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O Projecto LIFE+ Safe Islands for Seabirds é uma parceria da SPEA com a 
Secretaria Regional do Ambiente e do Mar (SRAM), a Câmara Municipal do Corvo e 
a Royal Society for Protection of Birds, contando ainda com o apoio das seguintes 
entidades enquanto observadoras na sua Comissão Executiva: Direcção Regional 
dos Recursos Florestais (DRRF) e Câmara Municipal de Vila Franca do Campo 

 

                     



 

 

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 actua em mais de 100 países e tem como 
objectivo a preservação da diversidade biológica através da 
conservação das aves, dos seus habitats e da promoção do uso 
sustentável dos recursos naturais. 
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2. LISTA DE ABREVIATURAS E ACRÓNIMOS 
 
 
São utilizadas no presente Relatório diversas abreviaturas e acrónimos, de projectos e entidades, as 
quais se encontram listadas de seguida: 

 

CE Comissão Europeia 

CMC Câmara Municipal do Corvo 

CMVFC Câmara Municipal de Vila Franca do Campo 

CNVFC Clube Naval de Vila Franca do Campo 

DOP Departamento de Oceanografia e Pescas – Universidade dos Açores 

DRA Direcção Regional do Ambiente 

DRDA Direcção Regional de Desenvolvimento Agrário 

DRRF Direcção Regional de Recursos Florestais 

DRT Direcção Regional de Turismo 

PNM Parque Natural da Madeira 

RSPB Royal Society for the Protection of Birds 

SPEA Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves 

SRAF Secretaria Regional de Agricultura e Florestas 

SRAM Secretaria Regional do Ambiente e do Mar 
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3. RESUMO EXECUTIVO 
 
 

3.1 Progresso dos trabalhos 
 
O projecto LIFE+ iniciou-se em Janeiro de 2009 e desde então procurou-se ir de encontro às 
primeiras exigências do projecto: a definição dos processos administrativos e relação entre parceiros; 
a procura de uma casa de apoio ao projecto; a aquisição de materiais informáticos; transporte de 
viatura para o Corvo; a definição de imagem e meios de comunicação do projecto; a definição da área 
de intervenção e de implantação da reserva comunitária do Corvo; a realização de um encontro da 
Comissão Cientifica para definir o plano de trabalhos e monitorização; a realização de duas reuniões 
da comissão executiva e a contratação da equipa de trabalho de campo. Os primeiros meses do 
projecto foram essenciais para um melhor conhecimento das áreas de intervenção; para o 
reconhecimento das colónias de nidificação de aves marinhas e para a divulgação do projecto na 
comunidade local. Todos os objectivos foram de uma forma geral conseguidos, verificando-se a 
necessidade de algumas modificações nas áreas de intervenção inicialmente indicadas. 

Com a experiência dos primeiros 9 meses de projecto conclui-se que o projecto é perfeitamente viável 
e exequível dentro dos prazos estabelecidos (ver 3.2) e do orçamento previsto, não se prevendo 
atrasos substanciais ou obstáculos imponderáveis em qualquer das acções previstas. Consideramos 
que a lista de acções, a manifesta maioria dos seus conteúdos, e o plano de trabalho são válidos, 
ainda que para tal sejam necessárias pontualmente algumas alterações. 

Da diversa informação recolhida foram identificadas algumas situações em que os objectivos do 
projecto para algumas áreas eram dificilmente conciliáveis com outros usos previstos para essas 
mesmas áreas (tratamento de resíduos, gestão de resíduos, etc) e que eram desconhecidos à época 
da candidatura do projecto. Por este motivo foi feita uma análise das áreas de intervenção propostas 
e da melhor forma de assegurar uma área com dimensão adequada aos objectivos do projecto. As 
hipóteses em análise estão dependentes da decisão da comunidade local e em qualquer das opções, 
essas opões não impedem o decurso dos trabalhos de recuperação de habitat, podendo mesmo 
potenciar melhores resultados e progressos no projecto. 

O decorrer dos trabalhos referentes às várias acções do projecto foram conduzindo à identificação de 
algumas entidades relevantes para o cumprimento de todos os objectivos e com interesse em 
participar no projecto, tendo-se procedendo a convites às mesmas para participarem como entidade 
observadora. Desta forma o projecto conta com a participação da Direcção Regional de 
Desenvolvimento Agrário e da Câmara Municipal de Vila Franca do Campo a título de obervadores. 
Estes observadores estão presentes nas reuniões da Comissão Executiva e colaboram em todas as 
acções relevantes. 

 
 

3.2 Avaliação da viabilidade dos objectivos do projecto e do plano de trabalho 
 

O projecto tinha algumas incógnitas no seu início que poderiam ter influência na análise da sua 
viabilidade, sobretudo por duas razões: (a) porque se verificaram cortes profundos no orçamento que 
constava na candidatura para tempo de pessoal; (b) e porque o projecto se insere numa região 
remota, e dependente de uma comunidade muito pequena e fechada, com cerca de 400 pessoas, que 
teria que ter uma boa receptividade ao projecto. 

O primeiro problema resolveu-se ainda antes do início do projecto devido à intervenção da SRAM, 
que disponibilizou fundos próprios para assegurar que o projecto se realize, pagando os custos de 
pessoal que haviam sido cortados. Quanto ao segundo problema, verificou-se que a equipa foi muito 
bem recebida pela comunidade, conseguindo os elementos do projecto alugar uma casa e inserir-se 
no quotidiano normal da população, ganhando a sua simpatia. A prova de que existe receptividade é a 
grande adesão da população na sessão pública de apresentação e a grande colaboração em todos os 
aspectos, sempre apoiados pela autarquia local, parceira do projecto. 

Do referido acima, e também da experiência adquirida nos primeiros 9 meses de projecto, conclui-
se portanto que o projecto é viável na sua totalidade e exequível praticamente dentro dos prazos 
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estabelecidos. Verifica-se que é mais realista considerar algumas alterações ao calendário 
anteriormente estabelecido, tanto no sentido de atrasar algumas acções como até de adiantar outras 
que se entendeu melhor antecipar para maior eficácia no cumprimento dos objectivos do projecto. 
Propõem-se algumas alterações de forma a assegurar uma melhor exequibilidade do projecto e o 
cumprimento total dos seus objectivos iniciais:  

- A principal variável, neste momento, é a de saber a exacta localização e delimitação da 
Reserva Ecológica Comunitária, dado que a área inicialmente proposta tinha outros usos que não 
permitem uma área de superfície igual à indicada na candidatura (ver 5.1, Acção C2). A solução 
passa pela adopção de dois cenários diferentes, ambos possíveis, mas que dependem de 
decisão da Comissão de Baldios do Corvo, a realizar em breve. 

- O atraso nesta decisão levou a algum atraso na construção da vedação experimental anti-
predadores, no entanto conhecem-se já modelos experimentais para essa construção e 
contamos recuperar o atraso e ter a vedação no local durante 2010. 

- Algumas acções tiveram o seu início antecipado, sobretudo as relacionadas com o controlo de 
plantas exóticas invasoras dentro do perímetro da Reserva Ecológica, que deve ser feito antes 
de se construir a vedação. 

 
 

3.3 Problemas encontrados 

De um modo geral a maioria das acções já iniciadas decorrem de uma forma aproximada ao 
planeado, não se tendo verificado surpresas em relação aos pressupostos do projecto, para alem da 
necessidade de alteração de áreas de intervenção já referidas. Existem no entanto alguns problemas 
encontrados ao longo dos primeiros meses do projecto sem que no entanto, nenhuma dessas 
situações identificadas até ao momento coloque em causa qualquer dos objectivos finais do projecto. 

Existem no entanto alguns problemas encontrados ao longo dos primeiros meses do projecto, 
nomeadamente: 

� O problema maior é o de ainda não existir certeza sobre a disponibilização de terrenos pela 
parte da Comissão de Baldios do Corvo, o que pode condicionar a escolha definitiva da área a 
designar como Reserva Ecológica Comunitária. O processo depende ainda de uma Assembleia 
dos seus membros, que tem os seus tramites próprios e não se realizou ainda por causa da 
proximidade das próximas eleições autárquicas, no entanto, foi-nos dado saber informalmente 
que não deverão existir problemas de maior. No caso de não cedência pode optar-se pela 
compra de terrenos adjacentes aos terrenos da CMC para garantir uma área de Reserva 
razoável. 

� O acesso à IIha do Corvo é difícil e por vezes imprevisível devido às condições atmosféricas e 
às condições do próprio aeroporto e tipo de avião que aí opera. Os cancelamentos são 
relativamente frequentes e inviabilizaram já a realização normal de uma das reuniões da 
Comissão Executiva. Embora não acarrete situações muito complicadas, pode implicar alguns 
atrasos e algumas despesas imprevistas nos custos de viagem de avião. 

� A contratação de mão-de-obra e pessoal qualificado pode tornar-se difícil numa comunidade 
de 400 pessoas, assim como nem sempre se tem revelado fácil encontrar técnicos 
especializados que queiram trabalhar em permanência numa região tão remota ou adaptar-se 
facilmente ao Corvo. Até ao momento as situações mais difíceis têm-se conseguido resolver com 
maior ou menor atraso. 
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4. PARTE ADMINISTRATIVA 

 
 

4.1 Gestão do projecto 
 

Antes do início do projecto e nos meses iniciais foram realizadas diversas reuniões entre os 
parceiros do projecto, de forma a fortalecer a parceria, a acertar os processos de funcionamento do 
projecto (ver 4.2) e a assegurar os montantes financeiros que permitirão o normal cumprimento do 
projecto apesar dos pesados cortes financeiros impostos aquando da aprovação da candidatura. De 
realçar a reunião entre director executivo e coordenador de projecto com o Secretário Regional do 
Ambiente e do Mar e Director Regional de Ambiente, e ainda encontros do coordenador do Programa 
Marinho da SPEA com o Presidente da Câmara Municipal do Corvo. 

O projecto envolve intervenções em áreas de grande visibilidade turística e importância social, como 
sejam o Ilhéu de Vila Franca, e várias das suas acções estão directamente relacionadas com as 
principais actividades económicas da ilha do Corvo. Desta forma, e para envolver todos os potenciais 
interessados desde o início e garantir a divulgação do projecto e a criação de um ambiente de boa 
vontade e transparência, foram realizadas diversas reuniões com entidades representativas na região 
e auscultada a opinião das mesmas e dos seus representantes. Destacam-se neste aspecto as 
reuniões com: 

� Reunião do Coordenador de projecto e Coordenador da SPEA Açores com a Vice-Presidente da 
Câmara Municipal de Vila Franca do Campo em Março de 2009; 

� O coordenador de projecto reuniu com os responsáveis pelo Clube Naval de Vila Franca do 
Campo para assegurar o apoio desta entidade aos trabalhos a decorrer no Ilhéu, nomeadamente 
em termos de transporte para o mesmo; 

� A Capitania de Ponta Delgada foi informada do projecto desde o início dos trabalhos de modo a 
facilitar o seu trabalho de fiscalização sobre o Ilhéu de Vila Franca do Campo e foram mantidas 
linhas de contacto que permitiram informar de todas as deslocações diurnas e nocturnas ao Ilhéu 
no período fora da época Balnear; 

� Em Maio teve lugar uma sessão de esclarecimento público sobre o projecto no Ilhéu de Vila 
Franca, para a qual foram convidadas as seguintes entidades: SEPNA; Capitania; Clube dos 
Amigos dos Açores; Amigos do Calhau; Clube Naval de Vila Franca do Campo. Este evento 
contou com a presença do Secretário Regional do Ambiente e do Mar e contou com ampla 
divulgação nos meios de comunicação regionais e nacionais (televisão, rádio e jornais) 

� Foi efectuada uma sessão pública de esclarecimento sobre o projecto na ilha do Corvo em 2 de 
Setembro de 2009; 

Para assegurar o normal funcionamento e até a melhoria do projecto asseguraram-se ainda os 
seguintes contactos, que terão certamente efeito na melhoria do projecto: 

� O coordenador de Projecto e o Director Executivo da SPEA participaram no evento LIFE+ Kick 

off Meeting que teve lugar em Madrid em 6 de Março de 2009; 

� Reunião entre o Director Executivo da SPEA e o Coordenador de Projecto com o Director 
Executivo Regional da Portugal Telecom em Maio de 2009 para discussão de possível parceria 
relativa à acção D4; 

� Na 1ª reunião da Comissão Executiva do projecto foram revistos todos os procedimentos 
administrativos do projecto e do Programa Life+; 

� A SRAM, como parceira do projecto, endereçou um convite à Direcção Regional de 
Desenvolvimento Agrário da Secretaria Regional da Agricultura e Florestas e à Câmara Municipal 
de Vila Franca do Campo para participarem no mesmo como observadores; 

� Foi assegurado um contrato com o Parque Natural da Madeira que assegura a consultoria desta 
entidade às acções do projecto em regime de Assistência Externa. 
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As duas reuniões anuais da Comissão Executiva previstas foram efectuadas, a primeira das quais em 
simultâneo com a reunião da Comissão Científica e tendo sido separada em dois locais e ocasiões 
distintas, por motivo das condições climatéricas adversas que impossibilitaram ao acesso à Ilha do 
Corvo e de forma a envolver todos os parceiros.  

 

4.2 Organograma e estrutura de gestão 

A estrutura de gestão do projecto e a equipa responsável pela sua implementação foi adaptada de 
forma a cumprir com todos os requisitos das acções do projecto, permitindo a sua execução na 
totalidade. A coordenação de projecto foi assegurada pelo Coordenador Marinho Europeu até à 
contratação de um coordenador de projecto a tempo inteiro, em 26 de Janeiro de 2009 e designaram-
se interlocutores principais em cada um dos parceiros: Nelson Santos pela SRAM e Carlos Valadão 
pela CMC. 

Como é do conhecimento da Comissão o projecto não tem pessoal oficialmente financiado devido a 
cortes durante o processo de aprovação da candidatura, no entanto tanto o beneficiário como os 
parceiros asseguraram a formação de uma equipa de projecto sólida, com recursos próprios. Para as 
primeiras acções de controlo de vegetação exótica (ver 5.1, Acções C1 e C4) foi contratada mão de 
obra local e contou-se ainda com algum tempo e colaboração de um técnico do projecto Life 
Laurissilva Sustentável (LIFE07 NAT/P/000630), no âmbito da acção E5 desse mesmo projecto, 
conforme aprovado pela CE. De um modo global a estrutura de gestão pode ser caracterizada pelo 
seguinte organograma: 

 

 
 
4.3 Acordos e protocolos entre parceiros 
 

Os acordos de colaboração entre parceiros foram celebrados em 16, 24 e 30 de Setembro de 2009, 
respectivamente com CMC, RSPB e SRAM. Os respectivos Acordos encontram-se em anexo a este 
relatório (ver 7.1 Protocolos de parceria) e seguem os requisitos indicados pela Comissão Europeia, 
fazendo referência directa às Disposições Comuns Life+ 2007 e ao projecto original tal como 
aprovado entre Comissão Europeia e beneficiário. 



 

 7 

5. PARTE TÉCNICA 

 

5.1 Acções do projecto 
 
Acção A1 – Obtenção de informação de base sobre a biodiversidade da ilha do Corvo e do 
ilhéu de Vila Franca 

Esta actividade está quase completa, e consistirá numa lista exaustiva e actualizada da fauna e flora 
conhecidas da ilha do Corvo e do ilhéu de Vila Franca, bem como dos seus habitats e da sua 
ecologia. Toda a bibliografia conhecida sobre Corvo e Vila Franca foi analisada em detalhe, para 
produzir esta fotografia do nosso conhecimento actual da ecologia e história natural destas duas ilhas. 

Não houve problemas de maior nesta acção, mas o facto da informação existente estar muito 
dispersa obrigou a algum trabalho inesperado. O relatório final estará pronto como planeado até final 
de 2009 e será disponibilizado no website do projecto. Um computador laptop e uma impressora, 
associados a esta acção, foram já comprados para a sede do projecto no Corvo. 

 
Acção A2 – Estabelecimento do Grupo Local de Apoio à recuperação dos habitats naturais do 
Corvo 

Este grupo já foi estabelecido e teve três reuniões (Março, Maio e Setembro 2009). Em anexo (ver 
7.5) mostra-se a agenda e a composição das primeiras duas reuniões – como se pode ver, inclui os 
stakeholoders mais relevantes da comunidade. A reunião de 2 de Setembro foi aberta a toda a 
população para apresentação pública dos resultados do projecto e contou com a participação de 47 
pessoas, cerca de 10% da população da ilha. Estas reuniões funcionaram verdadeiramente como um 
fórum para trocar ideais, esclarecer dúvidas, e para os diversos intervenientes se conhecerem 
mutuamente, e certamente ajudou à excelente recepção que a equipa do projecto obteve por parte da 
comunidade local – podemos dizer que esta está já integrada.  

Inicialmente planeadas para serem mensais, foi decidido por todos na primeira reunião que estas 
deveriam ter uma periodicidade apenas trimestral, uma vez que a proximidade entre todos os 
elementos (que vivem paredes meias numa única vila existente no Corvo) facilita a troca informal de 
informações e esclarecimentos. Decidiu-se também manter esta acção até ao fim do projecto, ao 
contrário do que estava na proposta inicial, em que esta acção terminaria no final de 2010, uma vez 
que as consultas e troca de informações serão necessárias e úteis até ao fim do projecto, para 
prevenir falhas de comunicação e facilitar a sintonia entre todos os intervenientes na comunidade. 
Estas reuniões do grupo de apoio local vão portanto continuar com periodicidade trimestral até ao fim 
do projecto, e de 6 em 6 meses serão abertas a toda a população, tal como aconteceu já em 
Setembro. Não contamos pois com dificuldades para completar esta acção. 

 

Acção A3 – Revisão de toda a informação sobra erradicação de ratos de ilhas habitadas 

Esta acção está a decorrer normalmente, e contamos tê-la terminada até ao fim de 2009. Os 
consultores do Parque Natural da Madeira irão também ajudar nesta tarefa, depois de consultas 
várias entre as equipas de RSPB, SPEA e PNM. 

