini-
escavadora  ou  da  máquina  de  hidrosementeira.  Espera-se  que  nos  próximos  meses  também a
aquisição dessas equipamentos esteja concluída de modo a que comecem a ser utilizados no final do
verão.

Aproveitando  a  dinâmica  existente  na  ação  do  Centro  Ambiental  do  Priolo,  os  programas  de
atividades para a população e para as escolas tiveram início imediato. O trabalho com as escolas tem
sido bastante compensador permitindo uma ligação crescente da população local à conservação das
espécies e habitats da ZPE.

F.5   Auditoria

Esta ação só irá decorrer no final do projeto.
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F.6   Elaboração do plano de conservação da espécie e seu habitat pós-life

Esta ação só irá decorrer no final do projeto.

5.2. Licenças e autorizações

Os trabalhos estão a ser realizados no âmbito da gestão do PNISM numa parceria da SRRN e SPEA
não estando prevista a necessidade de autorizações específicas. Vai ser necessário devido à recente
legislação de utilização de fitofármacos, a credenciação de dois técnicos bem como a realização de
formação de aplicação para todos os  elementos  envolvidos  na utilização destes  produtos.  Estas
formações deverão decorrer no primeiro semestre de 2014.

 

5.3. Progressos previstos até ao próximo relatório

O  próximo  relatório  está  previsto  para  1  de  agosto  de  2015.  Nessa  altura  já  deverão  ter  sido
adquiridos todos os principais equipamentos previstos,  bem como iniciadas a maioria  das ações,
principalmente aquelas que não dependem de ações preparatórias. Espera-se que a rede principal de
acessos  a  todas  as  áreas  de  intervenção  estejam  já  operacionais,  bem  como  todas  as  áreas
completamente definidas.

A nível da equipa de trabalho já terão decorrido todas as formações previstas estando preparada para
o  desenvolvimento  das  diversas  ações  e  utilização  dos  diversos  equipamentos.  Também  as
metodologias de monitorização de espécies e habitats estarão já implementadas e em sistema de
recolha de dados.

As ações de promoção e gestão da visitação deverão estar definidas na sua totalidade e algumas em
aplicação, estando prevista a finalização da Carta de Desporto de Natureza em 2015.

A produção de plantas já deverá estar a decorrer de acordo com os resultados dos testes que vão ser
realizados, bem como deverão já estar instalados as primeiras áreas para produção e recolha de
sementes.

6. Parte Financeira

6.1. Aplicação de sistema de contabilidade

Tal como referido anteriormente foram realizadas diversas reuniões de trabalho entre parceiros para
assegurar eficácia nos processos referentes ao projeto incluindo a parte administrativa. Cada parceiro
tem a responsabilidade de assegurar a correta classificação e cópia dos documentos contabilísticos e
respetiva inserção no formulário financeiro exigido pela CE. Todas as contas estão classificadas e
atualizadas até 1 de Janeiro de 2014 e constam das tabelas apresentadas abaixo (ver 6.3 Custos).

O beneficiário conta com uma colaboradora administrativa e um controlador financeiro dedicados à
aplicação  do  sistemas  de contabilidade.  As  contas  do  beneficiário  e  do projeto  estão  sujeitas  a
verificação pelo Conselho Fiscal  da SPEA,  conforme consta dos seus Estatutos,  e  às auditorias
anuais que são sempre solicitadas para submissão do Relatório Anual em Assembleia Geral.

6.2. Disponibilidade de co-financiamento

O cofinanciamento é assegurado quer por fundos próprios do beneficiário quer pelos pagamentos
assegurados segundo os Acordos de Parceria celebrados com SRRN. O próximo período do projeto
não  apresenta  igualmente  quaisquer  problemas  de  cofinanciamento  segundo  as  projeções  de
tesouraria calculadas pelo beneficiário. Dados os investimentos em equipamentos que se vão realizar
neste primeiro ano de projeto, é possível que o próximo relatório previsto seja coincidente com o
pedido de pagamento de 2ª tranche de financiamento do programa LIFE+.
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6.3. Custos durante o período de relatório

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

Rubrica
Custos totais em 
€

Custos até 
01.01.2014 em €

% dos custos 

totais

1. Pessoal 2.043.884 169.786 8,31% 

2. Viagens 135.415 6.355 4,69%  

3. Assistência externa 56.446 0   0

4. Bens duradouros 

      Infra-estruturas 36.880 0 0  

      Equipamento 413.922 0 0  

5. Aquisição de terrenos

6. Consumíveis 493.538 7.895 1,60%  

7. Outros custos 36.865 1.038 2,82%  

8. Despesas gerais 146.310 12.955 8,85%  

TOTAL 3.363.260 198.029 5,89%  

Os valores relativamente baixos de execução financeira devem-se a durante o primeiro semestre não
se  ter  adquirido  equipamentos,  pois  esteve  a  ser  feita  a  avaliação  das  propostas  recebidas.  A
aquisição de grande parte dos equipamentos previstos irá decorrer no primeiro semestre de 2014. De
referir que em janeiro de 2014 foram já efectuadas despesas mais elevadas, que não surgem ainda
na tabela acima.
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7. Lista de Anexos

1- Protocolo de parceria

2- Draft identificação e melhoramento dos protocolos de plantas

3- Protocolo CIBIO

4- Inquéritos a turistas

5- Plano de gestão do PNISM

6- Proposta de adenda ao Plano de Gestão do PNISM

7- Mapa dos acessos às áreas de intervenção

8- Mapa da área de criptoméria degradada no Trilho do Pico Verde

9- Caderno de encargos para aquisição de miniescavadora

10- Base de dados da monitorização do viveiro

11- Relatório da monitorização de juvenis de priolo 2013

12- Inquéritos de avaliação das atividades

13- Listagem de atividades para a população previstas e realizadas

14- Listagem de atividades escolares previstas e realizadas

15- Atas das reuniões da Comissão Executiva

16- Calendário do projeto previsto e proposto
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