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O Projecto LIFE+ Safe Islands for Seabirds é uma parceria da SPEA com a 
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 do Desenvolvimento Agrário e Câmara 
Municipal de Vila Franca do Campo 
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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. RESUMO EXECUTIVO 

O projecto LIFE+ iniciou-se em Janeiro de 2009 e terminou, como definido, em 31 de 

Dezembro de 2012. 

Ao longo do projecto foram assegurados os processos operacionais e logísticos que 

permitiram a sua concretização: a contratação da equipa técnica, o estabelecimento de 

protocolos e a definição dos processos administrativos e relação entre parceiros. Ao longo 

do projecto foram adquiridos os vários equipamentos e materiais de consumo previstos e 

necessários ao normal funcionamento do projecto. Todos os equipamentos e materiais se 

encontram devidamente identificados com referência ao projecto e ao programa LIFE, e 

estão listados na base de dados de equipamentos da SPEA. As diferentes áreas de 

intervenção também se encontram identificadas e podem ser visitadas após contacto com o 

Parque Natural de Ilha, representante do parceiro do projecto SRAM. 

Os principais objectivos deste projecto foram a aplicação e teste de metodologias para a 

recuperação do habitat e populações de aves marinhas, bem como a avaliação do impacto 

das espécies invasoras e a forma de mitigar estes impactos. Em conjunto com as acções de 

conservação directa, o projecto pressupunha uma forte componente de comunicação a nível 

das ameaças sofridas pelas aves marinhas e dos benefícios da conservação dos recursos 

naturais e gestão de resíduos. 

Todos os objectivos previstos foram de foram geral conseguidos, e a generalidade das 

acções decorreu de acordo com o previsto e dentro dos prazos e orçamento previstos. 

Algumas das áreas de intervenção inicialmente planeadas, sofreram ligeiras alterações que 

foram devidamente autorizadas pela Comissão Europeia na sequência da visita efectuada 

ao projecto em final de 2010. O projecto centrou a sua actuação na Reserva Biológica do 

Corvo (RBC), na Reserva Biológica de Altitude (RBA) e no Ilhéu de Vila Franca do Campo. 

A vedação anti-predadores (acção C2) foi finalizada em Outubro de 2011 devido à 

ocorrência de factores não previsíveis no início do projecto e sofreu alguns danos estruturais 

devido a um temporal de grande dimensão, que foram reparados ao abrigo da garantia em 

Outubro de 2012. Foi conseguida uma intervenção social e impactos locais muito fortes, que 

superaram as melhores expectativas em termos de resultados e de envolvimento da 

população do Corvo. Este envolvimento foi determinante para o sucesso das acções e para 

alcançar os objectivos do projecto e manifestou-se de várias formas. O envolvimento da 

população local, nomeadamente a nível da população escolar, foi total e foi sugestivo da 

influência do projecto a inclusão da continuação das acções do mesmo, como acções 

integrantes das duas principais listas políticas concorrentes às eleições regionais de 2012. 

A nível do Ilhéu de Vila Franca do Campo, foi ampliada a área de intervenção e a área 
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recuperada ultrapassa a inicialmente prevista. Os trabalhos decorreram como previsto e 

suscitaram o interesse da Câmara Municipal de Vila Franca do Campo, que desde o início 

manifestou o seu apoio ao projecto. 

A equipa externa de monitorização acompanhou o projecto de forma regular, e constatou o 

bom andamento dos trabalhos e o impacto local do mesmo. 

No final do projecto foi efectuado um estudo económico sobre o mesmo, que revelou o 

grande impacto económico na região decorrente das várias acções efectuadas. Com a 

experiência dos primeiros anos de projecto consideramos que a lista de acções e seus 

conteúdos foram válidos e relevantes e os resultados obtidos extendem-se para além do 

final do projecto. 

2. EXECUTIVE SUMMARY 

This LIFE project started in January of 2009 and ended in the 31st of December 2012, as 

planned. 

SPEA secured all the necessary operational and logistic procedures along the project to 

execute all the actions: the hiring of the technical team, the definition of protocols and 

agreements between partners and the definition of the administrative processes. All the 

equipments and supplies necessary to the project were acquired and they are identified 

according to the LIFE programme regulations and listed in the SPEA Database of 

equipments. The areas interventioned by the project are signalized and can be visited trough 

contact with the Corvo Natural Park or the SRAM (Secretaria Regional do Ambiente e do 

Mar). 

The main goals of this project were to apply and test different methodologies to recover 

seabird habitat and seabird populations, as well as to evaluate the impact of invasive species 

and ways to reduce it. Together with the conservation component, the project included a 

strong awareness and communication component targeting seabird threats and the benefits 

of managing waste and conserving natural resources. 

The project attained the expected results and overall all the actions were executed with 

minor changes to the initial plan and following the initial schedule and budget 

Some of the areas of intervention were changed after consultation and agreement of the 

European Commission, following the visit to the project at the end of 2010. The main 

intervention areas of the project were the Corvo Biological Reserve, the Corvo Altitude 

Reserve and the Vila Franca do Campo Islet. 

The Pest-proof fence (C2) was just terminated in October of 2011 due to unforeseen 

logistical factors and suffered some structural damages following a major storm, that were 

fully repaired under the warranty in October of 2012. Socially, the project achieved a major 
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local impact that surpassed our best expectations and conducted to the evolvement and 

support of most of the Corvo population. This involvement was the key for the success of 

some of the actions and took several different forms. The school student participated 

enthusiastically in all the actions, and the continuation of these actions was even included in 

the electoral programmes of the regional deputies of the main regional election candidates. 

In the Vila Franca do Campo Islet, the intervention area was augmented and the area 

recovered is largely superior to the initial objectives of the project. The work developed 

according to plan and with the support and interest of the Vila Franca do Campo Council. 

The project team reported regularly to the external monitoring team that followed the 

development of the actions and verified the local impacts of those. 

During the final months of the project SPEA developed an independent economic 

assessment of the actions that verified the strong regional and local economic impact of the 

LIFE project. 

Evaluating the impact of the actions as residents in Corvo, we considered that the actions 

were necessary and obtained relevant results that will maintain after the end of the project. 
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3. INTRODUÇÃO 

3.1 Contexto e Objectivos 

Uma das principais ameaças actuais para as colónias de aves marinhas dos Açores e da 

Ilha do Corvo é a degradação dos seus habitats, nomeadamente pela introdução de 

espécies invasoras de fauna e flora.  

A nível dos habitats foram feitas intervenções nas várias áreas de actuação do projecto, 

nomeadamente recuperados habitats costeiros e vegetação de turfeiras de altitude, com a 

plantação de mais de 15000 plantas nativas e endémicas dos Açores e a eliminação de 

plantas infestantes das áreas intervencionada  

A nível da conservação das aves marinhas, o principal problema são os gatos domésticos e 

assilvestrados existentes na Ilha. Os níveis de predação efectuada por estes predadores 

exóticos são elevados e afectam Estapagados, Frulhos e Painhos e mesmo as aves de 

maiores dimensões (Cagarras). Foi estabelecida no Corvo uma área vedada de 2,5 ha com 

uma vedação anti-predadores, para dispor de uma área para a nidificação de aves 

marinhas, bem como instaladas estruturas artificiais para facilitar o estabelecimento de 

novas colónias. Monitorizaram-se as populações de todos os mamíferos predadores 

introduzidos e determinaram-se os seus habitats preferenciais e épocas de maior e menor 

densidade. Os gatos domésticos foram esterilizados e marcados com microchip para 

preparar uma futura acção de erradicação. 

O Project foi alvo de uma avaliação económica dos seus efeitos, que estimou em 6 a 7 o 

número de empregos criados nos Açores, 5 a 6 destes na Ilha do Corvo, durante os 4 anos 

do projecto. Foram detectados aumentos do PIB a nível do PIB da região e da ilha do 

Corvo, directamente ligados a este projecto. 

As várias acções do projecto, para além dos resultados directos em termos de conservação 

tiveram variados outros impactos em termos sociais, nomeadamente em termos de 

educação ambiental e divulgação e criação de mais valias na área do turismo sustentável. 

3.2 Resultados esperados a longo prazo 

É previsível que nos próximos anos os 17,5 ha de habitats intervencionados no Corvo sejam 

renaturalizados de forma progressiva e crescente, devido aos crescimento das plantas 

nativas e endémicas e à ausência de predadores. Espera-se que os ninhos artificiais 

venham a ser ocupados por dispersão de aves reprodutoras existentes na imediações e do 

retorno das aves translocadas para a reserva. Os resultados dos trabalho efectuados 

servirão como exemplo dos sistemas em equilíbrio na ausência de espécies infestante e 

poderão influenciar a tomada de medidas legislativas efectivas para a preservação dos 

habitats naturais dos Açores. 
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4. PARTE ADMINISTRATIVA 

 

4.1 Gestão do projecto 

Nos meses iniciais foram realizadas diversas reuniões entre os parceiros do projecto, de 

forma a acertar os processos de funcionamento do projecto e a assegurar os montantes 

financeiros que permitiram o normal cumprimento do projecto apesar dos pesados cortes 

financeiros impostos aquando da aprovação da candidatura. O coordenador de Projecto e o 

Director Executivo da SPEA participaram ainda no evento LIFE+ Kick off Meeting que teve 

lugar em Madrid em 6 de Março de 2009. 

O projecto envolveu intervenções em áreas de grande visibilidade turística e importância 

social, como sejam o Ilhéu de Vila Franca, e várias das suas acções estiveram directamente 

relacionadas com as principais actividades económicas da ilha do Corvo. Desta forma, e 

para envolver todos os potenciais interessados e garantir a divulgação do projecto, foram 

realizadas diversas reuniões com entidades representativas na região e auscultada a 

opinião dos seus representantes. Destacam-se neste aspecto as reuniões com a 

Vice-Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca do Campo, com os responsáveis pelo 

Clube Naval de Vila Franca do Campo e com a Capitania de Ponta Delgada. 