 

Acção A4 – Desenvolvimento de um plano operacional para a erradicação no Corvo de a) 
cabras/ovelhas selvagens; b) ratazanas; c) gatos assilvestrados 

Esta acção é afinal aquela que vai produzir o output central deste projecto, pelo que o plano 
operacional só estará pronto no final do projecto, e só será redigido em 2012, quando toda a 
informação, testes e experiência no terreno tiverem sido adquiridos.  

Um computador foi já comprado para apoio a esta acção. Estamos a considerar substituir os PDAs 
incluídos na proposta por netbooks, que se revelaram muito mais práticos e úteis, e cumprem todos 
os requisitos para os quais os PDAs foram inicialmente pensados, tendo já sido adquiridos dois no 
âmbito desta acção. 
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Acção A5 – Mapear a distribuição e abundância de mamíferos introduzidos no Corvo e no ilhéu 
de Vila Franca 

Esta acção está a decorrer de acordo com o calendário previsto. Acções já realizadas ou a decorrer: 

- Mapas do Corvo e do ilhéu já estão digitalizados e georreferenciados, de forma  a produzir mais 
tarde mapas de distribuição das espécies invasoras. 

- Voltas mensais ao Corvo em barco para recensear e determinar abundância de cabras e 
ovelhas. Estes dados sistemáticos serão complementados com um registo diário de avistamentos 
ocasionais. Para o Verão de 2010 está planeada uma contagem simultânea de cabras e ovelhas 
a partir de pontos chave em terra e a realização de inquéritos à população local. 

- Estabelecimento de linhas de tracking tunnels nos diferentes habitats das duas ilhas: 110 no 
Corvo e 23 no ilhéu de Vila Fraca (ver mapas em 7.4), para determinar presença de ratos, 
murganhos e gatos. No Corvo foi realizado um período de amostragem inicial em Abril-Maio, e 
outro em Setembro. No Ilhéu de Vila Franca foi efectuada uma época de amostragem em Maio e 
serão colocadas armadilhas para captura de animais vivos durante o inverno de 2009/2010 para 
confirmação dos resultados. 

No Corvo foram detectados murganhos (Mus musculus), ratazanas (Rattus sp.), cabras e ovelhas 
assilvestradas. As primeiras estimativas grosseiras para a população de cabras apontam algumas 
centenas, e algumas dezenas de ovelhas selvagens. No ilhéu de Vila Franca não foram detectados 
até agora ratos, ratazanas, cabras ou coelhos. Num passado recente este ilhéu foi sujeito a 
operações de desratização por parte do Clube Naval de Vila Franca do Campo, que poderão ter 
resultado. A informação anterior de que o ilhéu teria ratazanas poderá então já não se confirmar. Isto 
poderá diminuir a utilidade do mesmo para testar meios de erradicação de ratazanas, mas mantém-se 
a sua relevância para testes de controlo de plantas exóticas (nomeadamente canas – ver A6), bem 
como para testar métodos de atracção de aves marinhas. As acções de detecção e monitorização irão 
continuar para verificar esta situação. 

Com tracking tunnels detecta-se presença/ausência, e podem-se obter estimativas de densidade 
relativa, mas não estimar populações de ratos e ratazanas para os diferentes locais. Para isso vão ser 
encomendadas e postas no terreno em Outubro armadilhas de captura e remoção, que serão 
colocadas em quadrados de 100m x 100m, para obter estimativas mensais para a população de ratos 
e murganhos residentes no Corvo. 

Os censos sistemáticos dos gatos assilvestrados começarão de forma sistemática em Novembro de 
2009, devido à complexidade logística que implicam. Até à data foram mapeados e georreferenciados 
todos os avistamentos na proximidade de ninhos/colónias de cagarro em monitorização e nas áreas 
de colocação dos tracking tunnels. A abundância de gatos será determinada através de faroladas 
nocturnas mensais e transectos para dejectos em quadrados de 500 x 500 m. Para o ano 2009-2010 
serão utilizadas também câmaras fotográficas localizadas em áreas de ninhos ou de passagem. 

Para esta acção foram já comprados telescópios e caixas ratoeiras, enquanto que as armadilhas live 

traps já foram encomendadas e solicitados orçamentos para a compra de gateiras, chips e material de 
esterilização dos gatos.  

 

Acção A6 – Mapear a distribuição e abundância das plantas invasoras no Corvo 

O mapeamento e a integração num Sistema de Informação Geográfica das principais manchas de 
vegetação exótica são ferramentas básicas de informação necessária ao planeamento de trabalhos 
de remoção de exóticas e acções de restauro da vegetação, bem como o seu seguimento ao longo do 
tempo. O mapeamento da vegetação exótica foi iniciado após a cedência dos ortofotomapas e de 
fotografias aéreas das áreas de intervenção do projecto pela SRAM. O processo de levantamento das 
principais manchas de  vegetação exótica é efectuado através de fotointerpretação das imagens 
seguidas de validação no campo.  

No ilhéu de Vila Franca do Campo já foi efectuada a fotointerpretação (ver 7.3) Na Ilha do Corvo 
foram ortorrectificadas e georrefenciadas as fotografias aéreas a cores que foram cedidas (ver 7.3). O 
processo de fotointerpretação está a ser iniciado e prevê-se a sua conclusão para o fim deste ano. O 
processo de validação de campo decorrerá durante a próxima época de campo. 
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Acção B1 – Testes no terreno para ajudar no desenvolvimento do plano de erradicações para 
ratos (compensações para os agricultores) 

Esta acção incluía o teste de utilização de venenos em terrenos de pastagem de 1-2 agricultores, para 
avaliar o impacto do veneno nos produtos animais (leite, carne), e incluía orçamento para pagar 
compensações aos agricultores. Após o inicio do projecto verificámos que esta acção teria de ser 
alterada. A análise de bibliografia sobre efeito de raticidas e venenos anticoagulantes em produtos 
agrícolas animais revelou-se extensa e bastante completa e não é necessário repetir testes quando já 
temos muitos dados sobre o assunto. Por outro lado, qualquer teste formal que incluísse uma 
amostragem de tecidos ou produtos animais implicaria análises laboratoriais complexas e trabalhos 
específicos e desproporcionados para os objectivos da acção. Finalmente, verificou-se que o custo de 
uma eventual compensação superaria em muito o orçamentado, o que inviabilizaria ou reduziria ao 
mínimo esta acção. 

Sugerimos assim eliminar desta acção a amostragem de leite e carne de animais tal como está 
descrita, baseando-nos no vasto conhecimento sobre o assunto existente na bibliografia e 
aproveitando para aumentar o esforço nos testes com caixas de veneno, para testar o comportamento 
das vacas ao material, e também para testar a receptividade e comportamento dos agricultores ao 
mesmo – o protocolo desenhado inclui distribuir caixas com veneno a vários agricultores e monitorizar 
o rigor e disciplina destes em seguir recomendações de utilização destas. 

Estes testes serão efectuados a partir de Outubro, quando as caixas chegarem, pelo que esta acção 
estará terminada no fim do primeiro semestre  de 2010, com um atraso de 6 meses. Na reformulação 
da acção, propõe-se preparar a lista de todos os proprietários de vacas da ilha e escolher 
aleatoriamente 10 para lhes fornecer caixas de raticida. Os proprietários ficarão então responsáveis 
por as colocar de 20 em 20 m no seu terreno, fixas ao chão e rever o veneno cada 15 dias. Para além 
de permitir ter um melhor conhecimento da eficácia das caixas escolhidas passamos a conhecer 
também o grau de confiança que poderemos ter numa futura participação da comunidade numa 
erradicação de larga escala. O produto desta acção deverá ser substituído por um relatório sobre a 
exequibilidade de acção de controlo recorrendo aos proprietários dos terrenos. 

 

Acção B2 – Medidas de compensação para a Comissão de Baldios 

A comunidade do Corvo é constituída por apenas 400 pessoas, que fazem uso comunitário do espaço 
disponível para agricultura através da sua Comissão de Baldios, que tem um peso significativo na 
sociedade corvina. As acções de controlo e instalação de Reserva Comunitária dependem em certa 
medida da aprovação da Comissão de Baldios e de compensações e efectuar. 

No dia 3 de Setembro foi realizada uma reunião com a Comissão de Baldios durante a qual foi 
avaliada a disponibilidade de terrenos para acções de controle de vegetação exótica, eventual 
desratização e colocação de ninhos artificiais. A maioria (80%) da área de baldio recebe subsidio 
comunitário ao abrigo de medidas agroambientais e é por isso inelegível para outra medidas de 
compensação com fundos comunitários. No entanto, a análise conjunta revelou que existe uma área 
de terreno baldio que não esta a ser utilizada pelo gado devido à sua configuração e existência de 
alguma vegetação nativa não adequada a pastoreio, e que poderá eventualmente ser utilizada pelo 
projecto LIFE para limpeza de plantas invasoras e colocação de caixas ninho.  

Dependendo da decisão final respeitante a estes terrenos, que se espera favorável, será negociada 
uma compensação, que poderá será paga em géneros à Comissão de Baldios, uma vez que esta não 
tem contabilidade organizada. 

 

Acção C1 – Controlo experimental de Arundo donax em áreas piloto na ilha do Corvo e no ilhéu 
de Vila Franca 

Com visitas às diferentes áreas de intervenção do projecto (Corvo e Ilhéu) verificámos que as 
principais  manchas de Cana (Arundo donax) ocorriam no ilhéu da Vila Franca do Campo e eram 
escassas ou inexistentes nas áreas de intervenção da Ilha do Corvo. Optou-se por realizar os testes 
no Ilhéu  de Vila Franca do Campo, onde a espécie ocupava mais de 30% da área total. 
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A análise bibliográfica revelou ma bibliografia extensa com um leque de testes com diferentes 
princípios activos em que seleccionavam o Glifosato como o melhor para a erradicação de Arundo 

donax. Com esta análise delineou-se uma nova metodologia com base nesse princípio activo 
(glifosato) e testámos a concentração do produto e o número de repetições até a sua erradicação de 
forma a obtermos as maiores taxas de sucesso. Pretende-se testar a concentração do produto e a 
sua eficácia, reduzindo custos que seriam efectuados na compra de outros herbicidas com diferentes 
princípios activos e o desperdício gerado por eles através da sua aplicação. 

O controlo de Arundo donax por aplicação química foi efectuado após a sua remoção manual. As 
canas eram cortadas com recurso a motosserras e catanas e removidas dos locais de testes. O 
herbicida foi aplicado um mês após o corte de forma a permitir a rebentação de folhas, permitindo 
assim a absorção do herbicida. Foram definidos 90 quadrados de 1 x 1 m com 3 tipos de tratamentos 
diferentes: 

Tratamento 0 – 30 parcelas de controlo – corte sem aplicação de herbicida para verificar a rebentação 
e regeneração natural de canas após a sua remoção. 

Tratamento 1 -  30 parcelas com aplicação de glifosato a concentração de 5%. Segunda aplicação 6 
meses após a primeira com concentração de 1,5%. 

Tratamento 2 – 30 parcelas com aplicação de glifosato a concentração de 5%. Segunda aplicação 6 
meses após a primeira com concentração de 3%. 

Foram contabilizados todos os indivíduos antes do corte e depois aplicação de herbicida em Maio de 
2009. A segunda aplicação em cada tratamento será efectuado em Outubro de 2009. Os primeiros 
resultados demonstram que antes do corte existiam 27 canas /m2. Após o corte e a primeira aplicação 
de glifosato a 5% em ambos os tratamentos houve uma redução de 80% das canas. Estes dados são 
ainda provisórios e preliminares, sendo necessário efectuar a segunda aplicação de herbicida e 
realizar o tratamento estatístico dos dados. No total foram já cortados 1,2 ha de canas no ilhéu, de 
forma a permitir a aplicação de herbicida e a subsequente promoção da regeneração natural. Esta 
acção deverá estar praticamente concluída após a realização dos próximos testes de aplicação 
química, a realização da análise estatística dos respectivos dados e publicação na página do projecto 
dos respectivos resultados. 

  

Acção C2 – Construir uma vedação anti-ratos, ratazanas e gatos na Reserva Ecológica 
Comunitária do Corvo 

Os terrenos indicados pela CMC para estabelecer a Reserva Ecológica (ver 7.3) são de dimensão 
inferior à área inicialmente prometida (10h), pois só totalizam 2,5 ha. Outros terrenos inicialmente 
disponibilizados pela CMC foram entretanto reservado para outros fins, como estação de tratamento e 
separação de resíduos entre a candidatura e a aprovação do projecto final, e a área actualmente 
ocupada pela lixeira dificilmente estará limpa dentro do período de execução do projecto. Nos últimos 
meses a equipa do projecto LIFE levou já a cabo acções de limpeza da vegetação exótica (em Junho 
de 2009), pelo que essa área está actualmente limpa de todas as plantas exóticas. Presentemente 
continuam negociações com os proprietários de três terrenos adjacentes para a compra destes, de 
forma a poder aumentar a área para 5 ha. Caso estes tenham sucesso, e uma vez que não há 
orçamento para esta compra no âmbito desta acção, solicitamos que uma parte do orçamento da 
acção B2 (compensação para a Comissão de Baldios) seja aqui utilizada, para assim assegurar a 
área máxima de terreno para a futura reserva ecológica. Consideram-se actualmente dois cenários 
para constituição da Reserva Ecológica Comunitária, para os quais se poderão usar os fundos 
previstos na Acção B2 para compensações: 

(a) se a Comissão de Baldios der autorização para cedência de baldios pode-se dividir a Reserva em 
duas parcelas diferentes, uma nos terrenos da CMC com vedação e uma outra de maiores dimensões 
nos terrenos baldios com controlo de espécies invasoras por outros meios que não a vedação anti-
predadores. Este cenário tem a vantagem de se terem duas áreas com intervenções diferentes e 
testar a sua eficácia. 

(b) se não se utilizar o terreno baldio pode-se utilizar a mesma verba para comprar outros terrenos 
adjacentes aos terrenos da CMC e aumentar uma única área de Reserva Ecológica, onde se vai 
instalar a vedação. 
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Neste  momento já se pediram orçamentos para a construção de uma vedação, quer a empresas 
neozelandesas que desenvolveram protótipos próprios, quer a uma empresa local para uma vedação 
de muro mais rede adaptada segundo a opinião dada por peritos e consultores contactados para o 
efeito, que sugeriram que as vedações neozelandesas poderiam não resistir às extremas condições 
atmosféricas características da ilha do Corvo (ventos fortes e elevada salinidade). 

Após a recepção dos orçamentos, será negociada a construção de uma vedação anti-predadores. 
Uma vez que se trata de um protótipo e que as soluções encontradas terão de ser testadas, serão 
feitos alguns testes de resistência dos materiais e será construída uma área vedada experimental com 
uma dimensão de 5x3m para testar o método de construção e a sua eficácia na resistência à 
transposição por predadores. As dificuldades em enviar materiais para o Corvo e o número de dias 
por ano com condições atmosféricas que impossibilitam trabalhos de construção fazem com que se 
preveja um atraso para esta acção na ordem dos 6 meses. Prevemos assim terminar esta acção no 
final de 2010  

 

Acção C3: Eliminação de mamíferos exóticos da Reserva Ecológica Comunitária do Corvo e do 
ilhéu de Vila Franca 

Acção a iniciar em final de 2010 e dependente da Acção C2. 

 

Acção C4: Controlo das principais espécies de plantas invasoras na Reserva Ecológica 
Comunitária do Corvo e no ilhéu de Vila Franca do Campo 

Na área cedida pela Câmara Municipal do Corvo para a Reserva Ecológica foram já removidos cerca 
de 95% das principais manchas de espécies exóticas existentes em 2,5 ha. A área disponibilizada 
tinha como vegetação exótica invasora manchas de Tamarix africana, conhecida localmente como 
salgueiros. Nas áreas adjacentes à Reserva que se pretendem adquirir proceder-se-á à remoção das 
espécies exóticas durante o próximo ano. 

Para o ensaio fez-se um teste de aplicação química de princípios activos de diferentes herbicidas. 
Com recurso a metodologia disponível efectuamos a erradicação das principais manchas de exóticas 
existentes e efectuamos um único teste em toda a área. A erradicação de salgueiros foi efectuada 
com recurso a motosserras cortando toda a árvore rente ao solo e efectuando uma aplicação 
localizada de herbicida a 50% de concentração. O herbicida foi aplicado com pincel na toiça da árvore 
logo após o seu corte. O princípio activo utilizado foi o glifosato. Os resíduos cortados foram dispostos 
em cordões e serão no Inverno removidos para aterro. 

O controlo dos salgueiros foi efectuado em Junho de 2009 com recurso a 6 trabalhadores residentes 
no Corvo. Para iniciar os trabalhos vieram para dar formação e assistência aos processo de 
erradicação e de controlo químico um trabalhador e um assistente do projecto LIFE Laurissilva, no 
âmbito da respectiva acção E5 de cooperação entre os projectos. Após o controlo foram marcados 
aleatoriamente 30 salgueiros para avaliar o sucesso da aplicação e aproximadamente 50% dos 
mesmos rebentaram. Para evitar que os rebentamentos vegetativos das plantas vingassem foi 
pulverizada uma dose de glifosado de concentração mais baixa com recurso a pulverizadores de 
costas. Os rebentos encontram-se a secar e será necessário efectuar uma nova monitorização na 
próxima Primavera após a dormência vegetativa invernal das plantas. 