Ao longo do projecto foram efectuadas várias sessões de esclarecimento público sobre o 

andamento dos trabalhos, tanto no Corvo como no Ilhéu de Vila Franca, para informação da 

população e dos vários stakeholders locais (ex: SEPNA; Capitania; Clube dos Amigos dos 

Açores; Amigos do Calhau; Clube Naval de Vila Franca do Campo). Este eventos contaram 

sempre com representantes da SRAM e com ampla divulgação nos meios de comunicação 

regionais e nacionais (televisão, rádio e jornais). 

Todas as reuniões anuais da Comissão Executiva previstas foram efectuadas e a SPEA 

assegurou que os documentos de todos os parceiros foram devidamente classificados e 

preenchidos os formulários respectivos de acordo com as indicações das disposições legais. 

Foi também assegurado um contrato com o Parque Natural da Madeira que assegurou a 

consultoria desta entidade às acções do projecto. O estabelecimento do Parque Natural da 

Ilha do Corvo em 2010 foi uma mais valia para o projecto. Esta instituição, inexistente 

aquando da candidatura e início do projecto, possui competências nas áreas ligadas às 

acções previstas, pelo que foi um parceiro privilegiado e um elemento facilitador em termos 

de comunicação local e da execução das acções previstas, com o qual a equipa da SPEA 

trabalhou em estreita colaboração. 

Foram também realizadas todas as reuniões Científicas previstas e a Comissão Científica 

acompanhou de perto o projecto, mantendo-se em contacto regular com a equipa e 

opinando sobre o andamento das acções. 
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Os relatórios previstos foram entregues de forma atempada: um relatório inicial em 2009, 

um relatório de progresso em 2010 e o relatório intercalar e respectivo relatório financeiro 

em 2011. As acções do projecto terminaram em Dez de 2012 e durante os meses de 

Janeiro a Abril de 2013 foram elaborados os relatórios técnico e financeiro finais e a 

respectiva auditoria. 

Organograma e Estrutura de Gestão 

A estrutura de gestão do projecto e a equipa responsável foi adaptada de forma a cumprir 

com todos os requisitos das acções do projecto, permitindo a sua execução na totalidade. 

Como é do conhecimento da Comissão o projecto não teve pessoal suficiente 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 de acordo com o seguinte organograma: 

 

 

4.2 Avaliação da gestão do projecto 

O projecto foi coordenado pela SPEA e executado maioritariamente por técnicos próprios 

desta organização. No seguimento das directrizes da Comissão Científica e das decisões da 

Comissão Executiva as acções eram executadas, mantendo sempre todos os parceiros 

informados das dificuldades encontradas e do decorrer das mesmas. Para tal cada parceiro 

nomeou um representante oficial que se correspondia regularmente com o coordenador do 

projecto. O projecto recorreu a vários programas de voluntariado e albergou diversos 

estagiários para poder concluir com sucesso as acções a que se propôs, aumentando assim 

o número de profissionais formados nas áreas de controlo e erradicação de invasoras.  

A parceria entre estas quatro entidades permitiu juntar a organização e capacidade de 

execução da SPEA com o apoio científico do RSPB e o suporte financeiro, logístico e legal 

do Governo Regional ao apoio de equipamentos e maquinaria da Câmara Municipal do 

Corvo, bem como ao seu papel facilitador da integração local. No final do projecto, por 

motivo de acréscimo de solicitações exteriores, Câmara Municipal do Corvo não pôde 

dedicar o tempo previsto às acções do projecto, pelo que a SPEA e a SRAM asseguraram 
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as mesmas, sempre que necessário. 

O estudo económico realizado no final do projecto demonstrou o seu forte impacto na 

economia local e regional, pelo sublinha o efeito positivo deste trabalho e de trabalhos 

semelhantes. Foram também executadas várias técnicas pioneiras que podem ser 

replicadas noutros locais com grande mais valias em termos de conservação da Natureza, 

nomeadamente a monitorização de aves marinhas com técnicas de radar ou gravadores 

automáticos, ou a instalação de vedações anti-predadores em áreas seleccionadas. 

O projecto deparou-se com algumas dificuldades financeiras, decorrentes das novas regras 

do LIFE e da sub-orçamentação da rubrica pessoal, mas conseguiu completar os objectivos 

propostos, ultrapassando problemas pontuais de falta de liquidez financeira. Em termos das 

áreas intervencionadas, o facto do projecto decorrer em duas unidades geográficas muito 

distintas permitiu validar os resultados de diversas metodologias, mas criou algumas 

dificuldades logísticas acrescidas, especialmente dadas as dificuldades de acesso, tanto ao 

ilhéu de Vila Franca do Campo,  como à própria ilha do Corvo. 

Apesar de se terem ultrapassado vários dos objectivos iniciais propostos, em muitas das 

acções, no que respeita à ocupação dos ninhos artificiais estes objectivos são agora 

reconhecidos como temporalmente demasiado ambiciosos. Por um lado as excessivas 

dificuldades burocráticas inerentes à importação de materiais do exterior do espaço 

Europeu, e por outro o próprio ciclo de vida característico das aves marinhas, levam-nos a 

concluir que seria pouco razoável esperar taxas de ocupação efectivas durante os anos de 

duração do projecto, e que só a longo prazo será realisticamente possível que as estruturas 

disponibilizadas venham a ser ocupadas. 

Os resultados obtidos foram publicitados de várias formas, tanto ao público em geral, como 

em encontros técnicos específicos, e o grande número de pessoas que teve acesso a estes 

levam-nos a concluir que foi feita uma divulgação adequada dos mesmos. A continuação 

online do site do projecto e do site www.CorvoVirtual.pt bem como os novos equipamentos 

do centro de interpretação e os vários vídeos disponíveis nos canais do Youtube e do Vimeo 

garantem a continuidade de uma divulgação adequada e da existência de meios de 

disponibilização de resultados futuros. 

A continuidade das actividades do projecto foi assegurada através de protocolos entre os 

parceiros e entidades convidades, que permitirão a continuação das actividades de 

recuperação da vegetação nativa, a manutenção da vedação anti-predadores e a 

monitorização dos ninhos artificiais. A nível político a continuidade das actividades do 

projecto foi mesmo referida como desejável e integrada nos programas eleitorais das 

principais listas candidatas às eleições regionais. As principais ameaças à continuidade 

destas acções prendem-se com a falta de meios técnicos suficientes por parte dos parceiros 

governamentais, sobretudo dado o contexto de crise económica actual.  

http://www.corvovirtual.pt/
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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 acção foi concluída com sucesso e o relatório final (A1-Relatório Base de 

Biodiversidade da Ilha do Corvo e do Ilhéu de Vila Franca. Dezembro 2009, Anexo 7.2) está 

disponível no website do projecto. Toda a bibliografia conhecida sobre Corvo e Vila Franca 

foi analisada em detalhe, para produzir uma fotografia do nosso conhecimento actual da 

ecologia e história natural destas duas ilhas. 

 

Acção A2 – Estabelecimento do grupo local de apoio à recuperação dos habitats 

naturais do Corvo 

Esta acção concluiu-se com sucesso através da realização de reuniões com periodicidade 

trimestral, e de 6 em 6 meses abertas a toda a população do Corvo, tal como decidido por 

todos os intervenientes.  

Após o grupo ter sido estabelecido realizaram-se nove reuniões: Março, Maio, Setembro e 

Novembro de 2009; Janeiro, Março e Setembro de 2010 e Março e Setembro de 2011 e 

Junho de 2012 (A2 – Actas das Reuniões do Grupo de Apoio Local, Anexo 7.4). 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. Em Setembro de 2009, Março e Setembro de 2010, Março e Setembro de 2011 e 

Junho de 2012 as reuniões foram abertas a toda a população, com o objectivo de esclarecer 

publicamente os resultados do projecto, dando a oportunidade de esclarecer dúvidas e 

formular ideias. A grande participação pública obtida nestas sessões, manifestou o interesse 

nas actividades do projecto e na evolução das acções em curso, e demonstrou um maior 

aproveitamento do grupo através da informação de proximidade. 

 

Acção A3 – Revisão de toda a informação sobre a erradicação de ratos em ilhas 

habitadas 

Esta acção foi executada com êxito e considera-se terminada desde 2010. Os técnicos da 

RSPB prepararam uma revisão exaustiva e completa sobre o tema, que foi publicada na 

revista Conservation Biology, tendo sido aceite em 11/07/2010 (A3 – Oppel et al. 2010. 

Eradication of Invasive Mammals on Islands Inhabited by Humans and Domestic Animals. 
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Conservation Biology, Anexo 7.2). Para a elaboração deste artigo contribuíram também 

elementos da SPEA e do Parque Natural da Madeira 

Acção A4 – Desenvolvimento de um plano operacional para a erradicação no Corvo de 

a) cabras/ovelhas selvagens; b) ratazanas; c) gatos assilvestrados 

Foi elaborado um plano operacional exaustivo que considera diferentes cenários em relação 

à gestão das populações de espécies invasoras na Ilha do Corvo. São consideradas e 

comparadas as possibilidades de erradicação total das diferentes espécies, bem como a da 

introdução de medidas de controlo regulares a longo prazo. Para cada opção são apontadas 

as vantagens e desvantagens, do ponto de vista das espécies afectadas por estes 

predadores e do ponto de vista económico e social. 

O plano operacional refere estimativas de custos e de pessoal a envolver nas diferentes 

fases dos trabalhos, define as metodologias recomendadas a empregar e estabelece pontos 

de apoio local, bem como condicionantes de ordem técnica e factores logísticos a 

assegurar. 

No actual enquadramento social, económico e político considera-se que uma acção de 

erradicação total de roedores não é exequível, embora fosse tecnicamente possível. 

Condicionantes de ordem económica, mas sobretudo a falta de garantias de longo prazo de 

envolvimento e compromisso social e político previnem uma acção deste tipo. 

Em termos económicos, e tendo e conta as espécies afectadas e o grau de predação sofrido 

não é justificável um projecto com a dimensão que uma erradicação total teria de possuir, 

nem as alterações de logística de transporte e fornecimento de cargas e controlos dos 

pontos de entrada na Ilha que estariam implicados. São sugeridas medidas alternativas de 

controlo e gestão das espécies invasoras presentes, bem como medidas preventivas para 

evitar a introdução de novas espécies invasoras (A4 – Plano operacional para Erradicação 

de Mamíferos invasores, Anexo 7.2). 

Como máxima prioridade sugere-se a adopção, o mais breve possível, de duas medidas 

fundamentais para o estabelecimento de uma boa política de prevenção e gestão de 

espécies invasoras: 

 a implementação e continuação da marcação e esterilização da população de gatos 

domésticos e definição de mecanismos de registo rigorosos; 

 a implementação de medidas de bio-segurança rigorosas no Porto e no Aeroporto 

que evitem a entrada de novas espécies invasoras na ilha. 

A adopção destas duas medidas permitirá que se avance numa segunda fase para a 

remoção da população de gatos assilvestrados. Em conjunto, estas acções poderão ser as 
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de maior impacto imediato sobre as populações de aves marinhas e permitirão reduzir de 

forma muito significativa o impacto sobre as mesmas. 

. 

Acção A5 – Mapear a distribuição e abundância de mamíferos introduzidos no Corvo e 

no ilhéu de Vila Franca 

Ratos 

Esta acção decorreu como previsto. No IVFC foram realizadas 4 sessões de amostragens 

de roedores por ano (Primavera, Verão, Outono e Inverno) e confirmou-se a ausência de 

roedores neste ilhéu. Verificou-se também a ausência de gatos, cabras, ovelhas ou qualquer 

outro mamífero introduzido. 

Na Ilha do Corvo, foram feitas sessões mensais de amostragem de roedores desde Março 

de 2010, até completar um ciclo anual em Fevereiro de 2011. Em cada sessão mensal 

foram amostradas 4 áreas a diferentes altitudes, duas das quais no interior das reservas 

criadas pelo projecto, de modo a obter as situações de referência (C2 – Mapa da Reserva 

Biológica de Altitude; C2 – Mapa da Reserva Biológica do Corvo, Anexo 7.3). Para além das 

amostragens mensais nestas 4 áreas foram ainda amostrados 11 terrenos espalhados pela 

ilha que serviram para obter a estimativa da abundância de roedores nas áreas teste da 

Acção B1.  

Como previsto, a amostragem de roedores em diferentes habitats, nos seus picos de 

densidade decorreu desde Setembro de 2011, repetindo-se em Novembro, Dezembro e 

Fevereiro e Março de 2012. Os resultados destes dois anos de monitorização de roedores 

mostraram que o menor pico de abundância para ambas as espécies ocorreu em Abril. Por 

outro lado foram encontradas diferenças de índice de abundância entre habitats. Estes 

resultados foram apresentados num artigo científico para a revista Airo (A5 – Hervías et al. 

2012. “Mamíferos exóticos na Ilha do Corvo: é a erradicação tecnicamente possível?.Airo, 

Anexo 7.2). O prolongamento dos prazos previstos inicialmente não apresentou qualquer 

encargo para o projecto ou para as acções directamente relacionadas (A4 e C9), e constitui 

uma mais-valia, em termos de dados de distribuição e abundância de roedores mais 

específicos e robustos, os quais serviram de base para a elaboração do relatório da acção 

A4. 

As seis áreas de nidificação de cagarro em estudo foram monitorizadas desde Maio de 

2010, para perceber a relação entre as variações mensais das abundâncias de roedores e a 

taxa de sucesso reprodutor dos cagarros. Após o término desta acção, em Março de 2011 

decidiu-se, em conjunto com a comissão consultiva, a sua continuidade de Maio a Outubro, 

período de nidificação do cagarro, conjuntamente com a monitorização dos gatos, através 

das câmaras automáticas, de modo a comparar a variabilidade destas três variáveis 
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(sucesso reprodutor de cagarros, predação por ratos, predação por gatos), durante o ciclo 

reprodutor dos cagarros. Os resultados deste estudo foram também publicados num artigo 

científico sobre o sucesso reprodutor do cagarro correspondente à acção C9 (C9 – Hervías 

et al. 2012. Studying the effects of multiple invasive mammals on Cory’s shearwater nest 

survival. Biological Invasions, Anexo 7.2). 

Durante o ano de 2012, efectuaram-se sessões de captura adicionais com armadilhas 

tomahawk para verificar e certificar a ausência da espécie Rattus norvegicus da Ilha do 

Corvo. Foram efectuadas 33 sessões de capturas (20 armadilhas por noite e sessão) 

realizadas do dia 25 de Maio a 17 de Julho, com diferentes iscos. Os locais de amostragem 

foram a vila, a lixeira, o porto, a ETAR e terrenos privados (A5 – Locais de amostragem para 

Rattus norvegicus, Anexo 7.3), por serem habitats preferenciais de Rattus norvegicus e por 

estarem mais de pontos de introdução acidental (porto e aeroporto). Tal como esperado, 

pelo facto de não haver indícios da presença desta espécie na ilha, não se capturou nenhum 

espécime, sendo esta uma conclusão importante e significativa para futuros planos de 

controlo/erradicação de espécies invasoras. 

 

Cabras 

Foram efectuados transectos mensais de barco para mapeamento da distribuição e 

abundância de cabras e ovelhas até completar um ciclo anual de amostragem em Julho de 

2010. Estimou-se um máximo de 153 cabras e 92 ovelhas. Em paralelo, foi realizado um 

inquérito aos agricultores, para obter uma estimativa comparativa do número de animais do 

Corvo. O êxito das metodologias escolhidas e a conformidade dos resultados levaram-nos a 

abdicar de realizar a contagem, a partir de pontos-chave em terra. O censo desta espécie 

está descrito no respectivo relatório (A5 – Mapeamento da Distribuição e Abundância da 

População de Cabras e Ovelhas da Ilha do Corvo, Anexo 7.2) e publicado num artigo 

científico para a revista Airo (A5 – Hervías et al. 2012. “Mamíferos exóticos na Ilha do Corvo: 

é a erradicação tecnicamente possível?. Airo 22, Anexo 7.2). 

Gatos 

Em 2009 iniciaram-se, de forma sistemática, as metodologias para determinar a distribuição 

e abundância de gatos na Ilha do Corvo. Foram também realizados dois testes para estudar 

a actividade dos gatos, o primeiro em 2009 consistiu em faroladas nocturnas regulares de 

automóvel, registando continuamente todos os avistamentos pontuais. Para o segundo 

foram realizados levantamentos com track-plates nas colónias de cagarro. No entanto, 

nenhuma destas metodologias resultou ser apropriada para as condições de humidade e 

vento da ilha.  

Para determinar a actividade dos gatos em redor das colónias de cagarro optou-se assim 

pela utilização de utilizar câmaras fotográficas automáticas (Maio de 2010 a Abril de 2011), 
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nas áreas de estudo onde se desenvolveu a Acção C9. Em 2011, na época de reprodução 

dos cagarros (desde Maio a Outubro), as câmaras foram colocadas em pontos fixos com 

maior índice de detecção de gatos, para aumentar a probabilidade de captura fotográfica 

dos mesmos. Esta acção possibilitou também a comparação destes resultados com a 

abundância de roedores e a avaliação da possível relação entre eles, e os resultados foram 

divulgados no artigo científico sobre o sucesso reprodutor do cagarro da acção C9 (C9 – 

Hervías et al. 2012. Studying the effects of multiple invasive mammals on Cory’s shearwater 

nest survival. Biological Invasions, Anexo 7.2) 

Foram ainda colocadas 20 câmaras de detecção automática, de modo aleatório em 120 

pontos distribuídos ao longo da ilha durante um perído de um ano. Em Junho de 2011, 

completou-se um ciclo anual e a população de gatos assilvestrados foi estimada em cerca 

de 280 indivíduos. Os métodos e resultados foram publicados em detalhes num artigo 

científico na revista Airo (A5 – Oppel et al. 2012. “Estimativa da densidade de gatos 

assilvestrados na Ilha do Corvo, Açores, para avaliar a viabilidade de erradicar a população 

de gatos assilvestrados. Airo, Anexo 7.2).  

Para melhor determinar o impacto dos gatos nas colónias de aves marinhas, foram: 

 realizados transectos mensais durante um ano para procurar excrementos 

(concluídos em Agosto de 2011); 

 marcados 21 gatos com GPS (69 viagens) para conhecer os seus movimentos e 

verificar as áreas de prospecção de presas. 

Os resultados indicam que os roedores são a principal presa ao longo do ano. Por outro 

lado, os gatos domésticos e semi-domésticos movem-se em distâncias curtas e a maioria 

dentro da Vila, provavelmente devido à grande disponibilidade de alimento que existe em 

torno da Vila. Estes resultados são parte integrante de uma tese de Doutoramento em curso 

e serão publicados de forma detalhada num artigo científico que submetido no início de 

2013. 

Esta acção decorreu sem qualquer constrangimento e com ligeiras diferenças de datas em 

relação ao previsto, por motivos de ordem técnica (chegada do material à ilha) mas que não 

implicaram alterações significativas dos seus objectivos ou resultados. 