Por motivos logístico esta acção foi inciada mais cedo porque seria necessário remover todo o 
material vegetativo da área para permitir a instalação da vedação que irá delimitar a área. 

b) Ilhéu de Vila Franca do Campo 

A maior parte da área ocupada por canas foi já controlada e significativamente reduzida. Nas zonas 
do ilhéu onde a inclinação era de tal ordem que qualquer actuação em Metrosideros excelsa ou 

Arundo donax ou Tamarix pudesse significar erosão ou queda de falésia, optou-se por não proceder a 
nenhum corte. O ilhéu apresenta graves riscos de erosão, razão pela qual não se recomenda a 
remoção total de toda a vegetação no espaço de 4 anos do projecto. Este projecto deverá ser o 
promotor de uma acção de restauro ecológico a longo prazo que permita o corte de vegetação exótica 
progressivo após restauro da vegetação endémica e consequente consolidação dos solos. 
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Acção C5 – Recuperar a comunidade de plantas nativas na Reserva Ecológica Comunitária do 
Corvo e no ilhéu de Vila Franca 

Tendo como base o mapa de vegetação potencial do Corvo da Universidade dos Açores (gentilmente 
cedido pelo Prof Eduardo Dias) foram recolhidas semente de flora nativa e endémica: cerca de 8 litros 
de fruto de urze (Erica azorica) e 0,6 kg de fruto de faia (Myrica faya) para semear na Reserva do 
Corvo e propagar parte em viveiro. Das espécies seleccionadas cerca de 3 litros de urze foram 
utilizados para serem semeados numa estufa provisória montados pelos assistentes de projecto e as 
restantes foram semeadas na área da Reserva pertencente à CMC e disponibilizada para o projecto.. 

A sementeira em estufa foi efectuada seguindo os protocolos delineados pelos Serviços Florestais do 
Nordeste. Prevê-se a construção de outra estufa junto da escola do Corvo. A recolha de semente de 
Festuca petrea não foi necessária por a área apresentar uma elevada densidade, sendo que a 
dispersão de semente será efectuada naturalmente.  

O processo de recolha de sementes continuará, esperando-se que os alunos da escola do Corvo 
ajudem no processo de multiplicação de plantas após estabelecer os protocolos e os programas 
escolares do ano escolar de 2009/2010. 

No ilhéu já foi efectuada a recolha de semente de Urze e levada para os Viveiros do Projecto LIFE 
Laurissilva Sustentável. Durante o mês de Setembro procedeu-se à recolha de fruto de faia, tendo 
sido recolhidos 1 Kg de semente. As sementes foram recolhidas no próprio ilhéu e região circundante, 
de forma a evitar contaminação genética aquando das sementeiras 

 

Acção C6 – Atrair Porcelariformes para nidificar na Reserva Ecológica Comunitária do Corvo e 
no ilhéu de Vila Franca do Campo 

Esta acção está no inicio - até agora foram decididos os modelos de caixa ninho que serão 
construídos, e colocados no terreno até Março de 2010. Serão produzidas caixas ninho para Cagarro 
(Calonectis diomedea), Frulho (Puffinus assimilis), Estapagado (Puffinus puffinus) e Roque de castro 
(Oceanodroma castro), que serão colocadas quer na Reserva Ecológica, quer eventualmente numa 
área dos baldios (sobretudo para as 2 espécies de Puffinus, já que o habitat não parece ser adequado 
para Calonectris), quer no ilhéu de Vila Franca do Campo. Para tal um perito da Royal Society for the 
Protection of Birds passou algum tempo no Corvo e fez os projectos destas caixas-ninho em conjunto 
com o Coordenador de projecto. A partir de Janeiro de 2010 serão colocadas estas caixas-ninho, e 
nos meses seguintes tentados os chamamentos acústicos e também colocados os decoys para atrair 
estas aves a nidificar nestes locais. 

 

Acção C7 – Melhorar os processos de gestão do lixo no Corvo 

Esta temática foi já objecto de demorada análise durante a 2
a
 reunião da Comissão Executiva 

(Setembro 2009). O lixo no Corvo não recebe actualmente nenhum tipo de tratamento, sendo os 
resíduos depositados numa lixeira a céu aberto que atrai inúmeros ratos, ratazanas e gatos. A SRAM 
– parceira neste projecto LIFE – comprometeu-se a lidar com o problema nos próximos anos. A 
solução preconizada passará por encerrar a referida lixeira, e exportar a maior parte do lixo para outra 
ilha (incluindo material reciclável), enquanto que os resíduos orgânicos serão utilizados no Corvo, 
provavelmente com recurso a vermicompostagem. Nestes moldes, a Comissão Executiva propôs que 
esta acção fosse complementada de modo a: 

- colocar grandes recipientes para reciclagem do lixo na vila (ecopontos), para que a comunidade, 
que não tem tradição de reciclagem, começasse a separar lixos 

- comprar caixotes de separação para todos os agregados domésticos do Corvo (cerca de 100) 
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Ambas estas acções fazem parte de uma campanha de educação da população para a gestão 
sustentável do lixo no Corvo a largo prazo. Não se optou pela compra de caixotes com fecho 
hermético (sugeridos na proposta LIFE) porque estes já existem no Corvo, tendo sido comprados 
recentemente, já depois da proposta ter sido submetida. As medidas acima detalhadas foram 
sugeridas quer pela SRAM quer pela CMC como as mais indicadas num processo em curso de 
melhoramento da gestão do lixo na ilha e teráo efeitos mais eficazes e duradouros que os 
inicialmente considerados no projecto. 

 

Acção C8 – Efectuar um programa de esterilização e marcação de gatos no Corvo 

Esta acção tem como objectivo o registo, marcação e esterilização de todos os gatos domésticos no 
Corvo, sempre com o total acordo dos seus proprietários. Neste momento já se pediram orçamentos 
de marcas electrónicas (chips) para o registo de gatos, e já se encetaram contactos com a veterinária 
local para a esterilização progressiva de gatos domésticos assim como para o respectivo 
acompanhamento pós-operatório através da colaboração acordada com a Direcção Regional do 
Desenvolvimento Agrário. 

Na próxima sessão pública (Março/Abril 2010), um dos temas a tratar será precisamente a questão 
dos gatos. De referir que as marcações electrónicas não serão colocadas nos gatos assilvestrados, 
como pode ser interpretado nalguns trechos da proposta original, o que aliás não faria sentido no 
contexto do projecto. O projecto está neste momento a seleccionar modelos de armadilhas para gatos 
(“gateiras”) para compra. Estas gateiras serão utilizadas para capturar gatos assilvestrados dentro da 
reserva ecológica, e na zona dos baldios onde se colocarão ninhos artificiais. Todos os gatos 
assilvestrados capturados nessas zonas serão eliminados com métodos humanos e eticamente 
aceitáveis. Também no âmbito da colaboração com a veterinária local far-se-ão análises de 
excrementos de gato, para estudar a dieta e a presença de aves marinhas nos dejectos.  

Na proposta original esta acção deveria estar completa no fim de 2010. Após consultas com a 
população local sugerimos prolongar o calendário da acção até ao fim do projecto, uma vez que a 
sensibilidade do tema sugere que seria manifestamente impossível consegui-lo apenas num ano. 
Propomos assim uma alteração à data de finalização da acção, de 2010 para 2012. 

 

Acção C9 – Determinar o sucesso reprodutor e causas de falhanço reprodutor dos 
Procelariformes no Corvo 

Desde Março de 2009 que um intenso esforço de prospecção foi levado a cabo no Corvo e também 
no ilhéu de Vila Franca do Campo, por peritos do RSPB e pela equipa da SPEA, juntamente com uma 
estudante de mestrado que fez trabalho de campo no Corvo, inserida na equipa de trabalho. No total, 
da época de reprodução de 2009 foram identificados e marcados 216 ninhos de Calonectris diomedea 
que apresentavam actividade (canto no ninho e/ou presença de adultos) durante o período de 
prospecção de ninhos (Abril-Maio 2009). As colónias identificadas estão divididas em oito sectores 
diferentes que correspondem a seis habitats distintos no que respeita à vegetação presente. A 
monitorização aos 8 sectores é realizada semanalmente, sendo registada a presença do 
adulto/ovo/cria e sendo apuradas (no caso disso) as causas de falha. No que respeita a objectivos já 
atingidos, foi estimada a taxa de predação dos ovos e crias e as datas de postura e eclosão para cada 
ninho. Os resultados preliminares apontam para uma alta taxa de sobrevivência durante a incubação 
(só 10% de perdas), contra uma grande taxa de insucesso na criação dos juvenis (45% dos juvenis 
predados ou desaparecidos após a eclosão). Isto poderá indicar uma alta taxa de predação por gatos 
e ratos. 

Neste período compraram-se 2 câmaras com sensor de movimento, para testes de performance. 
Estas foram colocadas em vários ninhos diferentes durante os testes iniciais, tendo sido escolhidos 
dois ninhos em habitats distintos em que ficaram colocadas em permanência desde início de Agosto. 
Ainda não foram obtidas quaisquer imagens de predação, uma vez que os dois ninhos escolhidos não 
foram predados. No entanto, as imagens que dispomos farão parte da campanha de divulgação do 
projecto no website. Em breve serão compradas mais câmaras do mesmo género para a identificação 
dos predadores, que serão colocadas durante o período reprodutor de 2010.  
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A realização de escutas nocturnas na zona aponta para a existência de três espécies na zona 
circundante (Puffinus assimilis, P. puffinus e Calonectris diomedea). Devido à inacessibilidade dos 
ninhos  não será possível comparar directamente taxas de predação no mesmo local antes e depois 
da erradicação de predadores introduzidos, mas a recolonização da área por Calonectris permitirá 
essa comparação. Por outro lado, será possível comparar taxas de predação com o ilhéu de Vila 
Franca, aparentemente livre de ratos, e entre diferentes áreas da ilha do Corvo, com diferentes 
densidades de ratazanas. 

Esta acção continuará ate ao fim do projecto. Até à data foram compradas 2 câmaras e 1 
Burrowscope (utilizado para a detecção de adulto/cria/ovo em ninhos pouco acessíveis). 
 

Acção C10 – Censos das populações de aves marinhas nidificantes  no Corvo e no ilhéu de 
Vila Franca do Campo 

A maior parte do trabalho de campo decorrerá em 2010 e em 2011, quando decorrerem campanhas 
de prospecção especializadas, com recurso a escaladores, para identificar, recensear e estudar 
potenciais colónias de aves marinhas no Corvo. De qualquer forma, fez-se até ao momento uma 
procura exaustiva de ninhos de aves marinhas no ilhéu de Vila Franca, e encontraram-se 316 ninhos 
de cagarros que estão sob monitorização. Até ao momento foram apanhados e libertados no Corvo 14 
juvenis de P. puffinus encadeados, um numero razoável para uma população que se julgava pequena. 

Um método de estimativa da densidade de cagarros foi desenvolvido para diferentes habitats, 
juntamente com os peritos da Royal Society for the Protection of Birds. Estes serão aplicados no 
próximo ano, já que requerem voluntários para trabalho de campo. Estão agora a ser iniciados os 
contactos para a possível utilização de um radar para uso nos recenseamentos das falésias costeiras 
de piores condições de acessibilidade. 

 

Acção D1 – Providenciar formação aos voluntários, funcionários da câmara e staff do ambiente 
em técnicas de recuperação de habitat e métodos de monitorização 

Acção que deveria iniciar-se em 2010; no entanto durante os primeiros meses do projecto vários 
funcionários da CMC e também vários residentes receberam formação no controlo de plantas exóticas 
por parte da equipa SPEA, e trabalharam no controlo de Tamarix africana na Reserva Ecológica 
Comunitária do Corvo (ver C4). Uma estudante de mestrado recebeu também treino e formação em 
técnicas de monitorização de ninhos, para assegurar o trabalho de campo de monitorização de 
ninhos. No ilhéu de Vila Franca do Campo a equipa da SPEA recebeu também formação prática 
sobre o controlo de Arundo donax. 

Está agora em preparação um programa de voluntariado para o próximo ano, que incluirá a 
organização de um campo de voluntários no Verão de 2010, bem como a calendarização de todas as 
necessidades de voluntários e também a divulgação destas nos meios adequados. 

 

Acção D2 – Usar o novo Centro de Interpretação Ambiental do Corvo como um local de 
referencia para mostrar aos locais e aos visitantes a importância da ilha para as aves marinhas 

Este centro foi construído pela SRAM, e abriu as suas portas em 2007, inicialmente vazio de 
conteúdos. O Centro tem agora um colaborador a tempo inteiro e está a ser montada uma exposição 
que descreve vários aspectos da história natural e da conservação da natureza na ilha do Corvo. 
Estão ainda disponíveis para consulta no Centro materiais divulgativos produzidos no âmbito do 
projecto LIFE IBAs Marinhas (LIFE04 NAT/P/00213) e outros materiais de divulgação da SPEA, 
relacionados com a temática das aves marinhas e do valor do Corvo para este grupo de aves. 

A SRAM vai começar a equipar o Centro já existente com outros materiais relativos ao projecto e 
actualizar os conteúdos de acordo com uma divulgação dos valores do projecto. Para início, a SRAM 
comprometeu-se na 2

a
 reunião da Comissão Executiva a construir um painel de interpretação para ser 

colocado no aeroporto do Corvo, que assim providenciaria informação a todos os recém-chegados 
sobre a ilha, a localização do centro de interpretação e o projecto LIFE. Este painel contará com um 
ecrã onde serão projectadas imagens recolhidas nos ninhos monitorizados no âmbito do projecto. 
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Acção D3 – Estabelecer trilhos na Reserva Ecológica Comunitária do Corvo e através da ilha 

Esta acção está dependente do estabelecimento da Reserva, e só começará verdadeiramente em 
2010. Atendendo à área da Reserva (menor do que o inicialmente esperado), estimamos que seja 
construído apenas 1 trilho no interior desta, que será complementado outro trilho interpretativo na 
Reserva de altitude na zona dos Baldios (dependente das negociações em curso com a comissão de 
baldios) e com o melhoramento dos dois trilhos oficiais existentes na ilha (www.trails-azores.com). 
Neste monumento estão-se a iniciar contactos com a DRT para coordenar esforços de forma a incluir 
informação especializada sobre o projecto e aves marinhas nestes trilhos. A integração dos trilhos 
existentes e aumento de sinalização implica os mesmo custos em relação à proposta inicial. 

 

Acção D4 – Desenvolver um centro de interpretação virtual das aves marinhas dos Açores na 
internet 

No período coberto por este relatório foram já encetados contactos com a Fundação PT e Portugal 
Telecom para desenvolver em conjunto este centro, utilizando as últimas tecnologias. Houve boa 
receptividade da PT e a equipa do projecto está agora a preparar uma proposta concreta para lhes 
ser submetida até ao fim de Outubro. 

Entretanto, e para todos tenham informação sobre o andamento do projecto foi disponibilizado, em 
Junho, um website convencional para o projecto (www.spea.pt/life_corvo). Foi também iniciado um 
blogue para acompanhamento diário dos trabalhos e das actividades da equipa de projecto pelo 
público interessado (www.lifecorvo.blogspot.com). 

Embora esta acção esteja a decorrer de acordo com o calendário, é previsível que a versão inicial do 
centro virtual de aves marinhas dos Açores não esteja pronto, como referido na proposta, em 
Fevereiro de 2010, dependendo da resposta da PT, da complexidade técnica da acção e da 
quantidade de material visual a ser recolhido para a produção de conteúdos. 

 

Acção D5 – Promover a economia local através da promoção de turismo de natureza gerido 
localmente 

Acção a iniciar em 2010, mas estão a ser iniciados contactos para organizar na Primavera de 2010 
(antes da época alta do Verão) um workshop de formação sobre turismo de natureza, que juntará 
todos os stakeholders locais (proprietários da pensão e restaurantes, guias, etc). 

 

Acção D6 – Facilitar informação à população sobre a necessidade e os benefícios da 
recuperação e restauro ecológico da ilha do Corvo e do ilhéu de Vila Franca do Campo 

Para esta acção já foram realizados as seguintes actividades 

- Placas de informação sobre o projecto e as actividades levada a cabo foram colocadas no ilhéu 
de Vila Franca do Campo, junto ao local onde desembarcam os veraneantes. O facto de o ilhéu 
ser um local carismático e  de afluência de muitos visitantes na época balnear obrigou a um 
esforço grande nesta acção de divulgação, que contou também com uma reportagem na RTP 
Açores e várias notícias na imprensa regional. 

- Foram produzidos folhetos de divulgação do projecto com explicações sobre as acções em curso 
no ilhéu de Vila Franca, para distribuição aos visitantes durante a época balnear. 

- Foi organizada uma reunião publica de apresentação do projecto na Vila do Corvo, coincidente 
com a reunião do Grupo de Apoio Local, que contou com a participação de 47 pessoas (10% da 
população!). Neste evento fez-se uma descrição do projecto, e responderam-se as questões do 
publico sobre o mesmo. O evento teve muito êxito, de tal forma que audiência pediu que estas 
reuniões públicas fossem repetidas a cada 6 meses. A próxima está planeada para Março 2010. 

- Preparou-se o website do projecto (em inglês) e o blogue. Está neste momento a decorrer a 
tradução para português e reestruturação do website para o tornar mais apelativo. 
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- Está em fase final de preparação um calendário de parede, que será distribuído a toda a 
população do Corvo, com informação e imagens alusivas à ilha, a sua biodiversidade e ao 
projecto LIFE. Este estará pronto até final do ano 

- Foi também seleccionado um logótipo para o projecto, que equipa agora todos os materiais de 
comunicação deste, incluindo o presente relatório. 

- Estão disponíveis para consulta ou para recolha no Centro de Interpretação ambiental materiais 
de divulgação alusivos às aves marinhas, à SPEA e a este projecto. 

Esta acção esta a decorrer sem problemas e de acordo com o calendário previsto. 

 

Acção E1 – preparar protocolos de monitorização para a vegetação nativa, invertebrados e 
aves na ilha do Corvo e no ilhéu de Vila Franca 

No seguimento da reunião da Comissão Científica realizada logo no início do projecto, e das 
consultas com vários consultores e colaboradores, foram preparados todos os protocolos de 
monitorização num único documento (ver em anexo 7.5). De salientar o papel dos consultores do 
Parque Natural da Madeira, e de peritos técnicos da RSPB. Ambos visitaram os locais nos primeiros 
meses do projecto e ajudaram no desenvolvimento destes protocolos de monitorização. 