 

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

Foi elaborado um Sistema de Informação Geográfica com a distribuição e abundância das 

espécies exóticas invasoras nas áreas de intervenção do projecto (A6 – Mapas de 

distribuição de plantas invasoras, Anexo 7.3). A cartografia das principais manchas de 

vegetação foi efectuada, através de orto-rectificação de fotografias aéreas a cores da Ilha do 

Corvo, e de interpretação directa de imagens do Google Earth (Ilhéu de Vila Franca), com 
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posterior foto-interpretação, em gabinete e sua validação no campo. A disponibilização de 

fotografias aéreas mais recentes e a colaboração com o Parque Natural de Ilha permitiu 

ampliar os resultados desta acção e estender a sua zona alvo à totalidade da Ilha do Corvo, 

o que resultou numa significativa mais-valia para o projecto e para o Plano Regional de 

Erradicação e Controlo de Espécies de Flora Invasora e não implicou custos acrescidos, em 

relação ao proposto no projecto incial. Os trabalhos de foto-interpretação decorreram em 

2010 com o apoio de dois estagiários fruto de uma parceria do projecto e da Escola Forestal 

de Madrid (El Escorial). Em Abril de 2011 iniciaram-se os trabalhos de mapeamento de toda 

a ilha. Com a colaboração de estagiários e voluntários foram efectuadas visitas ao campo 

para validação das principais manchas exóticas da ilha. Os trabalhos seguiram o protocolo 

definido (A6 – Protocolo de mapeamento das plantas invasoras da ilha do Corvo, Anexo 7.2) 

e foram executados por quatro estagiários (Julia Herrera, Javier Roma, Sónia Serrano e 

Angel Morro) dois voluntárias (Beatriz Mira e Rosemary Sigger) e os técnicos de trabalho 

(Tânia Pipa, Sandra Hervías e Carlos Silva). O trabalho de campo decorreu de Abril a 

Agosto de 2011 e de Junho a Setembro de 2012. 

 A ilha foi dividida em 493 quadrículas de 200mx200m, das quais 386 são prospectáveis 

(78% das quadrículas) e acessíveis. Foram prospectadas 265 quadrículas (53% de todas as 

quadrículas e 69% de toda a área prospectável). Estes dados foram validados e corrigidos 

em ARGIS e estão já disponíveis online (Corvo - 

http://www.arcgis.com/explorer/?open=bd9a9983f69f49778203d5efc6fe8bfc e IVFC - 

http://www.arcgis.com/explorer/?open=5d227b41140c45cbb64bf91048c148ee). A espécie 

com distribuição mais ampla é a hortênsia Hydrangea macrophylla (30 ha) e localiza-se em 

cotas superiores. O salgueiro (nome local da Tamargueira) Tamarix africana (9 ha) é a 

segunda espécie que ocupa maior área e localiza-se em cotas mais baixas, junto à vila do 

Corvo (C4 – Áreas intervencionadas, Anexo 7.3). A cana Arundo donax e o incenso 

Pittosporum undulatum ocupam áreas aproximadas de 2 ha (cada espécie). As restantes 

espécies têm valores inferiores a um hectare. 

As quadrículas não prospectáveis e que correspondem a falésias foram mapeadas, através 

de um método pioneiro, por junção de fotografias das falésias em 3D que permite identificar 

as principais manchas de vegetação. Este trabalho foi desenvolvido com ajuda de 

voluntários da RSPB (Sergio Boggio e Eva Immler). Este método, embora seja um método 

alternativo à foto-interpretação não permite aferir os valores de área reais ocupados pelas 

diferentes manchas de invasoras e apenas permite aferir a área por unidade de mapa 

(pixel). A existência de pixéis com diferentes escalas causa diferenças, entre os diferentes 

pixéis de cada fotografia panorâmica, embora permita uma análise comparativa e sobretudo 

permite estabelecer uma referência para comparações futuras. 

Os dados recolhidos foram ainda enviados para análise mais detalhada por um estudante de 

http://www.arcgis.com/explorer/?open=bd9a9983f69f49778203d5efc6fe8bfc
http://www.arcgis.com/explorer/?open=5d227b41140c45cbb64bf91048c148ee
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doutoramento da Universidade dos Açores (Artur Gil). Este, está a desenvolver um trabalho 

no âmbito da sua tese de doutoramento para a determinação da invasão de espécies 

invasoras em diferentes áreas protegidas, através de imagens de satélite, uma delas, é a 

ZPE Pico da Vara/Ribeira do Guilherme. As manchas que foram determinadas pela acção 

A6 servem de indicadores de correcção para aferir o método e aplicá-lo posteriormente, às 

falésias do Corvo e restante área da ilha.  

 a) Ilha do Corvo – Reservas biológicas 

Como principais espécies invasoras destacam-se a hortênsia e o salgueiro. A primeira 

encontra-se na reserva biológica de altitude (RBA) e ocupa 8% da área e a segunda 

ocupava 29,28% da Reserva Biológica do Corvo (RBC), até Agosto de 2011 (A6 – Mapas de 

distribuição de plantas invasoras, Anexo 7.3). Após o início dos trabalhos da vedação anti-

predadores na RBC, foram eliminadas mais plantas por arranque directo, pelo que no final 

de Outubro de 2012 a área de ocupação de salgueiro se estima em 5%. Estes são 

controlados pontualmente, até à sua erradicação. 

 b) Ilhéu de Vila Franca do Campo (IVFC) 

A fotointerpretação do ortofotomapa e a validação dos dados de campo foram efectuados no 

primeiro ano do projecto, ao mesmo tempo que a acção C1 decorria. O corte de canas 

permitiu o acesso a áreas, onde não era possível identificar a vegetação, no interior do ilhéu. 

As espécies invasoras mais abundantes são a cana e o metrosidero Metrosideros 

tomentosa e ocupam, respectivamente, 28,31% e 8,45% da área do ilhéu. O mapa da 

vegetação do IVFC e a área de ocupação das principais manchas de vegetação podem ser 

consultados no (A6 – Mapas de distribuição de plantas invasoras, Anexo 7.3). 

 

Acção B1 – Testes no terreno para ajudar no desenvolvimento do plano de 

erradicações para ratos (compensações para os agricultores) 

Os objetivos esperados para esta acção foram alcançados com sucesso em Julho de 2010. 

A versão original desta acção deixou de se justificar, uma vez que são muitos os estudos 

que referem o efeito de rodenticidas anticoagulantes sobre produtos agrícolas animais, e 

que esta acção pressupunha uma compensação financeira que o orçamento inicial não 

comportaria. Após a reavaliação da proposta inicial e a alteração dos objectivos, a nova 

acção consistiu num teste do comportamento do gado perante o rodenticida, e a 

receptividade dos agricultores ao protocolo experimental desenhado (B1 – Testes de 

erradicação de roedores introduzidos, Anexo 7.4). 

Para tal efeito, foram seleccionados 9 agricultores e 11 terrenos diferentes no Corvo para 

realização dos testes previstos, que tiveram a duração de 3 meses e terminaram em Julho 

de 2010. O protocolo implicou uma monitorização rigorosa das caixas rateiras pelos 
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agricultores, como recomendado pela SPEA. Os resultados obtidos indicaram que apenas o 

rato-caseiro foi erradicado dos terrenos. Como conclusão principal foi comprovado que, 

apesar de uma forte adesão inicial por parte dos agricultores, com o desenrolar dos testes 

verificaram-se falhas de todos os participantes no seguimento dos protocolos. Numa futura 

campanha erradicação, o tempo necessário à correcta aplicação dos protocolos implicará o 

recurso a técnicos ou operadores especializados. Uma vez que esta acção não permitiu 

elaborar resultados mais concisos, foram utilizados os resultados da acção C3 para a 

elaboração de um relatório sobre métodos de eliminação de mamíferos exóticos. 

 

Acção B2 – Medidas de compensação para a Comissão de Baldios 

Em 2010, foi assinado um acordo com a Comissão de Baldios, para utilização de uma área 

de 12 ha durante os 4 anos de duração de projecto e com possibilidade de prolongamento, 

para além desta data (B2 – Acordo com a Comissão do Baldio, Anexo 7.1). Com este 

acordo a verba prevista nesta acção não foi utilizada, e foi distribuída por outras rubricas. 

 

Acção C1 – Controlo experimental de cana Arundo donax em áreas piloto na ilha do 

Corvo e no ilhéu de Vila Franca 

Durante as visitas iniciais às áreas de projecto, em Março e Abril de 2009, constatou-se uma 

densidade de canas de 27 canas/m2, que impedia a rebentação de vegetação endémica e o 

acesso aos ninhos de cagarro que estavam bloqueados. Os testes previstos decorreram de 

Abril a Novembro de 2009, de acordo com o protocolo técnico. Durante o controlo de cana, a 

eficiência de controlo, a quantidade de herbicida usada, o tempo de corte da cana e a 

aplicação de herbicida foram monitorizados. Para distinguir o método com o melhor custo-

beneficio aplicou-se o modelo de decisão, Simple Additive Weighting Model, segundo o qual 

o método B (corte, seguido de aplicação de herbicida a 5% e posterior aplicação de 

herbicida a 1,5%, 6 meses depois) revelou ser o mais vantajoso, pois minimiza os tempos 

de trabalho, a quantidade de herbicida utilizada e maximiza a eficácia de controlo. O custo 

de controlo é de 0,66€/m2, o que se traduz numa redução de 98%, da densidade da cana. O 

objectivo de testar um método de controlo de cana foi cumprido no prazo previsto, e uma 

área de 1,345 ha foi controlada com o método seleccionado. Os resultados obtidos podem 

ser extrapolados para a Ilha do Corvo, ou outras áreas, pelo que, os testes no Corvo foram 

dispensados com o consentimento da Comissão. O artigo científico resultante desta acção 

foi publicado em Agosto de 2011, na revista online Conservation Evidence 

(www.conservationevidence.com/individual-study.php?id=2353) (C1 – Silva et al. 2011. 

Control of giant reed Arundo donax on Vila Franca do Campo Islet, Azores, Portugal. 

Conservation Evidence, Anexo 7.2). A conclusão desta acção numa data posterior ao 

http://www.conservationevidence.com/individual-study.php?id=2353
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previsto foi intencional, de modo a submeter o artigo numa revista científica, em vez da 

simples publicação no nosso site salvaguardando assim, os direitos de autor. 

 

Acção C2 – Construir uma vedação anti-predadores na Reserva Biológica do Corvo 

Em 2009 foi construída uma vedação experimental anti-predadores, para verificar a sua 

eficácia em termos de transposição de predadores e a sua relação custo-eficiência. Após 

melhoramentos sucessivos, conseguiu-se comprovar a sua eficácia em relação ao rato-

caseiro. No caso dos gatos e do rato-preto, alguns conseguiram transpor a barreira. O custo 

dos materiais utilizados e tempo necessário para a sua construção foram considerados 

inadequados. 

A SPEA adquiriu um terreno privado adjacente aos disponibilizados pela CMC para 

estabelecimento da RBC, que conjuntamente perfazem 3,5 ha, área considerada suficiente 

para o estabelecimento da colónia artificial de aves marinhas e para teste da eficácia da 

vedação anti-predadores (C2 – Mapa da Reserva Biológica do Corvo, Anexo 7.3). A esta 

área soma-se a área da RBA cedida para o projecto pela comissão de Baldios, com uma 

área de 12 ha. 

Para a vedação da RBC foi consultada a empresa neozelandesa Xcluder fences, líder 

mundial neste tipo de equipamentos, para estudar a viabilidade de implementar uma solução 

adaptada a esta área. Após verificação da viabilidade da construção desta solução única na 

Europa, e definição da área da vedação, foi efectuado o contrato com a Xcluder fences (C2 

– Xcluder fence feasibility study, Agosto 2010, Anexo 7.5) e enviado o material de 

construção para Portugal. A necessidade de envio de alguns equipamentos e materiais da 

Nova Zelândia esteve relacionada com questões da garantia da vedação, e para 

optimização dos custos do contentor que foi enviado com o material específico da Xcluder. 

O transporte do material para Portugal originou algum atraso na execução da acção e 

implicou que a construção apenas se iniciasse no final de Setembro de 2011. Dado que 

parte do material apenas chegou ao Corvo em final de Novembro, foi necessário adaptar o 

método de construção, de forma a finalizar a vedação no final de Outubro. A construção da 

vedação anti-predadores na RBC foi concluída a 31 de Outubro de 2011. Após esta data, 

condições meteorológicas extremamente adversas causaram alguns estragos em parte da 

estrutura, sem comprometer a função da mesma, que foi reparada dentro das condições da 

garantia. A reparação e reforço da mesma ocorreu em Outubro de 2012, altura em que os 

materiais necessários para esse efeito chegaram à ilha. As reparações da vedação 

recorreram a técnicas novas nunca antes utilizadas para empresa X-cluder em qualquer dos 

seus projectos anteriores e mesmo no desenvolvimento de peças de reforço específicas 
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para as condições meteorológicas extremas a que a vedação está sujeita. O estudo 

necessário para o fabrico e adaptação das peças de reforço sublinha o carácter de protótipo 

desta acção. Estas adaptações e inovações, associadas ao fabrico e transporte dos 

materiais motivaram o longo período que decorreu até à conclusão das reparações, sem 

que no entanto pusessem em causa a eficácia da vedação, parao que foram utilizados 

métodos complementares (maior densidade de caixas-rateiras, verificações frequentes da 

presença de animais, limpeza e eliminação de abrigos potenciais próximos das áreas 

afectadas). 

 Esta encontra-se oficialmente à prova de predadores, desde do dia 28 de Outubro de 2012 

e sob monitorização contínua da SPEA e do PNC, de acordo com o protocolo de 

biossegurança elaborado e que se encontra em C2 – Plano de biossegurança da RBC, 

Anexo 7.4. 

Na RBA, devido a diferentes condições de habitat e menor abundância de ratos e gatos foi 

seguida uma opção de vedação diferente (vedação eléctrica), de forma a limitar o acesso do 

gado bovino e permitir o crescimento das plantas endémicas de altitude a plantar pelo 

projecto. Nos limites desta área foram colocadas caixas rateiras com raticida, que foi 

substituído e verificado com regularidade, criando uma zona tampão que limitou a presença 

de roedores exóticos na área. Uma vez que nesta área os roedores apenas ocorreram em 

muito baixas densidades estas caixas-rateiras foram transferidas para a RBC em Janeiro de 

2012. Após um ano com a vedação eléctrica em funcionamento, constatou-se que a 

manutenção da mesma era demasiado exigente e não se justificava para os resultados 

obtidos, pelo que foi retirada. Para limitar o número de plantas a que o gado bovino tem 

acesso, as zonas de plantação foram sempre seleccionadas no interior de zonas densas de 

turfeira, a que o gado bovino não tem acesso. 

 

Acção C3: Eliminação de mamíferos exóticos da Reserva Biológica do Corvo e do 

ilhéu de Vila Franca  

No Ilhéu de Vila Franca, após a colocação de várias armadilhas durante o ano de 2009, 

constatou-se que o mesmo estava livre de mamíferos exóticos. Em 2010 e 2011 o Ilhéu foi 

novamente prospectado para detecção de roedores sem que se tenham verificado 

quaisquer sinais da sua presença. 

Esta acção estava dependente da Acção C2, pelo que foi iniciada durante a instalação da 

vedação na área da RBC descrita na mesma acção. Foi estabelecida uma rede de 125 

caixas-rateiras em toda a área vedada, nas quais foi colocado rodenticida. Em Outubro de 

2011, para garantir que a vedação se encontrava livre de predadores tiveram lugar várias 
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sessões de amostragem intervaladas por aplicações de rodenticida, até que não fosse 

capturado nenhum roedor. A partir do final de Novembro declarou-se a RBC livre de 

predadores devido à ausência de roedores detectados (C3 – Relatório técnico: Erradicação 

de mamíferos exóticos na RBC, Anexo 7.4). No entanto, e em virtude do plano de 

biossegurança referido na acção C2 continuar-se-á com a colocação de rodenticida em 

locais estratégicos de possíveis entradas e continuarão as sessões de armadilhagem 

regulares para detectar possíveis re-invasões e garantir a erradicação de roedores na RBC, 

assim como, a sua monitorização. 

 

Acção C4: Controlo das principais espécies de plantas invasoras na Reserva 

Biológica do Corvo e no ilhéu de Vila Franca do Campo 

A acção do projecto iniciou-se com o reconhecimento das diferentes áreas de intervenção e 

foram adoptadas diferentes metodologias para o controlo de espécies invasoras, de acordo 

com a vegetação e as condições presentes. 

 

 a) Ilha do Corvo 

Na RBC, a principal espécie invasora existente é o Tamarix sp. (conhecido localmente como 

Salgueiro). Após uma extensa pesquisa bibliográfica detectámos que o controlo desta 

espécie é difícil, uma vez que, não existem testes publicados para a sua erradicação, mas 

apenas para espécies do mesmo género. Os espécimes na área de intervenção foram 

inicialmente removidos por corte moto-manual e pela aplicação directa de herbicida a 50% 

na toiça da árvore, logo após o seu corte (princípio activo foi o glifosato). O controlo dos 

salgueiros foi efectuado em Junho de 2009, com recurso a 6 trabalhadores residentes no 

Corvo. Para este efeito, os trabalhadores receberam formação de um trabalhador e de um 

assistente do projecto LIFE Laurissilva, o que denota a cooperação entre projectos. 

Após a verificação de taxas de rebentamento de cerca de 65%, optou-se por um método de 

remoção mecânica, com recurso a maquinaria pesada da CMC. Este mostrou-se mais eficaz 

e economicamente mais favorável, uma vez que a maquinaria se encontrava no local. Para 

minimizar possíveis ressurgimentos tem sido efectuado um controlo pontual, através da 

aplicação localizada de herbicida em todos os rebentamentos, até ao esgotamento radicular 

das plantas. Estas aplicações são efectuadas duas vezes por ano, uma em Abril/Maio e 

outra em Setembro/Outubro. Até à data, mais de 95% da área se mantém livre de plantas 

invasoras. Os salgueiros junto do perímetro da vedação devem ser controlados de forma a 

não provocar danos estruturais na vedação e impedir a entrada de roedores e ou outros 

mamíferos invasores. 

Na RBA, as principais manchas de exóticas existentes são constituídas por hortênsia, de 
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reduzida dimensão (<8% da área). Também a informação existente para o controlo desta 

espécie é reduzida. Em Maio de 2010, foram efectuados testes para a sua erradicação 

através de pulverização directa que, apesar de terem sugerido bons resultados, não tiveram 

o efeito desejado, já que as plantas tratadas voltaram a rebentar em 2011.  

Em simultâneo, no verão de 2011, o LIFE Laurissilva desenvolveu testes de controlo com 

diferentes metodologias e herbicidas e eram aguardados bons resultados com a utilização 

do princípio activo triclopir. Também neste caso os resultados obtidos não foram 

satisfatórios, pelo que é necessário continuar os esforços para encontrar outras 

metodologias de controlo para esta espécie que ocupa 30 ha da ilha (acção A6). 

 

b) Ilhéu de Vila Franca do Campo 

O controlo da vegetação exótica, nomeadamente a remoção da cana, foi efectuado e a 

totalidade da área acessível ocupada por esta espécie foi intervencionada. 

O ilhéu apresenta graves riscos de erosão, razão pela qual não se recomenda a remoção 

total de toda a vegetação exótica. Em algumas zonas do ilhéu, a forte inclinação impede 

qualquer actuação em metrosideros, canas e salgueiros, pois pode causar erosão dos solos 

ou queda de partes da falésia, pelo que se optou por não se proceder a nenhum corte, 

nestas áreas. 

Segundo indicações da Comissão Científica, tem sido efectuado um controlo mensal manual 

dos rebentamentos de vegetação exótica, que é interrompido durante a época reprodutora 

do cagarro, para não perturbar as aves. Este projecto deverá ser o promotor de uma acção 

de restauro ecológico a longo prazo que permita o corte progressivo de vegetação exótica, 

após o restauro da vegetação endémica e consequente consolidação dos solos. 