A Acção será continuada através da aplicação prática dos protocolos e sua adaptação e melhoria de 
acordo com os resultados obtidos. 

 

Acção E2 - Assegurar a consultoria científica do projecto através de uma Comissão Cientifica e 
desenvolver um grupo de contacto a nível europeu para a erradicação de espécies invasoras 

Uma primeira reunião cientifica foi organizada nos Açores (parte em São Miguel e parte no Corvo). A 
reunião foi dividida em momentos diferentes devido a alguns cancelamentos de viagem por mau 
tempo. Estiveram presentes alguns dos futuros membros do grupo de contacto europeu, 
nomeadamente: Jaime Ramos (Universidade de Coimbra) e Manuel Nogales (CSIC Canárias). 

Está agora em curso a oficialização deste grupo, que será feita através do envio de um documento a 
todos os stakeholders relevantes apresentado o projecto, e que incluirá todos os protocolos de 
monitorização-controlo em curso. 

 

Acção E3 - Assegurar o planeamento estratégico do projecto e a tomada de decisão através de 
uma Comissão Executiva 

Desde que o projecto começou foram já realizadas duas reuniões da Comissão Executiva (actas em 
anexo, ver 7.5). A Comissão tem funcionado de forma entusiástica, com bom envolvimento de todos 
os parceiros e com a presença dos respectivos directores. 

- A 1ª reunião executiva do projecto foi agendada para 31 de Janeiro e 1 de Fevereiro, por forma a 
coincidir com as reuniões iniciais do Projecto LIFE Laurissilva, permitindo dessa forma um melhor 
aproveitamento de recursos. Infelizmente condições meteorológicas adversas retiveram os 
participantes nas Ilhas de S. Miguel e da Terceira, tendo sido impossível a deslocação até ao 
Corvo. Foi decidido entre os participantes continuar a reunião recorrendo a tecnologia VOIP 
(Skype) no dia 3 de Fevereiro de 2009 e a prosseguir com a reunião e visita inicial ao local na 
primeira oportunidade, que se veio a concretizar em 9 e 10 de Março de 2009. 

- A 2ª reunião da Comissão Executiva realizou-se a 3 de Setembro, desta feita com todos os 
parceiros representados. 
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Acção E4 – Gestão e coordenação do projecto pela SPEA  

A equipa de projecto da SPEA encontra-se já constituída, assim existe já uma casa de apoio ao 
projecto no Corvo e o respectivo equipamento instalado, conforme se encontra já explicado 
anteriormente (ver 4. Parte administrativa). Tem existido boa colaboração com os restantes parceiros 
e observadores e com o projecto Life+ Laurissilva Sustentável. Tal como estava previsto. 

Prevê-se que a acção decorra sem problemas depois de assegurados os recursos humanos que 
foram eliminados da proposta original. É possível que as despesas de viagens estejam sub-
orçamentadas para esta acção, no entanto poderão não implicar alterações significativas e ficar 
abrangidas pelas alterações permitidas no âmbito das Disposições Administrativas. 

 

Acção E5 – Coordenação Europeia na parceria BirdLife 

Esta actividade encontra-se a decorrer normalmente, e constitui já uma mais-valia assinalável para o 
projecto. Segundo o descrito na candidatura, foi criado o posto de European Marine Coordinator 
(EMC), baseado em Lisboa e financiado parcialmente por este projecto. Iván Ramírez, Coordenador 
do Programa Marinho da SPEA até Dezembro de 2008, foi nomeado para o cargo em Janeiro de 
2009, trabalhando sob responsabilidade dos Directores Executivos da SPEA  e dos da Divisão 
Europeia da BirdLife International. Até à data, o EMC tem participado activamente nas seguintes 
actividades relacionadas com este Projecto: 

• Apoio ao Coordenador do Projecto e ao Director Executivo da SPEA na  implementação das 
Acções A1, A4, A5, E2, E3 e E4, incluindo: procura bibliográfica da informação relevante 
ligada às actividades preparatórias, identificação de contactos e especialistas nacionais e 
internacionais que possam participar nas discussões metodológicas ligadas a estas acções, 
relações institucionais com outras entidades locais, regionais, nacionais ou internacionais, 
elaboração da  “Job Description” dos técnicos a contratar, apoio nas tarefas administrativas e 
de controlo de despesas e disseminação dos resultados no âmbito das reuniões semestrais 
da Birds and Habitats Task Force da BirdLife International e nas reuniões anuais do Global 

Seabird Programme 

• Apoio na integração das metodologias utilizadas pelo Projecto nas linhas de actuação 
internacionais, com especial ênfase na comparação com outros projectos semelhantes 
desenvolvidos em Grécia, Reino Unido e Oceânia. 

• Realização de consultas ao nível da Comissão Europeia relacionadas com a elaboração 
iminente do plano operacional europeu sobre espécies invasoras, previsto para o ano 2010. 

Finalmente, e como resultado da criação deste cargo, é necessário destacar a reunião que terá lugar 
durante os dias 20-23 de Outubro de 2009 na Ilha de Malta, Coordenada pela BirdLife International 
através do EMC e financiada com fundos alheios a este LIFE. Neste evento, consultores e 
especialistas em aves marinhas vindos de todos os países da bacia do Mediterrâneo, discutirão os 
problemas actuais de conservação de aves marinhas em ilhas e da sua distribuição no mar. Este 
evento servirá para divulgar ainda mais o Projecto “Safe islands for seabirds” e para encontrar pontos 
comuns com outros colegas Europeus e Africanos. 

  

Acção E6 – Auditoria do relatório financeiro do projecto por um auditor independente 

Acção a realizar no fim do projecto. No entanto, anualmente as contas do projecto serão revistas por 
auditores independentes durante a análise das contas gerais da SPEA e sujeitas a parecer do 
Conselho Fiscal de acordo com os estatutos em vigor. 

 

Acção E7 – Produção do relatório não técnico 

Acção a realizar no fim do projecto. Por lapso no calendário original vem referido todo o período do 
projecto, o que deve ser alterado para o último semestre do projecto. 

 



 

 18 

Acção E8 – Gestão e coordenação do projecto pela SRAM 

A SRAM tem assegurado a gestão normal do projecto e seguido de perto todos os passos do mesmo 
através do envolvimento directo do Director Regional de Ambiente em todos os momentos de decisão 
e comunicação. Foi nomeado um interlocutor operacional principal (Nelson Santos). Este colaborador 
não se encontra vinculado de forma permanente à SRAM/DRA mas tem contrato de aquisição de 
serviços de longa duração e será incluído em custos de pessoal, de acordo com as indicações 
informais junto da equipa externa da CE e própria CE. 

Prevê-se que a acção decorra sem problemas, assegurando-se a normal execução das acções a 
cargo da SRAM. 

 

Acção E9 – Gestão e coordenação do projecto pela Câmara Municipal do Corvo 

A CMC tem assegurado a gestão normal do projecto e seguido de perto todos os passos do mesmo 
através do envolvimento directo do seu Presidente nos principais momentos de decisão e 
comunicação. Foram nomeados interlocutores operacionais (Carlos Valadão e Luís Carlos), que têm 
mantido contacto frequente com a equipa do beneficiário no Corvo. 

Prevê-se que a acção decorra sem problemas, assegurando-se a normal execução das acções a 
cargo da CMC. 

 

Acção E10 – Gestão e coordenação do projecto pela RSPB 

Esta acção está a decorrer como planeado, havendo um interlocutor directo ligado ao projecto (José 
Tavares). Dois elementos do RSPB já visitaram e trabalharam no Corvo até ao final de Setembro (em 
Maio de 2009 e Setembro de 2009), e o RSPB esteve representado nas duas comissões executivas 
(a primeira na continuação da reunião em Lisboa). Finalmente, todos os procedimentos 
administrativos e os formulários financeiros estão a ser preenchidos e em dia. 

 

Acção E11 – Produção de um plano de conservação pós-LIFE 

Acção a iniciar em 2010. 

 
 

5.2 Licenças e autorizações 
 

As acções de recolha de sementes e estacas para a acção C5, de aplicação de venenos, e de 
captura e anilhagem de aves dependem legalmente de licenças, que foram solicitadas à SRAM e 
concedidas atempadamente. 

Para a resolução definitiva da escolha de áreas a incluir na Reserva Comunitária (Acções B2 e C2) 
aguarda-se decisão da Comissão de Baldios, que será determinante na opção por um dos dois 
cenários possíveis conforme referido em 5.1. 
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5.3 Progressos previstos até ao próximo relatório 
 

O próximo relatório será o 1º Relatório de Progresso, a entregar até Outubro de 2010. Os marcos do 
projecto previstos para este período devem ser cumpridos como se indica na tabela abaixo e previsto 
na proposta original. No entanto, tanto o Centro de visitantes como o website terão melhorias 
significativas durante o decorrer do projecto, até ao seu término, em melhoria constante. 

 Marco  Acção  Data prevista 

 Centro de visitantes aberto ao público  D2  Fevereiro 2010 

 Website em funcionamento  D4  Fevereiro 2010 

 Workshop sobre turismo sustentável  D5  Agosto 2010 

 

De acordo com o referido no capítulo 3 deste relatório propomos alterações no calendário, 
prevendo-se o ajustamento (atraso e adiantamentos de algumas acções) como apresentado no 
seguinte diagrama: 

Tarefas/ 
Actividades 2009 2010 2011 2012 

  I II 
II
I 

I
V I II 

II
I IV I II 

II
I IV I II 

II
I 

I
V 

Inicial   

 
 

      

 
 
 
           

 
 

            

Cronogra
ma 

Alterado                                 

                                    

                                  
A1 

  X X X X                         

                                  
A2 

  X X X X X X X X X X X X X X X X 

                                  
A3 

  X X X X X                       

                                  
A4 

  X X X X X X X X X X X X X X X X 

                                  
A5 

  X X X X X X X X                 

                                  
A6 

  X X X X X X X X                 

                                  
B1 

        X X X                     

                                  
B2 

        X X X X X X X X X X X X X 

                                  
C1 

  X X X X X X X X X X X X X X X X 

                                  
C2 

        X X X X X                 

                                  
C3 

          X X X X X X X X X X X X 
C4                                   
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    X X X X X X X X X X X X X X X 

                                  
C5 

        X X X X X X X X X X X X X 

                                  
C6 

        X X X X X X X X X X X X X 

                                  
C7 

        X X X X X X X X X X X X X 

                                  
C8 

        X X X X X X X X X X X X X 

                                  
C9 

  X X X X X X X X X X X X X X X X 

                                  
C10 

      X X X X X X X X X X X X X X 

                                  
D1 

    X X X X X X X X X X X X X X X 

                                  
D2 

        X X X X X X X X X X X X X 

                                  
D3 

          X X X X X X X X X X X X 

                                  
D4 

      X X X X X X X X X X X X X X 

                                 
D5 

        X X X X X                 

                                  
D6 

  X X X X X X X X X X X X X X X X 

                                  
E1 

  X X X X X X X X X X X X X X X X 

                                  
E2 

  X X X X X X X X X X X X X X X X 

                                  
E3 

  X X X X X X X X X X X X X X X X 

                                  
E4 

  X X X X X X X X X X X X X X X X 

                                  
E5 

  X X X X X X X X X X X X X X X X 

                                  
E6 

          X       X       X   X X 

                                  
E7 

                            X X X 

                                  
E8 

  X X X X X X X X X X X X X X X X 

                                  
E9 

  X X X X X X X X X X X X X X X X 

                                  
E10 

  X X X X X X X X X X X X X X X X 

                                  
E11 

                  X X X X X X X X 
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6. PARTE FINANCEIRA 

 
 

6.1 Aplicação de sistema de contabilidade 
 

Tal como referido em 4.1 foram realizadas diversas reuniões de trabalho entre parceiros para 
assegurar eficácia nos processos administrativos. Cada parceiro tem a responsabilidade de assegurar 
a correcta classificação e cópia dos documentos contabilísticos e respectiva inserção no formulário 
financeiro exigido pela CE. Todas as contas estão classificadas e actualizadas até 30 de Setembro 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 projecto 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 co-financiamento tem sido assegurado quer por fundos próprios do beneficiário quer pelos 
pagamentos assegurados segundo os Acordos de Parceria celebrados com SRAM e CMP. O próximo 
período do projecto não apresenta igualmente quaisquer problemas de co-financiamento segundo as 
projecções de tesouraria calculadas pelo beneficiário. 

 

6.3 Custos durante o período de relatório 
 

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

Rubrica 
Custos totais em 

€ 

Custos desde o 
início até 

30.09.2009 em € 

% dos custos 
totais 

1. Pessoal 334.314 74.438,72 22,27% 
  

2. Viagens 165.355 13.555,80 8,20% 
  

3. Assistência externa 152.347 3.744,50 2,46% 
  

4. Bens duradouros     
  

Infra-estruturas 0 0 0,00% 
  

Equipamento 43.525 8.785,54 20,19% 
  

Protótipo 90.000 0 0,00% 
  

5. Aquisição de terrenos 21.720 0 0,00% 
  

6. Consumíveis 132.760 12.132,58 9,14% 
  

7. Outros custos 9.285 93,86 1,01% 
  

8. Despesas gerais  64.930 12.174,00 18,75% 
  

TOTAL 1.014.236 124.925 13,16%   
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A execução financeira do projecto encontra-se ainda relativamente baixa se tivermos em conta que 
estão cumpridos cerca de 18,75% do calendário do projecto, no entanto encontram-se dentro dos 
valores esperados dado que as acções mais dispendiosas do projecto serão realizadas no próximo 
período de relatório.  

Para efeitos de pagamento da próxima tranche da Comissão Europeia, estima-se que o patamar de 
30% das despesas totais do projecto seja atingido no final de 2010, pelo que se prevê que se poderá 
fazer o pedido de pagamento juntamente com o próximo relatório previsto, em Outubro de 2010. 

Em relação aos gastos efectuados para cada uma das acções durante o período do relatório, 
comparando com o Formulário B da proposta aprovada pela CE, foram registados os que se 
apresentam na tabela seguinte: 

Acção  
Custos 

previstos 
Custos 
actuais 

Disponível 
Custo final 

previsto 

Acção A1 " Informação de base"  4.426 461 3.965 4.426 
  

Acção A2 " Grupo de apoio local" 6.243 2.860 3.383 6.243 
  

Acção A3 " Revisão acções erradicação" 10.000 669 9.331 10.000 
  

Acção A4 " Desenvolver plano operacional" 31.814 2.828 28.986 31.814 
  

Acção A5 " Distribuição de mamíferos" 19.031 4.717 14.314 19.031 
  

Acção A6 " Distribuição de plantas" 8.086 922 7.164 8.086 
  

Acção B1 " Testes de erradicação de ratos" 10.883 739 10.144 10.883 
  

Acção B2 " Medidas de compensação" 12.950 867 12.083 12.950 
  

Acção C1 " Controlo de canas"  52.546 9.658 42.888 52.546 
  

Acção C2 "Reserva Comunitária Ecológica" 161.871 12.346 149.525 161.871 
  

Acção C3 "Controlo de mamíferos" 56.116 0 56.116 56.116 
  

Acção C4 "Controlo de plantas invasoras" 25.777 7.197 18.580 25.777 
  

Acção C5 "Restauro de vegetação nativa" 26.033 0 26.033 26.033 
  

Acção C6 " Atracção de aves marinhas" 51.021 0 51.021 51.021 
  

Acção C7 "Gestão de resíduos" 32.848 0 32.848 32.848 
  

Acção C8 "Marcação de gatos" 12.126 0 12.126 12.126 
  

Acção C9 " Sucesso de reprodução de aves" 44.961 13.509 31.452 44.961 
  

Acção C10 "Censos de aves marinhas" 33.466 5.288 28.178 33.466 
  

Acção D1 " Formação de voluntários"  16.943 1.134 15.809 16.943 
  

Acção D2 " Centro de Interpretação" 23.262 3.480 19.782 23.262 
  

Acção D3 "Trilhos interpretativos" 48.073 0 48.073 48.073 
  

Acção D4 "Centro virtual de aves marinhas" 3.517 235 3.282 3.517 
  

Acção D5 "Promoção de negócios locais" 6.214 416 5.798 6.214 
  

Acção D6 "Campanha de comunicação" 25.776 2.074 23.702 25.776 
  

Acção E1 "Monitorização de flora e fauna"  4.547 308 4.239 4.547 
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Acção E2 " Comissão Científica" 20.368 1.363 19.005 20.368 
  

Acção E3 " Comissão Executiva" 28.196 7.955 20.241 28.196 
  

Acção E4 " Gestão do projecto" 100.000 37.045 62.955 100.000 
  

Acção E5 "Coordenação europeia BirdLife" 50.698 5.074 45.624 50.698 
  

Acção E6 "Auditoria" 6.260 0 6.260 6.260 
  

Acção E7 " Relatório não técnico" 6.098 0 6.098 6.098 
  

Acção E8 "Gestão pela SRAM" 1.605 909 696 1.605 
  

Acção E9 " Gestão pela CMC" 2.582 173 2.409 2.582 
  

Acção E10 "Gestão pela RSPB" 4.970 2.700 2.270 4.970 
  

Acção E11 " After Life plan" 0 0 0 0 
  

TOTAL 949.306 124.925 824.382 949.306   

 

Não é possível prever, à data deste relatório, alterações substanciais no orçamento previsto. 

 



                        

        

 

 

7. ANEXOS 
 

7.1 Protocolos de Parceria 
 

• Protocolo SPEA – SRAM 

• Protocolo SPEA – RSPB 

• Protocolo SPEA – CMC 

7.2 Produtos 
 

• Folheto divulgativo 

• Poster de divulgação (parede) 

• Poster de divulgação (chão) 

7.3 Mapas e Ilustrações 
 

• Mapas de área de Reserva Comunitária 

• Imagens de Acções de projecto 

7.4 Indicadores de Resultados 
 

• Actas de Reuniões da Comissão Executiva 

• Actas das Reuniões do Grupo de Apoio Local 

• Protocolo de Monitorização de Aves, Plantas e Invertentados 

7.5 Outros 
 

• Actas de Reunião com Comissão de Baldios 

• Job Description de Coordenador Marinho Europeu 

• Recortes de Imprensa 

 

 



                        

        

 

 

7.1 Protocolos de Parceria 

 
• Protocolo SPEA – SRAM 

• Protocolo SPEA – RSPB 

• Protocolo SPEA – CMC 

 

























































                        

        

 

 

7.2 Produtos 

 
• Folheto divulgativo 

• Poster de divulgação (parede) 

• Poster de divulgação (chão) 

 

 

Folheto divulgativo: 

 

 

 

 

 

 



                        

        

 

Poster Informativo (Parede): 

 

 

 

 



                        

        

 

Poster Informativo (Chão): 

 

 



                        

        

 

 

7.3 Mapas e Ilustrações 

 
• Mapas de área de Reserva Comunitária 

 

 

 

 

Enquadramento geral: 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        

        

 

Área cedida pela CMC 

 

 

 

 

Área potencial a ser cedida pela comissão de Baldios 

 



                        

        

 

7.3 Ilustrações 
 
 

 
 Acção A2. Reunião do Grupo do Apoio Local na Santa Casa da Misericórdia da Vila do Corvo 
realizada no día 2 de Setembro de 2009. Visita à zona de reserva biológica com o grupo de apoio 
local. 
 
 
 

 
 
 

 

 
Acção A5. Elaboração de um mapa de avistamentos de cabras e ovelhas. Transectos visuais 
mensais de barco em redor da ilha. 
 
 
 
 
 
 



                        

        

 
 

 
Acção A5. Tracking tunnels para detectar presença ou ausência de ratos. Amostragem para a 
identificação de espécies. 
 
 
 

 
 
Acção B1. Teste com caixas rateiras para verificar se existe interacção com o gado bovino  
  
 
 
 
 
 
 



                        

        

 
 

 
Acçaõ C1. Ilhéu de Vila Franca do Campo. Área onde foi realizado o corte de Cana Arundo donax 

e aplicação de herbicida. 

 
Acção C4. Zona de Reserva Biológica no Corvo. Área de corte de Salgueiros Tamarix africana e 
aplicação de herbicida 
 

       
 
Acção C4. Operações de corte de Salgueiros Tamarix africana e aplicação de herbicida 
 
 



                        

        

 

    
 
Acção C5. Construcção do viveiro para a criação de plantas endémicas. 
 
 
 
 

                
 
Acção C5. Recolha de sementes de Urze e Faia no Ilhéu de Vila Franca do Campo 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        

        

 
 
 

                                         
 
Acção C6. Aves capturadas na Ilha do Corvo das espécies que se pretendem atrair para a 
Reserva comunitária, Frulho Puffinus assimilis e Estapagado Puffinus puffinus  

 
 
 

 
 
Acção C7. Caixote de lixo com mola de protecção na tampa correntemente em uso no Corvo 
 
 
  

 
 
 
 
 
 



                        

        

 
 

 
Acção C9. Monitorização semanais de ninhos de Cagarro Calonectris Diomedea Borealis  

 

 

 

 

       
 
Acção C9. Monitorização semanais de ninhos de Cagarro Calonectris Diomedea Borealis  

 
 
 
 
 
 
 



                        

        

 
 

     
 
Acção C9. Câmara com sensor de movimento para detecção e identificação de predadores. 
Imagens recolhidas em ninho de Cagarro 
 

 

 

      
 

Acção C10. Prospecção de ninhos para determinação da população reprodutora 
 

 

 

 

 

 

 



                        

        

 

 

   
 

   
 

Acção D2. Centro de Interpretação ambiental com imagens de produtos SPEA alusivos ao 
projecto e a aves marinhas 
 

 

 

 

  
 

Acção D6. Divulgação do projecto. Posters na Marina de Vila Franca do Campo e no Ilhéu de Vila 
Franca do Campo 
 

 

 

 

 

 

 

 



                        

        

 

 

Acção E1. Realização de quadrados para  monitorização de plantas 
  
 
 

 
 
Acção E3. Representantes da SPEA e SRAM na 1ª Reunião Executiva no Corvo 
 
 
 

   
 
Acção E4. Casa de Projecto 
 



                        

        

 
 
 
 
 
 

 
 
Acção E4. Life Kick Off Meeting 
 
 
 

 
Acção E4. Casa para recuperação e instalação de futuro escritório 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        

        

 

 

7.4 Indicadores de Resultados 

 
• Actas de Reuniões da Comissão Executiva 

• Actas das Reuniões do Grupo de Apoio Local 

• Protocolo de Monitorização de Aves, Plantas e Invertentados 



                        

        

 

 

Acta da I Reunião Executiva 

 

Projecto LIFE Nat07/P/000649 Ilhas Santuário para Aves Marinhas" 

 

Datas: 

1ª parte – 31 de Janeiro, 1 e 2 de Fevereiro de 2009 

2ª parte - 3 de Fevereiro de 2009 

3ª parte - 09 e 10 de Março de 2009 

 

 

Participantes: 

CS - Carlos Silva (SPEA – Assistente do Projecto LIFE Laurissilva) (2ª, 3ª) 

CV - Carlos Valadão (CMC - Vereador) (3ª) 

FC – Frederico Cardigos (SRAM – Director Regional de Ambiente) (1ª) 

FP - Fernando Pimentel (CMC - Presidente) (3ª) 

IV – Iván Ramirez (SPEA – Coordenador Europeu do Programa Marinho) (2ª) 

LC - Luís Costa (SPEA - Director Executivo) (1ª, 2ª, 3ª) 

LCJ - Luís Carlos Jorge (CMC - Chefe de Gabinete) (3ª) 

NS - Nelson Santos (SRAM - Representante designado) (1ª, 2ª, 3ª) 

OR - Óscar Rocha (CMC – Vice-Presidente) (3ª) 

PG - Pedro Geraldes (SPEA - Coordenador do Projecto LIFE Corvo) (1ª, 2ª, 3ª) 

ZPT – Zé Pedro Tavares (RSPB – Representante designado) (2ª) 

  

 

Ordem de trabalhos 

 

1. Apresentações e esclarecimentos 

2. Plano de trabalhos inicial 

• Aluguer de casa de apoio ao projecto 

• Transporte de Viatura 

3. Visita aos terrenos para a criação da Área da Reserva Biológica  

4. Equipa de projecto 

5. Aquisição de material informático 

6. Calendarização de próximas reuniões 

7. Outros assuntos 



                        

        

 

1ª parte 31 de Janeiro, 1 e 2 de Fevereiro de 2009 (S. Miguel) 

 

A 1ª reunião executiva do projecto Safe Islands for Seabirds foi agendada para esta 

data, por forma a coincidir com as reuniões iniciais do Projecto LIFE Laurissilva, 

permitindo dessa forma um melhor aproveitamento de recursos. Infelizmente 

condições metereológicas adversas retiveram os participantes nas Ilhas de S. Miguel e 

da Terceira, tendo sido impossível a deslocação até ao Corvo. LC, PG e CS visitaram 

o ilhéu de Vila Franca do Campo (31 de Janeiro) e viajaram até à ilha Terceira, onde 

foram informados do cancelamento do vôo. IR e ZPT permaneceram em Lisboa em 

virtude das previsões metereológicas, que se vieram a confirmar como determinantes. 

NS participou na visita ao Ilhéu de Vila Franca do Campo e viajou até à Ilha do Faial, 

onde ficou também impossibilitado de prosseguir viagem para o Corvo. 

Foi decidido entre os participantes realizar uma reunião recorrendo a meios de 

comunicação informáticos com recurso a tecnologia VOIP (Skype) no dia 3 de 

Fevereiro de 2009 e a prosseguir com a reunião e mandatória visita inicial ao local na 

primeira oportunidade, que se veio a concretizar em 09 e 10 de MArço de 2009. 

Uma vez que foi impossível a Comissão científica (realizada em simultâneo) deslocar-

se ao Corvo, foi decidido que alguns elementos da mesma deslocar-se-iam ao Corvo 

na 1ª oportunidade para dar apoio técnico ao projecto com maior conhecimento de 

causa. 

 

 

 

2ª parte 3 de Fevereiro de 2009 (Skype) 

Participantes: 

CS - Carlos Silva (SPEA – Assistente do Projecto LIFE Laurissilva) (2ª, 3ª) 

IV – Iván Ramirez (SPEA – Coordenador Europeu do Programa Marinho) (2ª) 

LC - Luís Costa (SPEA - Director Executivo) (1ª, 2ª, 3ª) 

NS - Nelson Santos (SRAM - Representante designado) (1ª, 2ª, 3ª) 

PG - Pedro Geraldes (SPEA - Coordenador do Projecto LIFE Corvo) (1ª, 2ª, 3ª) 

ZPT – Zé Pedro Tavares (RSPB) (2ª) 

 

1) PG apresentou as pessoas presentes e explicou as suas funções dentro de cada 

insituição. Foi exposta a impossibilidade de deslocação ao Corvo em Janeiro e a 

necessidade de discutir alguns pontos da ordem de trabalhos com maior urgência para 

dar início ao projecto. 



                        

        

Todos consideraram essencial uma visita prévia à ilha do Corvo e Ilhéu de Vila Franca 

do Campo para que os participantes possam decidir o planeamento do projecto com 

conhecimento dos locais a intervencionar e das condicionantes locais. Esta visita ficou 

marcada para início de Março, uma vez que foi a primeira altura em que a 

disponibilidade dos parceiros coincidia. 

 

2) Ficou decidido procurar alojamento adequado no Corvo recorrendo ao apoio de 

habitantes locais que se voluntariaram para apoio do projecto. A casa de apoio do 

projecto deverá possibilitar o alojamento de 4 pessoas em simultâneo e de algum 

material de projecto e destinar-se-á a estadias temporárias de elementos da equipa de 

projecto, estagiários ou voluntários, bem como para armazenamento de equipamento 

mais sensível e numa fase incial também de escritório da equipa. 

Ficou decidido transportar uma viatura da SPEA de S. Miguel para o Corvo para ficar 

disponível para os trabalhos de campo do projecto (Defender). Essa viatura será 

substituída por uma outra a enviar do Continente (Nissan). 

 

 

 

3ª parte 09 e 10 de Março de 2009 

Participantes: 

CS - Carlos Silva (SPEA – Assistente do Projecto LIFE Laurissilva) (2ª, 3ª) 

CV - Carlos Valadão (CMC) (3ª) 

FP - Fernando Pimentel (CMVC - Presidente) (3ª) 

LC - Luís Costa (SPEA - Director Executivo) (1ª, 2ª, 3ª) 

LCJ - Luís Carlos Jorge (CMC - Chefe de Gabinete) (3ª) 

NS - Nelson Santos (SRAM - Representante designado) (1ª, 2ª, 3ª) 

OR - Óscar Rocha (CMC) (3ª) 

PG - Pedro Geraldes (SPEA - Coordenador do Projecto LIFE Corvo) (1ª, 2ª, 3ª) 

 

3) 

Foi novamente feita a apresentação dos novos membros presentes e das funções que 

actualmente desempenham nas instituições respectivas. 

LC esclarece que esta é a I Reunião Executiva do Projecto 

PG enviará a todos os presentes a acta da I Reunião Executiva.  

A comissão visitou os terrenos a disponibilizar pela CMC onde se poderá vir a localizar 

a Reserva comunitária. Foi constatado que os terrenos parecem ser de menor 

dimensão que o que inicialmente estaria previsto na proposta. Decidiu-se fazer 



                        

        

urgentemente um levantamento das áreas, por forma a determinar a área disponível e 

possíveis soluções para a aumentar para os valores incluídos na proposta. Foram 

ainda visitados terrenos privados adjacentes que poderão complementar a área da 

reserva comunitária, mediante protocolos de cedência ou compra. 

Foi visitada uma habitação que poderá servir como casa de apoio ao projecto. PG fica 

responsável por verificar se reúne todas as condições legais necessárias para o efeito 

e por celebrar o contrato de aluguer logo que possível 

 

4) 

A equipa de projecto actualmente apenas inclui o Coordenador a tempo inteiro e o 

Coordenador Marinho Europeu. A tempo parcial a equipa conta ainda com o apoio de 

vários elementos do staff SPEA. 

Ficou decidido a SPEA anunciar um concurso público para contratação de dois 

assistentes de projecto em Abril, que idealmente iniciariam as suas funções no Corvo 

no final do mês de Maio. 

PG informa que tenciona apoiar um mestrado inserido no âmbito do projecto, o que 

permitirá disponibilizar um elemento associado ao projecto na ilha desde Abril. Este 

elemento assegurará a presença no Corvo e providenciará apoio a várias acções 

essenciais preparatórias, antes da chegadqa dos assistentes de projecto. Ficou 

acordado pelos presentes que esta solução é adequada e possibilitará o início de 

algumas acções apesar da contratação dos assistentes só vir a te3r lugar em Maio. 

PG propôs contratar um elemento externo para apoio deste mestrado durante a 

principal fase de prospecção de ninhos (Abril), por forma a assegurar uma amostra 

relevante que possibilite a prossecução de acções relacionadas com o sucesso 

reprodutor de aves marinhas e com a identificação de predadores. A Comissão 

executiva concordou com esta proposta. 

 

5) 

É necessário adquirir material informático e outros equipamentos para a casa de 

projecto. PG fica responsável por adquirir e enviar equipamentos para casa de 

projecto que possibilitem condições de trabalho e alojamento para 4 pessoas. 

 

6) 

Ficou determinado reunir novamente a Comissão executiva em Julho de 2009 

 



                        

        

 

 

 

Acta da II Reunião Executiva 

 

Projecto LIFE Nat07/P/000649 Ilhas Santuário para Aves Marinhas" 

 

Datas: 02 a 04 de Setembro de 2009 

 

Participantes: 

CH – Catarina Henriques (SPEA – Mestrado no projecto LIFE Corvo) 

CS - Carlos Silva (SPEA – Assistente do Projecto LIFE Laurissilva) 

FC – Frederico Cardigos (SRAM – Director Regional de Ambiente) 

FP - Fernando Pimentel (CMC - Presidente) 

IV – Iván Ramirez (SPEA – Coordenador Europeu do Programa Marinho) 

LC - Luís Costa (SPEA - Director Executivo) 

LCJ - Luís Carlos Jorge (CMC - Chefe de Gabinete) 

LM - Lubélio Mendonça (SRAM) 

NS - Nelson Santos (SRAM - Representante designado) 

PG - Pedro Geraldes (SPEA - Coordenador do Projecto LIFE Corvo) 

SH – Sandra Hervías (SPEA – Assistente do Projecto LIFE Corvo) 

SM – Sandra Mealha (SRDA – Representante designado) 

ZPT – Ze Pedro Tavares (RSPB) 

 

 

Ordem de trabalhos 

 

Dia 02 

 

1. Visita à Área de Intervenção e ao Centro de Interpretação Ambiental 

2. Apresentações e esclarecimentos 

3. Terrenos para a criação da Área da Reserva Biológica  

4. Estado actual das acções do projecto e das principais acções executadas e em 

curso 

5. Outros assuntos 

 

Dia 03 

 



                        

        

6. Continuação com o estado actual das acções 

7. Calendarização de próximas reuniões 

 

 

1) 

PG definiu os limites da área cedida pela CMC para a criação de uma área de reserva 

biológica com 2 hectares aproximadamente e dos três terrenos privados adjacentes. 

Explicou-se também os cortes de salgueiros realizados, o problema dos rebentos e as 

intervenções realizadas com herbicida. Os salgueiros cortados ficaram na área de 

intervenção e terá de se decidir que se faz com eles já que diminuem o espaço 

disponível para a colocação de ninhos e proporcionam abrigo aos ratos. 

Foi exposto o problema da zona de extracção de terra dentro da área de intervenção a 

qual possui uma área cada vez maior. Decidiu-se colocar os salgueiros cortados na 

zona de extracção de terra e posteriormente nivelar o terreno. Este trabalho será 

realizado pelos trabalhadores da CMC durante o mês de Setembro. 

LCJ assegura a colocação pela CMC de sinalização homologada para divulgação do 

projecto. A SPEA enviará à CMC o tipo de sinalização que precisa para a área de 

intervenção. 

 

Em relação à visita ao centro de interpretação ambiental a possibilidade da spea 

dispor de um escritório para os assistentes do projecto neste local é pequena, uma vez 

que o espaço livre nas instalações actuais é muito limitado. A SRAM solicitará 

orçamentos para arranjar uma casa localizada ao pé do centro com a intenção de 

utilizar esse espaço como escritório para o projecto. A SRAM, como responsável desta 

acção, avaliará também outras ideias como: utilizar o espaço do centro para divulgar o 

projecto recolocando os actuais painéis com acções do projecto ou utilizando outros 

locais como, por exemplo, o aeroporto, o porto, a escola, etc.,  

A SRAM comprometeu-se a colocar o logo do LIFE e do projecto em futuros painéis a 

elaborar para o centro de interpretação. 

 

2) 

Foi feita a apresentação dos novos membros presentes e das funções que 

actualmente desempenham nas instituições respectivas.  

LC esclarece que esta é a II Reunião Executiva do Projecto tendo sido realizada a 

primeira no passado mês de Março.  



                        

        

PG enviará a todos os presentes a acta da I Reunião Executiva.  

FC solicitou a participação nestas reuniões da SM como responsável do Serviço de 

Desenvolvimento Agrário.  

 

3) 

O PG manifestou os inconvenientes apresentados na opção de compra dos terrenos 

privados após negociações prévias com os proprietários. Em conjunto, estes terrenos 

mais os da CMC apenas alcançam uma área de 5 hectares, sendo a área requerida 

para o Life de 10 hectares.  

A SRAM propõe à CMC comprar e ceder ao projecto esses terrenos privados. LCJ 

manifesta não poder tomar decisões desta índole estando tão próximas as eleições 

eleitorais e propõe-se avaliar a possibilidade de utilizar terrenos na zona do Baldio. 

LCJ ia tentar marcar uma reunião com a Comissão do Baldio e a SM realizar os 

contactos para saber as normas e limites da zona do baldio. 