Foi preparado um relatório (C4 – Relatório técnico: Controlo das principais espécies de 

plantas invasoras da Reserva Biológica do Corvo e do Ilhéu de Vila Franca do Campo, 

Anexo 7.2) que condensa a informação monográfica das espécies e dá a conhecer métodos 

preventivos e de controlo, bem como, divulga os métodos utilizados no controlo de plantas 

invasoras (controlo de plantas invasoras chave). As espécies destacadas no relatório são: o 

incenso, a cana, a hortênsia, o salgueiro e a conteira Hedychium gardnerianum. 

Os objectivos da acção foram cumpridos e dentro dos prazos previstos. No total, todas as 

áreas de intervenção apresentam manchas de invasoras inferiores a 5% (RBC, RBA, IVFC). 
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Acção C5 – Recuperar a comunidade de plantas nativas na Reserva Biológica do 

Corvo e no ilhéu de Vila Franca 

Após uma pesquisa bibliográfica foram delineadas as diferentes acções e espécies para 

restaurar o habitat da RBC e da RBA. O processo de restauração ecológica é um processo 

lento e moroso, que requer o acompanhamento do ciclo de vida das plantas nativas e a 

monitorização da recuperação do habitat, de forma a obter evidências da correcta evolução 

da vegetação. Um dos passos necessários para a restauração de habitats foi a produção de 

plantas e a sua instalação no terreno. No IVFC e na Ilha do Corvo foi necessário recolher 

frutos e sementes para produzir as plantas em estufa, que posteriormente foram utilizadas 

na recuperação da vegetação nativa. 

 

a) Ilha do Corvo 

Tendo como base o mapa de vegetação potencial do Corvo da Universidade dos Açores 

(gentilmente cedido pelo Prof. Eduardo Dias), a recuperação da vegetação dos habitats 

terrestres da ilha do Corvo decorreu em dois locais distintos: a Reserva Biológica do Corvo 

(RBC) e a Reserva Biológica de Altitude (RBA). O processo de recolha de semente foi 

efectuado após prospecção exaustiva da Ilha do Corvo, para conhecer as espécies e a sua 

distribuição. Todas as metodologias e, locais de recolha de sementes são descritos de 

forma detalhada no relatório (C5 – Silva et al. 2012. Producing plants for a Seabird 

Restoration Project: Is a step back the right step?, Anexo 7.2). 

Em 2009 foram recolhidas sementes de faia Morella faya e de urze Erica azorica em 

pequenas manchas residuais. A maioria das sementes foram germinadas numa mini-estufa 

artesanal e algumas sementes foram semeadas directamente na RBC. Nesse ano, em 

estufa, produziram-se 2791 plantas, mas registou-se uma elevada taxa de mortalidade 

(cerca de 60%), devido às elevadas temperaturas, bem como ao ataque de um afídeo Icerya 

purchasi. A sementeira em estufa foi efectuada seguindo os protocolos delineados pelos 

Serviços Florestais do Nordeste e do Projecto LIFE Laurissilva Sustentável. 

Com a necessidade de produzir um maior número de plantas tornou-se necessário criar um 

espaço, com as condições mínimas de um viveiro e adquirir um conjunto de materiais 

básicos que permitissem melhorar as condições de produção de plantas. Foi adquirido um 

estufim de 4x8m para aumentar a capacidade germinativa das plantas e homogeneizar a 

sua germinação. Associado ao estufim foram adquiridas seis mesas de germinação, 

substracto de germinação, sacos de repicagem, adubo florestal, um pequeno sistema de 

rega e materiais de controlo fitossanitário. Este viveiro foi instalado na Escola Básica 

Secundária Mouzinho da Silveira (EBSMS). Para valorizar a infra-estrutura adquirida foi 

elaborado e apresentado um plano de actividades anual para o ano lectivo 2010/2011 
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destinado aos alunos da Escola Básica e Integrada Mouzinho da Silveira (D6 – Plano de 

actividades para o ano lectivo 2010/2011, com os alunos da Escola Mouzinho da Silveira, 

Anexo 7.5). Muitas das colheitas de sementes, do processamento das plantas e das 

plantações foram efectuadas pelos alunos da escola. Entre Julho de 2010 e o final do 

projecto foram recolhidos 35 kg de sementes de 11 espécies diferentes, das quais apenas 

uma não germinou, o azevinho Ilex azorica. 

 

Tabela 01 – Peso de sementes/fruto recolhidos no Corvo 

 Espécies 2010 (g) 2011 (g) 2012 (g) SUM 

Vidália Azorina vidalii 840 1550 1230 3620 

Urze Erica azorica 2555 3350 2500 8405 

Bracel Festuca petreae 0 4000 3300 7300 

Sanguinho Frangula azorica 140 380  520 

Azevinho Ilex azorica 3100 0  3100 

Cedro Juniperus brevifolia 601 193  794 

Faia-da-terra Morella faya 2580 6850 230 9660 

Pau-branco Picconia azorica 617 250 350 1217 

Uva-da-serra Vaccinium cylindraceum 200 0  200 

Folhado Viburnum treleasei 250 0  250 

Myosotis maritima 0 4  4 

  10883 16577 7610 35070 

 

Das 9641 plantas produzidas em viveiro em 2011, 10% foram cedidas à população para 

colocação em jardins privados e públicos. Esta campanha surgiu com o intuito de valorizar 

as espécies endémicas e criar, no futuro, áreas acessíveis para a recolha de sementes. As 

restantes plantas foram plantadas na RBC e na RBA. Em 2011 e 2012, a maioria das 

sementes recolhidas foram semeadas directamente nas reservas, e uma pequena parte 

destinou-se às acções de educação ambiental. Na RBC foram plantadas desde 2010, cerca 

de 7300 plantas (faia Morella faya, urze Erica azorica de faia-da-terra, de bracel Festuca 

petreae, de pau-branco Picconia azorica, de cedro-do-mato Juniperus brevifolia, de folhado 

Viburnum treleasei, de Myosotis marítima e de vidálias Azorina vidalii). Na RBA foram ainda 

plantadas, cerca de 3500 plantas (estacas de uva-da-serra Vaccinium cylindraceum, plantas 

de uvas-da-serra, de sanguinho, de cedros-do-mato, de urzes e de folhados). 

Nos últimos 3 anos foram plantadas pelo projecto, cerca de 23.184 plantas. Esta acção 

superou os objectivos iniciais (700 plantas nativas) não só pelo número de plantas 

produzidas e plantadas, mas também pelo desenvolvimento de um programa de educação 

ambiental com os alunos da EBSMS; pela campanha de valorização de plantas endémicas 

por parte da população local; pela publicação e valorização da estufa, como ferramenta de 

educação ambiental em congressos (C5 - Silva et al. 2011. Estufa Pedagógica do Corvo. 
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Uma ferramenta necessária para a educação ambiental dos Corvinos e a recuperação de 

habitats do Corvo, VII Congresso de Ornitologia da SPEA & I Jornadas Macaronésicas de 

Ornitologia. Anexo 7.2) e pela recuperação e restauração do coberto vegetal das reservas 

biológicas. Estas valências não serão perdidas após o fim do projecto LIFE. O futuro da 

infra-estrutura da estufa está assegurado, através da assinatura de um protocolo de 

colaboração entre Parque Natural do Corvo, a SPEA, a CMC e a EBSMS (C5 – Acordo de 

cooperação entre a SPEA, a EBSMS, o Parque Natural do Corvo e a CMC para a utilização 

e manutenção do Estufim pedagógico de produção de plantas nativas dos Açores, Anexo 

7.5). Em que a SPEA cede o apoio técnico para a produção de plantas endémicas, a 

EBSMS utilizará o espaço para desenvolvimento de actividades no âmbito do clube do 

ambiente e o Parque Natural do Corvo será a entidade responsável pela manutenção da 

mesma. 

 b) Ilhéu de Vila Franca do Campo 

As primeiras sementes do IVFC foram recolhidas em 2009 de forma a produzirmos um 

número significativo de plantas que fossem plantadas, dentro do espaço temporal do 

projecto. As sementes foram recolhidas no próprio ilhéu e o maior investimento foi feito nas 

espécies pioneiras, faia e urze. As plantas foram produzidas na estufa do viveiro do Projecto 

LIFE Laurissilva Sustentável (LIFE NAT/P/000630), de forma a reduzir custos e a 

potencializar a infra-estrutura criada. Em 2010, após a remoção de cana (acções C1 e C4) 

as espécies nativas rebentaram com maior vigor e tiveram produções de semente 

significativamente superiores às do ano anterior. Cerca de 50% da semente recolhida em 

2010 foi utilizada em sementeira directa e o restante foi para o viveiro do projecto LIFE 

Laurissilva. Em 2011, as sementes recolhidas foram usadas para sementeira directa, de 

forma a aumentar o banco de sementes do solo e a evitar a criação de plantas em viveiro, 

uma vez que o seu período mínimo de crescimento, até ao tamanho adequado para 

plantação, ultrapassaria a data final do projecto. Ao longo do projecto foram recolhidos mais 

de 18 kg de semente das duas espécies anteriores e 230 litros de bracel, uma herbácea 

pioneira que confere sustentabilidade aos solos. Das plantas produzidas nos viveiros do 

projecto LIFE Laurissilva Sustentável  já foram plantadas um total de 12384 plantas de urze, 

faias e de vidálias. 