Combinou-se uma reunião com a Comissão do Baldio para o dia 03 de Setembro as 

20.30 horas com a participação de SM e de LCJ.  

 

4) 

O PG explicou a constituição actual da equipa do projecto e logística dos trabalhos 

assim como a aquisição de materiais. CS,  CH e SH apresentaram o decorrer dos 

trabalhos executados e em curso. 

- PG expôs a possibilidade de substituir o tipo de vedação pensada inicialmente para a 

área da reserva por um muro de aproximadamente um metro com uma vedação em 

rede na parte superior (exemplo aeroporto) que resistisse melhor ao vento forte. Com 

o objectivo de testar se o muro e rede resistem o vento assim como se os ratos e 

gatos conseguem ultrapassar a barreira a CMC iniciará durante o mês de Setembro a 

construção de um muro de experimentação de 3 x 5 metros. Não tendo ainda os 

resultados do teste do muro a SPEA solicitaria orçamentos não só à empresa 

construtora local como também a empresas da Nova Zelândia para a vedação anti-

predadores. 

- Em relação à acção C7 para a compra de mais caixotes de lixo acordou-se tornar 

como objectivo da acção facilitar a separação de materiais e começar assim a mudar a 

mentalidade das pessoas em relação ao tratamento de resíduos. FC explicou o 

sucesso que estão a ter os caixotes de lixo coloridos para a reciclagem em São 



                        

        

Miguel. LCJ manifestou a convicção de que os corvinos aceitariam e realizariam a 

separação do lixo se tiverem diferentes caixotes. 

Decidiu-se que a CMC verificaria o preço de uns 120 caixotes de lixo de cores para a 

reciclagem. As ruas e canadas da Vila do Corvo são muito estreitas o que não facilita 

a logística da recolha do lixo nas casas, mas se as pessoas levarem o lixo a vários 

ecopontos distribuídos pela Vila resultaria muito mais fácil. As SPEA em conjunto com 

a CMC reunirá para avaliar a ideia de substituir os caixotes de lixo por ecopontos e 

estudar outras possíveis alternativas. 

 

5) 

Decidiu-se incluir em todas as actividades de divulgação do projecto realizadas pelos 

diferentes parceiros a ideia de Corvo como Reserva da Biosfera. 

Os parceiros dispõem de várias versões da candidatura de projecto. Ficou definido 

que a SPEA enviará a SRAM uma versão definitiva do LIFE ou avaliará a ideia de 

colocar isto numa área privada da pgina web do projecto. 

 

 

Dia 03 

 

6) 

A sessão de esclarecimento do projecto à população local celebrada no dia 02 na 

Santa Casa da Misericórdia teve uma boa aceitação com a presença de 47 pessoas. 

Um dos presentes solicitou à SPEA a realização de mais actividades de 

esclarecimento e decidiu-se que a CMC marcaria uma sessão de divulgação dos 

resultados obtidos em cada 6 meses. Será realizado um convite formal às instituições 

oficiais e o local será a Santa Casa da Misericórdia.  

A acção de controlo dos gatos é uma das que mais preocupa a coomissão executiva, 

não só porque são muitos como também porque as pessoas têm um afecto especial 

por eles. LCJ manifestou que em relação aos gatos selvagens as pessoas ficavam 

mais contentes se não existissem (considerou que 80% da população concordaria com 

esta ideia). Avaliou-se a ideia de abater os gatos selvagens em vez de os esterilizar, 

uma vez que poupa tempo e dinheiro, já que os gatos esterilizados precisam duns dias 

de acompanhamento pós-operatório num local fechado. Decidiu-se que a CMC, a 

SPEA e SM se reuniriam para elaborar um plano de acção em relação aos gatos, em 

que se deverá decidir o que fazer com eles, e ter pronto antes da próxima sessão de 



                        

        

esclarecimento à população que será celebrada em Março de 2010 ou antes no caso 

de haver novidades importantes. 

 

7) 

- Em relação à divulgação do projecto no ilhéu de Vila Franca do Campo assim como 

para divulgar o andamento corrente dos trabalhos de corte de canas executados antes 

e durante a primeira época balnear acordou-se que a SPEA enviaria um convite a 

CMVFC Municipal de Vila Franca do Campo para se reunir depois das eleições 

legislativas. FC solicita estar presente nessa reunião. Posteriormente a SPEA 

solicitará à CMVFC marcar uma sessão de esclarecimento do projecto à população 

nas instalações do clube naval. 

- As dificuldades de comunicação entre a RSPB e a SPEA têm contribuido para adiar a 

compra de câmaras para os ninhos das aves. Durante a visita do Mark Bolton ao 

Corvo avaliar-se-á qual das duas câmaras que o projecto tem é a mais indicada para 

esta acção e posteriormente a SPEA enviará um pedido à RSPB para a compra das 

câmaras, (se possível com capacidade de recolha de som), por forma a estarem 

disponíveis para o ano. Entretanto a RSPB disponibilizará ao projecto imagens de 

outros projectos com gatos e ratazanas a comer aves marinhas e com autorização 

para ser utilizadas em material de divulgação do projecto. 

- Em relação à acção D10 decidiu-se que a SPEA irá avaliar os resultados possíveis 

de obter para o censo de aves marinhas com recurso ao método radar assim como 

avaliar as vantagens de utilizar a assistência externa porposta pelo Parque Natural da 

Madeira para prospecção directa de ninhos em falésias no âmbito desta acção.  

- Para a realização da C4 a CMC disponibilizará trabalhadores para ir realizando o 

corte de salgueiros nos dias de bom tempo. Concordou-se que a CMC e a SPEA se 

reuniriam para esclarecer o trabalho que foi realizado até agora na área de reserva. 

- Para a acção D1 propôs-se que a SPEA realizaria candidaturas e exploraria as 

diferentes possibilidades para acolher voluntários nomeadamente no mês de Verão. 

CS sugere veterinários sem fronteiras.  

- Da acção D2 a SRAM ficou responsável de realizar um registo de todos os visitantes 

ao Centro de Interpretação Ambiental assim como à ilha do Corvo, número de 

visitantes, nacionalidade, idade, etc. Poderá ser consultado o Centro Ambiental do 

Priolo para determinar qual o tipo de informação que é solicitada aos visitantes. 



                        

        

- Para a D3 acordou-se que a RSPB adiantaria algumas ideias para os trilhos com 

paneis explicativos e contará com apoio da SPEA para ir avaliando essas ideias in 

situ. 

- Em relação à D6 decidiu-se elaborar um calendário legendado com luas e marés 

pela SPEA até fim de Novembro , a maquetar pela SPEA até o fim do ano. PG 

lembrou também a proposta da Azucena e da Natália (Centro Ambiental Priolo) dum 

painel emocional e a SPEA avaliará a ideia através de uma reunião que poderá ser via 

skipe.  

- Para a D9 combinou-se que Mark Bolton traria o pvc para construir os ninhos 

artificiais na sua visita do mês próximo. Decidiu-se que a RSPB disponibiliza uma 

pessoa para esta acção através de uma visita mensal desde finais de Maio até 

Outubro. O staff da SPEA será responsável de trocar as pilhas e o cartão das câmaras 

e o tratamento das imagens será realizado pela RSPB. 

  

8) 

A próxima e III Reunião Executiva do projecto será marcada para o início do mês de 

Fevereiro.   

 

 



                        

        

 
 
 
 

Acta da 1ª Reunião do Grupo de Apoio Local 
 

Projecto LIFE Nat07/P/000649 Ilhas Santuário para Aves Marinhas" 

 
 
 
Data: 09/03/2009 

 

Participantes: 

CV - Carlos Valadão (CMVC - Vereador) 

GD - Gregório Domingos (Presidente da Associação Agrícola) 

LCJ - Luís Carlos Jorge (CMCV - Chefe de Gabinete) 

LC - Luís Costa (SPEA - Director Executivo) 

NS - Nelson Santos (SRAM - Representante designado) 

OR - Óscar Rocha (CMCV - Vice-Presidente) 

PG - Pedro Geraldes (SPEA - Coordenador do Projecto LIFE) 

RR - Rogério Rodrigues (Presidente da Comissão do Baldio) 

 

 

 

 

 

Ordem de trabalhos 

 

1. apresentação dos participantes e definição dos elementos do Grupo de Apoio 

Local 

2. apresentação do projecto 

3. calendarização de reuniões 

4. formalidades dos projectos Life 

5. outros assuntos 

 

 

 

 

 



                        

        

 

Acta 

 

1) 

Foi feita a apresentação dos elementos presentes e das funções que actualmente 

desempenham nas instuições respectivas. Ficou assim constituido o Grupo de Apoio 

Local, tal como definido na acção A2. Ficou acordado entre os participantes que o 

Grupo terá uma constituição flexível, podendo ser convidados outros elementos, 

sempre que considerado relevante. 

O grupo considerou que outros elementos não presentes deveriam ser informados 

sobre o projecto e convidados a participar em reuniões subsequentes, nomeadamente: 

Pedro Domingues (Elemento de apoio local) 

João Cardigos (Delegado de Saúde) 

Sandra Mealha (Responsável pelo serviço de desenvolvimento Agrário) 

 

2) 

LC apresentou a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, definiu os objectivos 

da organização e explicou quais as suas inetenções com este projecto. NS definiu o 

papel da Secretaria Regional de Ambiente e do Mar neste projecto e explicou as 

razões do apoio desta instituição a este projecto LIFE. PG definiu os trabalhos a 

realizar e a calendarização prévia fazendo um resumo das acções do projecto que se 

pretendem efectuar no Corvo nos próximos 4 anos. OR manifestou o apoio da CMVC 

e indicou que os objectivos desta iniciativa vão de encontro a algumas expectativas da 

população do Corvo. 

 

3) 

A proximidade vivida entre os elementos do projecto residentes no Corvo faz com que 

a circulação de informação sejá rápida e eficiente, pelo que foi considerado 

dispensável a realização das reuniões do Grupo de Apoio local com periodicidade 

mensal.  Uma vez que o projecto apenas terá equipa permanente no local a partir de 

Junho, ficou decidido que as reuniões deste grupo poderiam ser de natureza 

trimestral, sendo realizadas reuniões extra sempre que necessário a pedido de 

qualquer um dos elementos constituintes deste grupo. 

 

 



                        

        

 

4) 

PG e LC explicaram alguns dos formalismos necessários aos projectos LIFE e a forma 

como se deveriam organizar os documentos necessários e a sua forma de 

apresentação de acordo com as regras estabelecidas. Sempre que necessário algum 

esclarecimento, quer para os parceiros quer para o grupo de Apoio Local, a SPEA 

manifestou-se disponível na pessoas do coordenador do projecto para dar as 

indicações e explicações necessárias, ou esclarecer junto da comissão as eventuais 

dúvidas. 

 

5) 

Não foram debatidos outros assuntos. 

 

 



                        

        

 
 
 
 

Acta da 2ª Reunião do Grupo de Apoio Local 
 

Projecto LIFE Nat07/P/000649 Ilhas Santuário para Aves Marinhas" 

 
 
 
Data: 29/05/2009 

 

Participantes: 

CV - Carlos Valadão (CMVC - Vereador) 

FP - Fernando Pimentel (CMVC - Presidente) 

LCJ - Luís Carlos Jorge (CMCV - Chefe de Gabinete) 

OR - Óscar Rocha (CMCV - Vice-Presidente) 

PG - Pedro Geraldes (SPEA - Coordenador do Projecto LIFE) 

MB - Mark Bolton (RSPB - Officer) 

 

 

 

 

 

Ordem de trabalhos 

 

1. Apresentação do parceiro RSPB e seu papel no projecto 

2. Estado actual das acções em curso 

3. Reserva Biológica, terrenos a afectar 

4. Próximas acções do projecto e contratação de funcionários 

5. calendarização de próximas reuniões 

6. outros assuntos 

 

 

 

 

 

 

 



                        

        

Acta 

 

1) 

MB apresentou-se ao grupo e indicou a pespectiva do RSPB relativa ao projecto, em 

que se perspectiva um projecto demonstrativo com impacto local e fortes 

possibilidades de transposição de resultados para outras ilhas/ locais. MB falou da 

experiência do RSPB em acções de colocação de ninhos artificiais e educação 

ambiental e no impacto das reservas do RSPB no público em geral. 

 

2) 

PG referiu que o concurso dos assistentes de projecto já estava terminado e que este 

deveriam inciar o seu serviço no Corvo em final de Junho. Os trabalhos de marcação 

de ninhos de Cagarros decorrem a bom termo e já se iniciaram as posturas. A 

colocação de armadilhas de pegadas para ratos e murganhos deu bons resultados e 

serviu para comprovar a sua presença e quantidades relativas em vários locais da ilha. 

Os protocolos com a CMVC estão em preparação e devem estar terminados em 

breve, para ser assinados. PG referiu ainda a visita da equipa de acompanhamento do 

projecto por parte da Comissão Europeia, os aspectos do projecto apresentados e as 

recomendações obtidas relativas a dados financeiros e de pessoal e a acções de 

divulgação. 

 

3) 

PG referiu a sua preocupação de ainda não estar definido o terreno para 

implementação da reserva biológica e da exploração de bagacina continuar a reduzir a 

área disponível. OR referiu essa ser também uma preocupação da CMVC e que 

tentariam encontrar uma solução breve. PG referiu que iria averiguar a possibilidade 

de aquisição pelo projecto dos terrenos privados adjacentes aos da CMVC, junto da 

comissão Europeia, pois isso iria requerer uma alteração de projecto e manifestou a 

preocupação pela área disponibilizada para o projecto ser parcialmente da 

responsabilidade de proprietários privados. 

 

 

 

4) PG referiu o fim dos concursos para admissão de assitentes de projecto e informou 

que estes deveriam começar os trabalhos na ilha do Corvo no final de Julho. Foi ainda 



                        

        

referido o trabalho efectuado no ilhéu de Vila Franca do Campo e a repercussões do 

mesmo nos meios de comunicação social. 

MB falou da colocação de ninhos artificiais que se pretende realizar este ano e dos 

resultados de uma experiência similar no Ilhéu da Praia na Graciosa. 

PG indicou como principais prioridades as acções dependentes de factores externos, 

como sejam a floração de algumas espécies ou as épocas de nidificação dos 

Cagarros. Para além dessas a oficialização das parcerias mediante as assinaturas dos 

protocolos serão as próximas acções a tomar. 

 

5) 

Uma vez que em final de Julho e Agosto, muitos dos elemntos estariam de férias a 

reunião seguinte foi agendada para final de Agosto, sujeita a confirmação do dia 

exacto 

 

6) 

Não foram discutidos outros assuntos 

 

 



                        

        

 
 
 

PROTOCOLOS DE MONITORIZAÇÃO 

 

Projecto LIFE Nat07/P/000649 Ilhas Santuário para Aves Marinhas" 
 
 

1. Vegetação e Flora; 

2. Artrópodes  

3. Avifauna 

 

 

 

1. Monitorização da vegetação e flora 

 

Identificar os diferentes tipos de habitat em termos de vegetação predominante, 

de forma a ter uma amostragem o mais significativa de toda a área em estudo; 

Realizar um inventário (quadrados), no mínimo anualmente; 

Os inventários são realizados em quadraados de 2x2 m subdivididos em 16 

quadrados de 0.5x0.5m (ver esquema) nos quais é registada a percentagem de 

cobertura de cada espécie de planta vascular. Paralelamente deverá ser realizado um 

inventário global da flora vascular. 

 

 

 

 

 

Os quadrados devem ser feitos com a mesma sequência para se poderem 

comparar os dados e deverá seguir a sequência apresentada, ou ser efectuado da 

esquerda para a direita, mas sempre de baixo para cima, para evitar pisotear a parte 

que ainda está por fazer. 

16 15 14 13 

12 11 10 9 

8 7 6 5 

4 3 2 1 



                        

        

d) Para a identificação das plantas, as mesmas deverão ser colectadas, dando 

especial atenção à presença de todas as estruturas vegetativas e reprodutivas para 

possibilitar a identificação até à categoria taxonómica máxima.  

e) Para avaliar o efeito do corte de salgueiros serão realizados três quadrados 

dentro da reserva: um na zona com salgueiros, um na zona sem salgueiros 

(quadrados controlo) e outro na zona limpa de salgueiros. Estes três quadrados serão 

monitorizados anualmente. A partir do segundo ano, e uma vez identificados os 

distintos habitats da ilha, serão realizados quadrados anuais em cada um dos 

restantes habitats.   

 

2. Monitorização de artrópodes 

a) Amostragem com armadilhas de pitfall (4 a 8) com etilenoglicol (liquido dos 

radiadores dos carros) dispostas ao longo de um transecto e separadas de 5 em 5 

metros. Colocar-se-ão 2 linhas de armadilhas por zona de amostragem da vegetação, 

cada linha formada por 6 pitfall. 

b) Deixar os pitfall durante 3 a 4 noites de amostragem em duas épocas 

distintas de Maio/Junho e Set./Out. 

c) Estas funcionam com copos enfiados no solo (solo em torno destes bem 

compactado) com 1/3 de liquido + 1 gota de detergente (para baixar a tensão 

superficial). 

d) Deverá ser colocada uma protecção sobre as armadilhas (tipo tampa do 

copo, mas suficientemente levantada para permitir a passagem dos animais).  

Antes da amostragem recomenda-se deixar montadas as armadilhas durante 1 

semana, aproximadamente. 

e) A Identificação dos artrópodes será realizada com recurso a uma lupa e 

contar-se-á  com a ajuda do Dr. Virgílio Vieira da Universidade dos Açores a da Drª 

Leila Calado dos Serviços de Desenvolvimento Agrário). 

d) Para avaliar o efeito do corte de salgueiros sobre as populações de 

artrópodes serão realizadas amostragens em três zonas distintas dentro da reserva, 

uma na zona com salgueiros, uma na zona sem salgueiros (zonas controlo) e outra na 

zona limpa de salgueiros. Estes amostragens serão realizados duas vezes todos os 



                        

        

anos. A partir do segundo ano, e uma vez identificados os distintos habitats da ilha, 

serão realizados amostragens nos restantes habitats.   