 

Tabela 02 – Número de plantas instaladas no ilhéu de Vila Franca do Campo 

Plantação Outono 2010 Inverno 2010/2011 Inverno 2011/2012 Total 

Urzes 1800 1680 1920 5400 

Faias 2710 1760  4470 

Vidálias   297 297 

Total 4510 3440 2217 12384 
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C6 – Atrair Procelariformes para nidificar na Reserva Biológica do Corvo e no ilhéu de 

Vila Franca do Campo 

A partir de Janeiro de 2010, os 300 ninhos artificiais para as diferentes espécies, frulho 

Puffinus assimilis, estapagado P. puffinus e roques-de-castro Oceanodroma castro, estavam 

construídos e disponíveis. Os 100 ninhos para cagarro foram concluídos no início de Abril 

desse ano. O modelo da caixa ninho foi desenhado por um perito da RSPB que, em 

conjunto com a equipa do projecto, construiu e colocou os ninhos na RBC e no IVFC, 

seguindo a proposta inicial.  

Para atrair as aves marinhas, a partir de Janeiro de 2010 procedeu-se à instalação de 

sistemas acústicos (constituídos por um painel solar, baterias, leitor mp3, megafone e 

pequenos altifalantes), programados para reproduzir as vocalizações das aves. Em Maio de 

2010 o sistema acústico colocado no IVFC foi reposto, em consequência de um acto de 

vandalismo sofrido em Abril. Para além disso, foram adquiridos dois novos sistemas, mais 

potentes, para a época de reprodução de 2011. Após consulta com vários especialistas, 

chegou-se à conclusão que a colocação de decoys, como havia sido planeado no projecto 

original, não produziria os resultados pretendidos, já que esta metodologia nunca confirmou 

ser relevante para a atracção de aves marinhas. Assim, e após um teste inicial com decoys, 

optou-se pela aplicação de medidas alternativas, recentemente desenvolvidas noutros 

projectos, e que têm apresentado bons resultados. Portanto, dos 400 decoys inicialmente 

previstos utilizaram-se apenas 100, dos quais alguns foram comprados e adaptados, sendo 

outros construídos numa actividade com os alunos da escola (C6 – Decoys construídos, 

Anexo 7.4). Para aumentar o factor de atracção foram colocadas penas e fezes 

provenientes de ninhos naturais para conseguir o cheiro adequado, em 2011 e 2012. Por 

último, todas as aves caídas na Vila e recolhidas durante a Campanha SOS Cagarro em 

2010, foram libertadas nas caixas-ninho, com o intuito de estimular o seu efeito fundador, 

esperando assim, que regressem ao local quando atingirem a maturidade sexual, daqui a 

vários anos.  

Alguns meses antes da época de nidificação, os ninhos foram revistos e melhorados (2010 e 

2011), tendo sido colocadas mais pedras de grandes dimensões em redor dos ninhos para 

cagarro. No Corvo, nenhum dos ninhos foi ocupado, tanto em 2010, como em 2011, apesar 

de terem sido vistas aves em prospecção a sobrevoar a área. No IVFC dois ninhos foram 

ocupados em 2010, embora sem sucesso, e em 2011 foram registados mais dois ninhos 

ocupados e oito potencialmente activos, dos quais não foi possível monitorizar o sucesso. 

Há ainda a registar a primeira detecção de frulhos e roques-de-castro no IVFC. Esta é uma 

excelente indicação para o estabelecimento de casais nidificantes destas espécies na 

colónia artificial instalada. Esta fraca ocupação dos ninhos artificiais era esperada e está de 
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acordo com as nossas expectativas, uma vez que todas as experiências passadas noutras 

áreas indicam períodos prolongados para recolonizações de aves marinhas. 

No Corvo, os ninhos artificiais estavam numa área que, antes da construção da vedação, 

estava exposta e sujeita a grande perturbação humana. Após a conclusão da vedação 

(Outubro de 2011), tem-se aumentado o esforço para atrair as aves marinhas, esperando-se 

alguns sinais de prospecção pelas aves no primeiro ano pós-vedação. Antes da vedação 

estar instalada, evitou-se a implementação dos sistemas de atracção das espécies de aves 

marinhas de menor porte, uma vez que qualquer prospector ou eventual nidificante poderia 

facilmente ser predado por ratos ou gatos. 

Durante o ano de 2012 os ninhos artificiais tanto no Corvo como no IVFC não foram ainda 

ocupados, apesar de neste último alguns casais terem efectuado o ninho por trás dos 

artificiais, utilizando-os como suporte. Assim, e na sequência do International Workshop on 

Island Natural Habitat Restoration (Corvo - Maio de 2012), discutiu-se a possibilidade de 

transpor crias de cagarro dos ninhos naturais para os artificiais na RBC para acelerar o 

processo de recolonização. Em Outubro de 2012, dez crias de cagarro foram transpostas 

para os ninhos artificiais. Esta experiência apesar da pequena amostra foi um sucesso para 

90% crias que abandonaram o ninho, embora uma das crias não tenha sobrevivido a um 

período intenso e prolongado de más condições atmosféricas que assolou a ilha. Uma vez 

que, de acordo com o nosso conhecimento, esta foi a primeira vez que esta técnica foi 

aplicada a esta espécie, toda a informação e metodologias usadas foram submetidas e 

publicadas na revista científica Airo (C6 – Sigger et al. 2012.The first translocation of Cory’s 

Shearwater Calonectris diomedea borealis, and review of SOS Cagarro campaigns, on 

Corvo Island, Azores. Airo, Anexo 7.2). 

Durante os próximos anos, os sistemas de atracção continuarão a ser montados no início 

das épocas de reprodução de cagarros, frulhos, estapagados e roques-de-castro, para 

continuar a tentar atrair estas aves para a RBC. As monitorizações descritas no protocolo de 

biossegurança na RBC correspondente à acção C2 serão também executadas pelo PNI e 

pela SPEA para acompanhar qualquer tentativa de recolonização existente. Espera-se que 

as aves translocadas regressem para nidificar num período que poderá situar-se entre os 5 

e os 7 anos após esta acção. 

 

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

Durante o projecto foram adquiridos os três primeiros ecopontos do Corvo e instalados no 

centro da vila para iniciar o processo de separação dos resíduos (C7 – Material para a 

gestão de resíduos, Anexo 7.2). Os ecopontos colocados na vila estiveram em uso durante 

um ano, tendo-se degradado durante o Inverno. A aceitação e incorporação do hábito de 
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separação de resíduos nos hábitos diários da população foi muito boa, e devido a essa 

aceitação a CMC decidiu substituir, sem custos para o projecto, os ecopontos degradados 

por outros de material mais adequado e adquiriu mais 8 conjuntos distribuídos em vários 

pontos da vila. 

Após selecção em conjunto com a CMC, foram também adquiridos mini-contentores 

individuais para separação de resíduos domésticos, distribuídos a todas as famílias do 

Corvo. 

Em paralelo com as acções do projecto, e na sequência destas, a lixeira municipal foi 

vedada pela CMC para evitar a dispersão dos resíduos e transformada num aterro, o que 

melhorou em muito a salubridade da área. Foi também construído um sistema de triagem e 

separação de resíduos que já se encontra ao funcionamento, possibilitando a reciclagem ou 

devido tratamento a todos os resíduos produzidos. 

Esta acção foi a todos os níveis um sucesso e actuou como precursor e complementar aos 

esforços da Câmara Municipal do Corvo e do Governo Regional no sentido de estabelecer 

regras e hábitos de boa gestão e valorização de resíduos nesta Ilha. 

 

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

Devido à necessidade de realizar um trabalho prévio de sensibilização da população antes 

de iniciar as esterilizações dos gatos, esta acção foi prolongada de 2010 para 2012, após 

aprovação pela Comissão. Durante as esterilizações de gatos domésticos, de Janeiro a 

Março de 2010, foram atingidos a maior parte dos objectivos previstos. De um modo geral, e 

com o apoio da veterinária local da DRDA, os proprietários dos animais aceitaram bem esta 

acção e a maioria contactou os elementos do projecto por iniciativa própria. Apenas 10% 

das pessoas optaram por não esterilizar os seus animais e uma pequena minoria não os 

quis identificar com microchip. No total, foram esterilizados 58 gatos domésticos (33 

ovariohisterectomias (OVH) em fêmeas e 25 orquidectomias em machos), que em conjunto 

com os 22 registos de animais já castrados - antes do projecto - representaram 70% da 

população de felinos domésticos esterilizados. Foram ainda identificados 79 gatos 

domésticos com um dispositivo electrónico (microchip).  

No que respeita aos gatos assilvestrados capturaram-se 60 felinos desde Fevereiro de 

2010, altura em que chegaram as armadilhas (2 gateiras Eezicatch e 4 gateiras Eeziset) até 

Agosto de 2010. Após a captura, os felinos foram encaminhados para o consultório 

veterinário da Ilha do Corvo, onde foram examinados, anestesiados, esterilizados e 

marcados com um corte na ponta da orelha esquerda, tendo sido libertados de seguida no 

local de captura. Foram realizadas 14 OVH e 13 laqueações de trompas em fêmeas e 13 

orquidectomias e 20 vasectomias em machos. A opção pela laqueação de trompas e pela 
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vasectomia dos gatos selvagens, em substituição da OVH e da orquidectomia, foi seguida 

por se considerar importante a manutenção dos comportamentos de marcação territorial 

nestes animais, para além de serem técnicas mais simples e económicas. 

Toda a informação foi compilada numa base de dados onde se inclui informação relativa aos 

proprietários dos gatos domésticos, actualizada até ao mês de Setembro de 2010 (C8 – 

Base de dados de gatos da Ilha do Corvo, Anexo 7.2). Esta acção foi desenvolvida por dois 

veterinários, que fizeram parte integrante da equipa do projecto por 2 meses, com o apoio 

da veterinária da DRDA e da SPEA. O trabalho foi interrompido em Setembro 2010, devido 

à falta de candidatos qualificados e também à saída do veterinário oficial da DRDA, que foi 

posteriormente substituído por um veterinário com residência nas Flores e com pouca 

presença no Corvo. 