 

3. Monitorização da Avifauna 

a) Realizar um mini atlas de aves através de censos realizados em quadrados de 

500x500 metros em quatro épocas por ano. 

b) Registo visual e auditivo, a partir de um ponto fixo, de todas as aves presentes 

num raio de 50 m, durante um período de 10 min. 

c) As contagens devem ocorrer nos períodos de maior actividade da avifauna 

(início da manhã ou final do dia); 

d) Os dados a recolher devem incluir: hora do ínicio e final do censo, espécie e 

respectiva quantidade, ave em vôo ou pousada, ave no interior ou não do raio de 50m.  

e) Para avaliar o efeito do corte de salgueiros sobre a abundância e distribuição 

das aves serão realizados três censos dentro da reserva, um na zona com salgueiros, 

um na zona sem salgueiros (quadrados controlo) e outro na zona limpa de salgueiros. 

Os três censos serão realizados anualmente todos os anos. A partir do segundo ano, e 

uma vez identificados os distintos habitats da ilha, serão realizados censos anuais em 

cada um dos restantes habitats.   

Notas:  

Os censos devem ser conduzidos em zonas onde o habitat esteja representado 
no seu estado mais característico. 

As aves observadas fora do raio de 50m também devem ser anotadas, com 
indicação a esse respeito. 

Os censos devem ser feitos em condições climáticas favoráveis evitando o vento 
forte, nebulosidade, chuva, etc.; 

 

CRONOGRAMA 

  2009 2010 2011 2012 

Identificação dos distintos habitat X       
Elaboração do protocolo de 

monitorização X       
Monitorização na área da reserva X X X X 
Monitorização em todos os restantes 

habitats identificados   X X X 
Avaliação da metodologia inicial X       

 



                        

        

 

 

7.5 Outros 

 
• Actas de Reunião com Comissão de Baldios 

• Job Description de Coordenador Marinho Europeu 

• Recortes de Imprensa 

• Imagens de Acções de projecto 

 



                        

        

 

 

 

Acta da Reunião com a Comissão do Baldio 

 

Projecto LIFE Nat07/P/000649 Ilhas Santuário para Aves Marinhas" 

 

 

 

Data: 03/09/2009 

 

Participantes: 

CH – Catarina Henriques (SPEA – Mestrado do Projecto LIFE) 

IV – Iván Ramirez (SPEA – Coordenador Europeo do Programa Marinho) 

LC - Luís Costa (SPEA - Director Executivo) 

LCJ - Luís Carlos Jorge (CMC - Chefe de Gabinete) 

MF – José Manuel Fraga (membro da Comissão do Baldio) 

NS - Nelson Santos (SRAM - Representante designado) 

PG - Pedro Geraldes (SPEA - Coordenador do Projecto LIFE) 

R – Raul (membro da Comissão do Baldio) 

RR - Rogério Rodrigues (Presidente da Comissão do Baldio) 

SH – Sandra Hervías (SPEA – Assistente do Projecto LIFE) 

SM – Sandra Mealha (SRDA – Representante designada) 

ZPT – Ze Pedro Tavares (RSPB) 

 

 

 

Ordem de trabalhos 

 

1. Apresentação dos participantes e definição dos elementos parceiros do 

Projecto 

2. Apresentação do projecto 

3. Terrenos do Baldio com possibilidade de ser cedidos 

4. Decisões tomadas 

5. Outros assuntos 



                        

        

 

 

1) 

Foi feita a apresentação dos presentes e das funções que actualmente desempenham 

nas instituições respectivas.  

 

2) 

A SPEA confirmou que a CB estava ao corrente do projecto e sugere a possibilidade 

de eles cederem uma área de aproximadamente 10 ha para a criação de uma 

protegida.    

Foi explicado que a CB candidata os terrenos do Baldio a subsídios mas não 

especifica as áreas. 

 

3) 

A CB confirmou que todas as áreas do baldio são justificadas como pastagens. 

A CB manifestou que as vedações trazem problemas e não estão bem vistas pela CB 

A CB sugeriu duas áreas que poderiam ser vedadas e que não ofereceriam problemas 

e permitiriam manter os actuais usos dos solos, não interferindo com a utilização do 

Baldio pelo Gado: 

- Área sul dentro da caldeira, numa encosta com vegetação predominante de 

turfeira. Parece ter o tamanho apropriado mas é uma área classificada como SIC e, 

portanto, não se poderá intervir nela. 

- Área chamada “Baixo da pedra grande” com aproximadamente 50 alqueires 

(10 há). Esta área possui uma ribeira formada por turfeiras, silvas, hortênsias, ribeiras 

e fetos. A CB afirmou ser uma área sem utilidade para os agricultores (a maior parte 

das pessoas tem esquecido esta área) devido à sua densa vegetação, pelo que 

parece ser uma área potencialmente boa para cedência ao projecto, se reuniar as 

condições necessárias para habitat de aves marinhas e para a recuperação de 

vegetação autóctone. 

A CB não tem personalidade legalmente reconhecida, o que constitui um problema 

para eventuais pagamentos de compensação 

 

 

 



                        

        

4) 

- A SPEA realizará uma visita à área “Baixo da Pedra grande” para avaliar in situ se é 

aceitável para o seu objectivo. A SPEA dará uma resposta a CB durante a próxima 

semana. 

- A CB advertiu que os restantes componentes da comissão de baldio se poderiam 

opôr a ceder os terrenos. Não entanto manifestam que no caso desta área a 

probabilidade de eles aceitarem é maior.   

- Se a SPEA confirmar que esses terrenos são aptos para seu projecto, a CB 

convocará todos os proprietários do baldio (47 proprietários, mas costumam aparecer 

cerca de 12) para uma assembleia geral em que será tomada uma decisão e a dar 

uma resposta a SPEA num prazo máximo de um mês após essa assembleia.  

 

5) 

- Uma vez que a CB não tem contabilidade oficial, será mais fácil para SPEA proceder 

a compensações através de cedência directa de materiais solicitados pela CB, desta 

forma a SPEA fica com as despesas efectuadas devidamente justificadas para 

inclusão no projecto. 

- A CB questionou a necessidade de entrar na área com viaturas durante o Inverno, já 

que poderá produzir muita lama estragando assim as pastagens. A SPEA informa que 

em princípio o acesso aos terrenos será feito a pé, podendo eventualmente entrar uma 

viatura para o transporte de materiais. 

- A CB pediu que no caso da vedação ser colocada nessa área, nunca poderá ficar 

encostada à zona do muro que limita o Baldio, porque impediria o acesso dos animais.  



European Marine IBA and Seabird Coordinator

TERMS OF REFERENCE

Position Title: European Marine Coordinator

Position location: Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, SPEA, Lisboa

Contributors to this position: SPEA, HOS, Global Seabird Programme

Reports to: 
 SPEA’s Executive Director [day to day management and strategic priorities]
 Global Seabird Programme Coordinator [strategic priorities]
 Regional Director, European Division [strategic priorities]

Date of ToR: December 2008

I. General description and major functions

This position will be created as a result of marine and seabird related projects launched by 
BirdLife Partners in Portugal and Greece, and as part of the development of regional seabird 
coordinators by the BirdLife Global Seabird Programme (GSP). The position will be based 
in Lisbon, but tasks will include other European Partners’ interests and related global 
aspects. The holder of this position will report to SPEA’s Chief Executive, and their annual 
duties will be determined jointly with the Regional Director of BirdLife’s European 
Division, the conservation Director of HOS and the GSP Coordinator. 

The European Marine Coordinator leads the development and effective implementation of 
BirdLife’s Marine Important Bird Areas (IBA) programme and seabird conservation in 
Europe, following the guidelines established by both the European Division and the Global 
Seabird Programme of BirdLife. He/she contributes to the planning, development,
implementation and communication amongst the European Partners and the European 
Division office in this field.
He/she facilitates BirdLife network collaboration on marine issues, develops strategic 
partnerships, and represents BirdLife Europe with donor agencies, European institutions and 
in relevant European organisations and fora,with special emphasis in the Mediterrranean and 
the Atlantic, together with country representatives. An important priority will be to advocate 
for the classification of Marine IBAs as SPAs under the EU Birds Directive.

II. Major Duties and Responsibilities

a. Within BirdLife International

 Supports the conservation teams of Portugal and Greece in the preparation of their 
marine conservation objectives under the LIFE+ programmes.

 Ensures consultation with the BirdLife European network and facilitates the 
development of common programmes/projects.

 Assists in planning institutional development in the region, including agreements 



European Marine IBA and Seabird Coordinator

with local partners, as made necessary by the conservation strategy.
 Participates, together with other colleagues, at lobbying meetings and contributes to 

BirdLife’s policy objectives related to Marine IBAs, seabirds and/or other marine-
related issues, in particular the classification of Marine IBAs as SPAs under the EU 
Birds Directive.

 Develops strategic partnerships in support of the programme goals. 
 Facilitates relations with BirdLife’s Global Programmes and Conservation Directors 

from the participating countries.
 Works to help implement the goals and objectives of the GSP (as outlined in the 

2009-2012 GSP Strategy) including, in particular, through collaboration with the 
Global Marine IBA Officer.

 Represents the marine conservation interests and aspirations of the European 
Partnership as a member of the GSP governing body 

 Assists in developing analysis of potential funding sources and in preparation of 
BirdLife’s fundraising strategy.

 Prepares documents and presentations and facilitates discussions in the relevant 
BirdLife fora and governing bodies 

b. Specific duties for Portugal and Greece 

 Supports the actions described on each of the projects submitted by contributing 
countries.

 Supports the project/programme coordinators and the heads of each country’s
projects in the development of coordinated and coherent project portfolios

 Supports the heads of country project offices in carrying out analysis of in country 
funding sources and in establishing dialogue with funding agencies

 Decides with the country director on priorities and opportunities for 
programme/project submissions

 Coordinates as appropriate with BirdLife European Division on programme/project 
submissions.

 Ensures timely technical and financial reporting of high quality, compliant with 
BirdLife Partner standards

c. Other responsibilities

 Represents BirdLife’s views in relevant bodies and fora 
 Represents BirdLife in regional policy fora or bodies where BirdLife has a strategic 

or programmatic interest
 Speaks on behalf of BirdLife at conferences and participate in technical workshops as 

required by the contributing countries and GSP as appropriate

Working Relationships:

Internal

 Works closely with the European Division in Brussels (especially the EU Policy Team), staff 
in the Global Secretariat in Cambridge (especially the Global Marine IBA Officer and the 
European Research and Database Manager), and with Portugal and Greece Conservation 
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Directors.
 Coordinates closely with them for programme/project budgeting, contracting, monitoring of 

project spending, financial reporting and lobbying/policy work.
 Works closely with the GSP Coordinator to achieve integrated communication and 

dissemination of information across the GSP and to assist delivery of appropriate global 
actions and goals

External 

 Coordinates closely with donors 
 Maintains regular relations with other institutions and NGOs to ensure integration and 

develop collaboration
 Interacts with donor agencies, partner organisations, and European institutions, especially 

Mediterranean and Atlantic institutions
 Promotes BirdLife’s objectives, in particular IBA designation as SPAs with national 

governments and EU Institutions

Requirements for the position

 A degree, at post-graduate level, in the broad area of environmental science, natural 
resources science, environmental law, political science or related fields is required. 

 Multi year experience in working at the project/programme level on the issues of Marine 
Important Bird Areas, seabird/marine conservation and interactions with the anthropogenic 
uses of the seas.

 Good team work skills, multidisciplinary skills in technical programme management and 
management. 

 Experience with LIFE projects and other related European funding schemes is desirable 
 Experience in interacting with government officials, Agency donors, European commission 

and other regional organisations is essential and experience in advocacy, negotiation and
campaigning work is desirable 

 Good inter-personal and organisational skills, including self-motivation and an ability to 
initiate actions and to follow through to satisfactory completion.

 Excellent oral and written English communication skills are required.
 A good level of computer literacy, especially word-processing, budget and spreadsheet 

preparation, database record systems, electronic mail.
 An ability to work under pressure and meet deadlines.
 Proven administration and management abilities. 
 Understanding of the European region geography, societies, economies, politics and 

pertinent issues of conservation and development.

Duration of the contract:

 From January 2009 to December 2012



RECORTES DE IMPRENSA Life Safe Islands for Seabirds 
 

No total foram registados pelos menos 17 referências ao projecto nos vários meios de comunicação: 

• Imprensa escrita: 6 referências 

• Imprensa online: 10 referências 

• Televisão: 1 referência 

  
Imprensa Escrita 

 

- Março 2009, Revista Pardela nº 34 
Projectos LIFE + para 2009 
 

 



- 16 Março 2009, Atântico Expresso 
Salvaguarda das Aves Marinhas – Erradicação total de ratos no Corvo poderá ser uma realidade  

 

 



- 11 Maio 2009, Açoriano Oriental (principal) 
Aves marinhas mais protegidas no Ilhéu de Vila Franca e no Corvo 

 

 
 



- 18 Maio 2009, Atlântico Expresso (principal) 
Ilhéu da Vila – um santuário de aves que precisa ser salvo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 20 Maio 2009, Diário de Notícias (principal) 
Plano para erradicar infestantes 

 

 

 
 



- Julho 2009, Revista Pardela nº 35 
Projecto LIFE Corvo e Vila Franca – Recuperação de habitats de aves marinhas 

 
 

 



Imprensa online 

 

- 8 Maio 2009, Presidência do Governo Regional dos Açores – Gabinete de Apoio à Comunicação Social  
Açores apostam na melhoria do habitat das aves marinhas 

 
http://www.azores.gov.pt/GaCS/Noticias/2009/Maio/A%C3%A7ores+apostam+na+melhoria+do+habitat+das+av
es+marinhas.htm  
 

 

 
 

Horta, 8 de Maio de 2009 
Açores apostam na melhoria do habitat das aves marinhas 
A ilha do Corvo e o ilhéu de Vila Franca do Campo, em S. Miguel, vão ser objecto de várias acções com vista a 
melhorar o habitat das aves marinhas e a aumentar, a médio e longo prazo, o seu número e área de distribuição. 
 
Denominado “Safe islands for Seabirds”, este projecto LIFE contempla, nomeadamente, acções de controlo e 
erradicação de espécies exóticas invasoras de animais e plantas. 
 
O trabalho é coordenado pela Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, em parceria com a Secretaria 
Regional de Ambiente e do Mar, Câmara Municipal do Corvo e Royal Society for the Protection of Birds. 
 
No Ilhéu de Vila Franca do Campo tiveram já início os trabalhos de remoção de plantas exóticas, tarefa na qual, 
como assegura a Secretaria Regional do Ambiente e do Mar, a equipa de campo está a ter “todos os cuidados no 
sentido de minimizar a perturbação do local”. 
 
É intenção dos responsáveis que esta fase dos trabalhos decorra essencialmente durante o mês de Maio para 
não prejudicar nem a época balnear que se avizinha nem a próxima reprodução dos cagarros, cuja postura 
ocorrerá nos finais deste mês. 
 
De acordo com a Secretaria do Ambiente e do Mar, é já possível constatar, em consequência dos trabalhos ali 
levados a cabo, que os cagarros começaram a ocupar zonas do Ilhéu às quais anteriormente não tinham acesso, 
devido à invasão pelas conhecidas canas.  
 
Esta reocupação de áreas permite antever que, já em 2009, se notará um efeito positivo no número de casais que 
nidificarão no Ilhéu, adiantou a mesma fonte. 
 
A extensa experiência de remoção de plantas exóticas e de acções anti-erosão desenvolvida em projectos 
anteriores, como o LIFE Priolo no Nordeste, são garantia de que os trabalhos decorrerão com o mínimo de 
impactos no Ilhéu de Vila Franca do Campo, servindo de boas práticas a acções futuras no combate à perda de 
biodiversidade do planeta. 
 
As aves marinhas são um dos grupos de aves mais ameaçados do mundo, em resultado, essencialmente, da 
introdução de predadores como os gatos e os ratos, com a consequente destruição ou degradação dos seus 
habitats.  
 
Por outro lado, a invasão de espécies de plantas exóticas como o incenso, a conteira e a cana dificultam 
nidificação das aves marinhas e, consequentemente, conduzem à diminuição do se número. Pela sua posição 
geográfica, a meio do Oceano Atlântico, os Açores são uma região extremamente importante para a conservação 
das aves marinhas. 
 
 GaCS/FG/DRA 
 

 



- 19 Maio 2009, Diário Digital  
Projecto inédito quer erradicar infestantes no Corvo 
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terça-feira, 19 de Maio de 2009 | 14:39 
Projecto inédito quer erradicar infestantes no Corvo 

 

A Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) pretende realizar na ilha do Corvo, Açores, um 

programa inédito de erradicação de infestantes, decorrendo os preparativos durante os próximos quatro 

anos, no quadro do projecto «Safe Islands for Seabirds».  

«Este tipo de projecto nunca foi feito numa ilha habitada com as dimensões do Corvo, apesar de ser a mais 
pequena do arquipélago», afirmou Pedro Geraldes, coordenador do projecto, em declarações à Agência Lusa.  

Nesse sentido, salientou que «há problemas que é necessário resolver, como o que fazer com o gado», 
destacando ainda a necessidade deste projecto ter o apoio de toda a população da ilha, que não chega a meio 
milhar de pessoas.  

«O projecto só será viável se todas as pessoas o apoiarem», defendeu, destacando que, além de melhorar o 
habitat das aves marinhas, este projecto, permitirá «melhorar as condições de saúde pública e de higiene» na ilha 
do Corvo.  

Esta ilha do grupo ocidental do arquipélago dos Açores e o ilhéu de Vila Franca do Campo, na costa sul da ilha 
de S. Miguel, são as áreas abrangidas pelo projecto «Safe Islands for Seabirds», que arrancou recentemente.  

Durante os quatro anos de duração deste projecto será preparado no Corvo o lançamento do programa de 
erradicação de infestantes, especialmente vocacionado para os ratos, enquanto o ilhéu de Vila Franca do Campo 
funcionará como «uma espécie de laboratório do que se pretende fazer no Corvo».  

«O ilhéu será como um local de testes do que pretendemos fazer. Vamos erradicar a vegetação invasora, 
especialmente as canas, que pretendemos progressivamente substituir por espécies da vegetação local», 
salientou Pedro Geraldes.  

A ideia é recriar naquele ilhéu o habitat das aves marinhas, para que o local «possa voltar a atingir dimensões de 
colónia».  

O projecto «Safe Islands for Seabirds» é liderado pela SPEA, em parceria com a Secretaria Regional do Ambiente 
e do Mar dos Açores, Câmara do Corvo e a Royal Society for the Protection of Birds.  

Diário Digital / Lusa  

 
 



- 19 Maio 2009, Diário de Notícias (Portugal) 
Governo açoriano apoia projecto de gestão de habitats prioritários 

 
http://dn.sapo.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=1237380&seccao=A%E7ores  
 

Ilha de S. Miguel 

Governo açoriano apoia projecto de gestão de habitats prioritários 

por LUSA 19 Maio 2009 

O Governo Regional dos Açores vai apoiar com 545 mil euros um projecto que visa a gestão sustentada de 

habitats prioritários na zona da Tronqueira e no Planalto dos Graminhais, na ilha de S. Miguel. 

O projecto, orçado em 2,3 milhões de euros, tem uma duração prevista de quatro anos e vai ser desenvolvido em 
três habitats distintos, a Laurissilva Macaronésica, as Charnecas Macaronésicas Endémicas e as Turfeiras Altas 
Activas. 

A recuperação destes habitats prioritários na ilha de S. Miguel, tendo em vista o estabelecimento da sua 
vegetação original, é o objectivo deste projecto, coordenado pela Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves 
(SPEA), em parceria com a Secretaria Regional do Ambiente e a Câmara de Povoação. 

O projecto, financiado em 71 por cento pela União Europeia, ao abrigo do programa Life+, pretende contribuir 
para a conservação da biodiversidade, criando condições de sustentabilidade para a gestão da futura Reserva 
Natural do Pico da Vara e da Área Protegida para a Gestão de Habitats e Espécies da Tronqueira e Planalto dos 
Graminhais. 

Nesse sentido, está prevista a criação de um viveiro para produção de plantas nativas, que serão exclusivamente 
usadas em acções de conservação. 

O projecto prevê ainda a qualificação de trabalhadores para o controlo de plantas exóticas e a recuperação de 
habitats, assim como a dinamização de actividades económicas sustentáveis. 

Tags: Ciência, Biosfera 

 



- 20 Maio 2009, Jornal Diário online  
Projecto de erradicação de Infestantes no Corvo 
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Quotidiano 

Projecto de erradicação de infestantes no Corvo 

A ideia de realizar naquela ilha um programa de erradicação de infestantes é da Sociedade Portuguesa para o 
Estudo das Aves (SPEA). 

Será realizado na ilha do Corvo um programa de erradicação de infestantes. A iniciativa é da Sociedade 
Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA).  
Assim, os preparativos decorrem ao longo dos próximos quatro anos, no quadro do projecto “Safe Islands for 
Seabirds”.  
Em declarações à Agência Lusa, o coordenador do projecto, Pedro Geraldes, disse que “este tipo de projecto 
nunca foi feito numa ilha habitada com as dimensões do Corvo, apesar de ser a mais pequena do Arquipélago". 
O coordenador disse ainda que o projecto necessita do apoio de toda a população da ilha. 
O programa irá melhorar o habitat das aves marinhas e as condições de saúde pública e de higiene do Corvo, 
segundo disse Pedro Geraldes. 

JornalDiario 
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- 20 Maio 2009, A União jornal online 
Erradicação de Infestantes na ilha do Corvo 

 
http://www.auniao.com/noticias/ver.php?id=16300  
 

Erradicação de infestantes na ilha do Corvo  

Publicado na Quarta-Feira, dia 20 de Maio de 2009, em Actualidade  
 
A Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) pretende realizar na ilha do Corvo um programa inédito 
de erradicação de infestantes, decorrendo os preparativos durante os próximos quatro anos, no quadro do 
projecto ‘Safe Islands for Seabirds’.  
 
“Este tipo de projecto nunca foi feito numa ilha habitada com as dimensões do Corvo, apesar de ser a mais 
pequena do arquipélago”, afirmou Pedro Geraldes, coordenador do projecto, em declarações à Agência Lusa. 
Nesse sentido, salientou que “há problemas que é necessário resolver, como o que fazer com o gado”, 
destacando ainda a necessidade deste projecto ter o apoio de toda a população da ilha, que não chega a meio 
milhar de pessoas. 
“O projecto só será viável se todas as pessoas o apoiarem”, defendeu, destacando que, além de melhorar o 
habitat das aves marinhas, este projecto, permitirá “melhorar as condições de saúde pública e de higiene” na ilha 
do Corvo. 
Esta ilha do grupo ocidental do arquipélago dos Açores e o ilhéu de Vila Franca do Campo, na costa sul da ilha 
de S. Miguel, são as áreas abrangidas pelo projecto ‘Safe Islands for Seabirds’, que arrancou recentemente. 
Durante os quatro anos de duração deste projecto será preparado no Corvo o lançamento do programa de 
erradicação de infestantes, especialmente vocacionado para os ratos, enquanto o ilhéu de Vila Franca do Campo 
funcionará como “uma espécie de laboratório do que se pretende fazer no Corvo”. 
“O ilhéu será como um local de testes do que pretendemos fazer. Vamos erradicar a vegetação invasora, 
especialmente as canas, que pretendemos progressivamente substituir por espécies da vegetação local”, 
salientou Pedro Geraldes. 
A ideia é recriar naquele ilhéu o habitat das aves marinhas, para que o local “possa voltar a atingir dimensões de 
colónia”. 
O projecto ‘Safe Islands for Seabirds’ é liderado pela SPEA, em parceria com a Secretaria Regional do Ambiente 
e do Mar dos Açores, Câmara do Corvo e a Royal Society for the Protection of Birds. 
 



- 27 Julho 2009, Diário de Notícias (edição Madeira) 
Parque Natural no Corvo - Madeira colabora com um projecto de recuperação de habitat na ilha açoriana 
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Parque Natural no Corvo  

Madeira colabora com um projecto de recuperação de habitat na ilha açoriana  
Data: 27-07-2009 Comentários: 0  

 
A Madeira está a colaborar com os Açores em projectos de recuperação de habitats. Um trabalho de cooperação 
entre os dois arquipélagos que tem vindo a ser desenvolvido até à semana passada, vésperas do Dia Mundial da 
Conservação da Natureza, que se assinala amanhã.  
 
Dois elementos do Serviço Parque Natural da Madeira (SPNM) estiveram na Ilha do Corvo, nos Açores, como 
consultores técnicos e científicos de um projecto que visa o controlo das espécies invasoras de animais e plantas 
daquela ilha. 
 
Este é o segundo projecto em que o SPNM colabora com o arquipélagos nos Açores durante este ano. Já em 
Janeiro passado, Paulo Oliveira, director do SPNM, esteve em São Miguel a participar na reunião da Comissão 
Científica do projecto 'Laurissilva Sustentável' que pretende recuperar áreas de Laurissilva e outros habitats 
prioritários nos Açores.  
 
Na última semana, Paulo Oliveira e Dília Menezes, deslocaram-se ao Corvo para conhecer as condições do 
terreno para a implementação de um projecto que visa o controlo das espécies invasoras de animais e plantas da 
ilha para apostar na recuperação dos habitats de aves marinhas. 
 
Porém, embora Paulo Oliveira refira a experiência do SPNM em projectos semelhantes já desenvolvidos na 
Região, a verdade é que o projecto do Corvo traz algumas novidades. "A dificuldade aqui, além do tamanho da 
ilha, é o facto do trabalho decorrer num local onde existem pessoas a viver o que inviabiliza uma série de 
técnicas usadas em ilhas desabitadas", explica.  
 
E exemplifica: "Por exemplo é preciso eliminar os ratos mas é preciso ter cuidado para que não sejam 
contaminados os prados onde existem centenas de vacas. Os animais domésticos são outro problema: 
queremos controlar os gatos mas temos sempre o problema daqueles que não são selvagens e têm donos".  
 
Por estas razões, na primeira fase do projecto da ilha do Corvo será testada a metodologia de recuperação de 
habitats, mas também passará por sensibilizar a população local para "a importância de colaborar". 
 
O projecto é apoiado por fundos comunitários ('LIFE') e teve como proponente a Sociedade Portuguesa para o 
Estudo das Aves, em parceria com a Secretaria Regional do Ambiente e do Mar dos Açores. 
 
 

Ana Luísa Correia  

 
 
 



- 2 Setembro 2009, CiênciaHoje  
Projecto de conservação de aves marinhas nos Açores 
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Projecto de conservação de aves marinhas nos Açores 

SPEA apresenta hoje primeiros resultados publicamente 

2009-09-02 
 
A Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) - BirdLife em Portugal - está a desenvolver um projecto 

de conservação de aves marinhas na ilha do Corvo, nos Açores. A iniciativa LIFE «Ilhas Santuário para as Aves 

Marinhas» visa estudar a erradicação completa de espécies exóticas que ameaçam um dos principais santuários 

destas aves do Oceano Atlântico.  
 

Para expor os objectivos e os primeiros resultados do projecto vai decorrer uma apresentação pública na sala de 

convívio da Santa Casa da Misericórdia do Corvo hoje, pelas 21 horas. 
 

A SPEA coordenadora do LIFE em parceria com a Secretaria Regional do Ambiente e do Mar e a Royal Society 
for the Protection of Birds (BirdLife no Reino Unido) revela que o principal problema é a existência de altos 
índices de predação de juvenis de aves marinhas protegidas por espécies introduzidas.  
 
Os primeiros resultados indicam que durante a fase de incubação (que dura 60 dias), quase 90 por cento dos 
ovos consegue eclodir, mas logo a seguir assiste-se a uma elevada mortalidade da faixa jovem e indefesa. Esta 
consequência é causada sobretudo por predadores introduzidos, como ratos, gatos e murganhos que já 
causaram o desaparecimento de mais de 40 por cento das aves jovens nos ninhos monitorizados, quando ainda 
faltam dois meses para saírem do ninho.  
 
A próxima acção do projecto será a instalação de uma área piloto de erradicação de espécies exóticas, vedada, 
onde se espera que as colónias de aves marinhas se instalem sem perturbação e sem problemas de predação. 
Esta poderá ser uma das maiores intervenções realizadas na Europa numa ilha habitada em favor destas 
espécies – que constituem o grupo de aves mais ameaçado de extinção no planeta.  

Diminuição de colónias  
 
Antes da colonização humana, as ilhas e ilhéus dos Açores eram ocupadas por milhões de aves marinhas que as 
escolhiam para fazer os ninhos todos os anos. No entanto, nos últimos 500 anos, as colónias diminuíram 
substancialmente como consequência da introdução de espécies predadoras e de plantas invasoras, que formam 
manchas densas, dificultando a nidificação. Actualmente, com excepção do Cagarro (ave marinha mais 
abundante nos Açores), as populações estão confinadas a pequenos ilhéus e a algumas falésias remotas e 
inacessíveis.  
 
O projecto LIFE "Ilhas Santuário para Aves Marinhas" que vai decorrer durante os próximos quatro anos na Ilha 
do Corvo e no Ilhéu de Vila Franca do Campo tem como objectivos testar medidas de controlo e erradicação de 
espécies exóticas invasoras de animais e plantas, melhorar o habitat das aves marinhas e aumentar a 
médio/longo prazo o número e a área de distribuição das mesmas nos Açores, bem como promover os valores 
ambientais e incentivar o turismo ambiental no arquipélago. 
 



- 2 Setembro 2009, Açoriano Oriental online 
Governo Regional apoia conservação de aves marinhas no Corvo 

 
http://www.acorianooriental.pt/noticias/view/191967 
 

Governo Regional apoia conservação de aves marinhas no Corvo  

Regional | 2009-09-02 16:47  

A Secretaria Regional do Ambiente e do Mar, como parceira do projecto “LIFE”, participa esta quarta-feira, pelas 
21 horas, na Santa Casa da Misericórdia do Corvo, numa cerimónia de apresentação pública dos objectivos e 
primeiros resultados daquele projecto em curso nos Açores. 
 

A iniciativa, organizada pela Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, coordenadora do referido projecto, 
denominado, “Ilhas Santuário para Aves Marinhas”, pretende igualmente abordar a actual existência de altos 
índices de predação de aves juvenis marinhas protegidas, por espécies introduzidas, nomeadamente, ratos e 
gatos. 

 Estes predadores já causaram o desaparecimento de mais de 40 por cento das aves jovens e indefesas nos 
ninhos monitorizados pelo projecto “LIFE”, sendo esta mortalidade um dos maiores problemas ocorridos na ilha 
do Corvo, considerada um dos principais santuários de aves marinhas do Oceano Atlântico. 

 Nesse sentido, o projecto pretende estudar a erradicação completa de espécies exóticas que ameaçam a 
sobrevivência das diversas colónias de aves marinhas ameaçadas, também, por plantas invasoras que formam 
manchas densas, dificultando a nidificação.  

 O projecto LIFE “Ilhas Santuário para Aves Marinhas”, a decorrer na ilha do Corvo e no Ilhéu de Vila Franca do 
Campo, vai nos próximos quatro anos proceder à instalação de uma área piloto de erradicação de espécies 
exóticas, vedada, permitindo que as aves marinhas se instalem sem perturbação e problemas de predação. 

 Visa, ainda, testar medidas de controlo e erradicação de espécies exóticas invasoras de animais e plantas, 
melhorar o habitat das aves marinhas e aumentar, a médio e longo prazo, o seu número e área de distribuição, e 
promover os valores ambientais, incentivando, ao mesmo tempo, o turismo ambiental nos Açores. 

GACS/AO Online 

 
 



- 2 Setembro 2009, Jornal Diário online 
Projecto Live no Corvo 

 
http://www.jornaldiario.com/ver_noticia.php?id=22342&sec=1   
 
 

Ambiente 

Projecto Live no Corvo 

A apresentação pública do projecto Life “Ilhas Santuário para as Aves Marinhas” decorre hoje, pelas 21h00, na 

Santa Casa da Misericórdia do Corvo. 

Vai ser apresentado hoje, na ilha do Corvo, o projecto Life “Ilhas Santuário para as Aves Marinhas”.  
O evento vai ter lugar na sala de convívio da Santa Casa da Misericórdia do Corvo, pelas 21h00. A iniciativa é da 
Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves. 
Na sessão vão ser apresentados os objectivos e os resultados do projecto. É de referir que este visa estudar a 
erradicação completa de espécies exóticas que ameaçam um dos principais santuários de aves marinhas do 
Oceano Atlântico. 

JornalDiario 

2009-09-02 16:30:00 
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 Proteger as aves marinhas ameaçadas 
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Ambiente 

Proteger as aves marinhas ameaçadas 

São hoje apresentados, no Corvo, os primeiros resultados de um estudo de quatro anos, que visa proteger as 

populações de aves marinhas dos Açores, em risco de extinção. 

A Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) está a desenvolver um projecto de conservação de aves 
marinhas, na ilha do Corvo em em S. Miguel. A iniciativa intitula-se "LIFE - Ilhas Santuário para as Aves Marinhas” 
e visa estudar a erradicação completa de espécies exóticas que ameaçam um dos principais santuários destas 
aves do Oceano Atlântico. 
Para expor os objectivos e os primeiros resultados do projecto, irá decorrer uma apresentação pública na sala de 
convívio da Santa Casa da Misericórdia do Corvo hoje, pelas 21 horas. 
A SPEA, coordenadora do LIFE, em parceria com a Secretaria Regional do Ambiente e do Mar, e a Sociedade 
Real para a Protecção de Aves (Reino Unido) revela que o principal problema é a existência de altos índices de 
predação de juvenis de aves marinhas protegidas, por espécies introduzidas. 
Os primeiros resultados indicam que durante a fase de incubação, que dura 60 dias, quase 90% dos ovos 
consegue eclodir, mas logo a seguir assiste-se a uma elevada mortalidade da faixa jovem e indefesa. Esta 
consequência é causada sobretudo por predadores introduzidos, como ratos, gatos e murganhos, que já 
causaram o desaparecimento de mais de 40% das aves jovens nos ninhos monitorizados. 
A próxima acção do projecto será a instalação de uma área piloto de erradicação de espécies exóticas, vedada, 
onde se espera que as colónias de aves marinhas se instalem sem perturbação e sem problemas de predação. 
Esta poderá ser uma das maiores intervenções realizadas na Europa, numa ilha habitada em favor destas 
espécies, que constituem o grupo de aves mais ameaçado de extinção no planeta.  
Ao longo dos últimos 500 anos, os milhões de aves marinhas que nidificavam anualmente nos Açores, diminuíram 
substancialmente como consequência da introdução de espécies predadoras e de plantas invasoras. 
Actualmente, com excepção do Cagarro, a ave marinha mais abundante nos Açores, as populações estão 
confinadas a pequenos ilhéus e a algumas falésias remotas e inacessíveis.  
O projecto de protecção destas espécies irá decorrer ao longo dos próximos quatro anos, na Ilha do Corvo e no 
Ilhéu de Vila Franca do Campo, em S. Miguel e tem como objectivos testar medidas de controlo e erradicação de 
espécies exóticas invasoras de animais e plantas, melhorar o habitat das aves marinhas e aumentar a 
médio/longo prazo o número e a área de distribuição das mesmas nos Açores, bem como promover os valores 
ambientais e incentivar o turismo ambiental no Arquipélago. 

JornalDiario 
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Televisão 
 
- 28 Maio 2009, RTP1 - programa Bom Dia Portugal 
Ilheu de Vila Franca e laboratorio para estudo 
 

http://www.youtube.com/watch?v=2jyIu41Jnr4&feature=player_embedded  
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