Havendo necessidade de manter a base de dados actualizada e continuar com as 

esterilizações de gatos domésticos para diminuir assim a população dos assilvestrados, a 

SPEA manifestou a sua preocupação na gestão de gatos no Corvo após projecto e sugeriu 

dois possíveis soluções: (1) estabelecer um protocolo de colaboração com a DRDA, para a 

identificação e, sempre que possível, esterilização de novos gatos domésticos pelos 

serviços veterinários locais, sobre os quais deveria recair a responsabilidade total pós-

projecto; (2) promulgar um edital pela CMC que obrigasse ao registo de todos os novos 

gatos que entrem na ilha e/ou nascimentos, procurando assim manter a base de dados 

actualizada, o que facilitaria uma futura acção de controlo e/ou erradicação a grande escala. 

Foram tomadas as seguintes medidas para dar seguimento a esta acção:  

1 – O PNC solicitou à CMC, a criação de uma "Postura Municipal", no sentido de obrigar a 

que todas as pessoas possuidoras de gatos, fizessem o seu registo junto dos serviços 

municipais. O Presidente da CMC apresentou uma série de condicionantes a esta solução, 

principalmente de caracter financeiro e a nível da falta de equipamentos, e indicou a falta de 

disponibilidade da CMC em prosseguirp com esta solução, e a publicação da postura 

municipal respectiva;  

2 – O PNC contactou os serviços veterinários da ilha das Flores, na pessoa do Dr. Luís 

Maciel e pediu que este se deslocasse ao Corvo para proceder à esterilização dos gatos, 

mas devido à sua condição de exclusividade no Serviço de Ambiente das Flores, e à 

implicações que a sua ausência teria nestes serviços, também esta solução não foi 

considerada viável; 

3 – A SRAM sugeriu o estabelecimento de um protocolo com a Ordem dos Veterinários dos 

Açores, para que eles enviassem alguém para esterilizar os gatos no Corvo. Apesar do 

interesse incialmente demonstrado, não houve resposta posterior; 

4 – A SRAM propôs ao Eng. Paulo Reis (SDAFC), que a veterinária local da Ilha do Corvo 

recebesse formação junto dos veterinários das Flores (Dr. Dércio e/ou Dr. Luís Maciel). O 
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Eng. Paulo Reis concordou com a proposta, mas passado algum tempo informou que a 

veterinária local tinha pedido transferência para outra ilha dos Açores e que por isso não 

fazia sentido realizar essa formação. 

Após decorridas estas diligências, e depois do projecto ter demonstrado que a esterilização 

é aceite pela população local, torna-se necessário buscar um acordo entre as entidades 

responsáveis (SRDA, PNC, CMC e GNR) para a gestão dos gatos na ilha. As diferentes 

autoridades estão despertas para esta problemática e assumiram o compromisso de 

procurar uma solução que permita uma gestão adequada dos felinos domésticos da ilha, por 

foma a evitar o aumento da população de animais assilvestrados. Os concursos para a 

selecção de novos veterinários para a Ilha do Corvo já assumem como factor preferencial a 

capacidade de realizar esterilizações e enquadram essas operações nas funções atribuídas 

ao veterinário local. O PNC é a entidade responsável por prosseguir estes esforços até à 

definição de uma solução adequada. 

 

Acção C9 – Determinar o sucesso reprodutor e causas de falhanço reprodutor dos 

Procelariformes no Corvo 

Os objectivos previstos para esta acção foram atingidos. Como resultado principal desta 

acção, o artigo científico, sobre o sucesso reprodutor do cagarro em colónias com diferentes 

densidades de predadores foi aceite na revista Biological Invasions em Junho 2012 (C9-

Hervías et al. 2012. Studying the effects of multiple invasive mammals on Cory’s shearwater 

nest survival. Biological Invasions, Anexo 7.2). Em 2009, foram marcados mais de 200 

ninhos de cagarro com actividade (canto no ninho e/ou presença de adultos), distribuídos 

em por seis habitats distintos. Para tal objectivo foi levado a cabo um intenso esforço de 

prospecção de ninhos de cagarro, por peritos da RSPB e pela equipa da SPEA, através de 

escutas nocturnas, para a identificação de locais de nidificação e posterior procura diurna de 

ninhos de Março a Maio, no Corvo e também no IVFC. 

A monitorização semanal dos ninhos, para o registo de presença do adulto/ovo/cria ou 

causa de falha, foi realizada durante três épocas de reprodução consecutivas; 216 ninhos 

em 2009, 207 ninhos em 2010 e 169 em 2011, e foi integrada em teses de Mestrado e de 

Doutoramento. Foi estimada a taxa de predação dos ovos e crias, datas e taxas de postura 

e eclosão. Os resultados indicam que a taxa de sobrevivência natural é elevada (87-95% 

ninhos com ovo viável), sendo a taxa de insucesso dos ovos por predação de ratos muito 

menor quando comparada com a grande taxa de insucesso na criação dos juvenis, devido à 

predação por gatos (43,8% de predação em 2009, 32,7% em 2010 e 58,2% em 2011). 

Para esta acção foram adquiridas 26 câmaras fotográficas automáticas e 3 burrowscopes 

(utilizados para a detecção de adulto/cria/ovo em ninhos pouco acessíveis). Devido à 

inacessibilidade dos ninhos das outras espécies (frulho, estapagado e roque-de-castro), não 
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foi possível calcular as taxas de predação dos ninhos destas espécies. No entanto, a 

bibliografía existente indica que o impacto de mamíferos predadores sobre estas espécies 

deverá ser maior do que para o cagarro, uma vez que devido ao seu menor tamanho, todos 

os seus ciclos de vida são vulneráveis à predação por gatos e ratos. 

Para a identificação das espécies predadoras foram utilizadas 2 câmaras com sensor de 

movimento na época de reprodução de 2010 e 12 câmaras em 2011, o que permitiu  

demonstrar que existe uma grande pressão de predação por gatos, como mostram as 

imagens (C9 – Vídeos de gatos e ratos nos ninhos e predações, Anexo 7.3). No IVFC não 

houve predação a registar (101 ninhos amostrados em 2010 e 284 em 2011, dos quais 47 

são artificiais), uma vez que não há predadores introduzidos no Ilhéu e as causas de perda 

de postura ou cria são sempre naturais. 

Em Agosto de 2011 completou-se um ano de recolha de fezes de gatos. Os resultados 

indicam que o rato-caseiro e o rato-preto são a principal presa do gato, no entanto, durante 

a presência de cagarro na ilha, os gatos consumiram menos roedores e consumiram aves 

marinhas na sua dieta. Estes resultados estão disponíveis num relatório técnico (C9– 

Relatório técnico: Estudo da dieta dos gatos através da análise de excrementos, Anexo 7.4). 

Foram também recolhidas amostras de sangue e tecido de roedores para análise de 

isótopos estáveis, o que permitiu conhecer a dieta destes mamíferos no Corvo. Os 

resultados indicaram que o cagarro é relativamente pouco importante na dieta do rato-preto, 

uma vez que apenas 10.6% da sua dieta são complementados com ovos e crias de cagarro 

(C9 – Relatório técnico Estudo da dieta dos roedores através da análise de isótopos 

estáveis, Anexo 7.4). Assim, estes resultados corroboram a necessidade de abordar numa 

futura erradicação a interacção trófica entre roedores e gatos, uma vez que uma erradicação 

de gatos sem a remoção dos ratos ao mesmo tempo pode ter influência na predação de 

cagarros por ratos. O relatório desta acção pode ser consultado no Anexo 7.2, bem como o 

artigo científico respectivo que se baseou nesta acção.  

 

Acção C10 – Censos das populações de aves marinhas nidificantes no Corvo e no 

ilhéu de Vila Franca do Campo 

No IVFC, a procura exaustiva de ninhos permitiu confirmar a existência de 319 ninhos 

potenciais de cagarro, parte dos quais foram monitorizados nas épocas de 2010 e 2011. Em 

2012, foram capturados e marcados 293 indivíduos para possibilitar estimativas futuras 

através do método captura – marcação – recaptura. 

A grande inacessibilidade das falésias do Corvo, tanto pelo seu relevo e constituição, como 

pelas condições meteorológicas muitas vezes adversas obrigou à utilização de várias 

técnicas de censos inovadoras, ou mesmo experimentais para a obtenção de dados 
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objectivos e comparáveis. A utilização destas técnicas em colaboração com várias outras 

entidades permitiu o desenvolvimento de conhecimentos nesta área e permitirá o seu uso 

em locais semelhantes no futuro.  

Em 2009, foi iniciada a realização mensal de pontos de escuta para frulho, estapagado e 

roques-de-castro, em pontos seleccionados nas falésias em redor da Ilha do Corvo, para 

identificação de áreas de nidificação. Em 2010, nos locais seleccionados foram também 

colocados gravadores automáticos (Automatic Recording Units, ARU) o que permitiu 

verificar o período de presença destas espécies no Corvo. Para explorar as potencialidades 

do uso de gravadores automáticos na determinação da densidade de ninhos em locais de 

acesso difícil, foi iniciada em 2010 uma colaboração com várias entidades de diversos 

países para o estudo das aves marinhas do oceano Atlântico e Pacífico. Para o efeito, o 

projecto associou-se a vários centros de investigação de Inglaterra, Nova Zelânda, EUA e 

Ilhas Baleares (C10 – Collaborative research project to explore the use of autonomous 

acoustic recording devices for the quantitative assessment of shearwater nest density, 

Anexo 7.4). Foram colocados gravadores para controlo e aferição em locais distintos: Em 

2011 foram colocados 2 na Ilha do Corvo; e em 2012, 4 no Corvo, 1 no IVFC, 1 no Faial e 1 

nas Berlengas, em locais com colónias conhecidas para comparação dos resultados com os 

locais inacessíveis, através da análise de sonogramas. 

Esta técnica é extremamente inovadora e implica tratamentos de dados complexos e 

experimentais, pelo que mesmo após o projecto, os dados continuarão a ser alvo de 

tratamento para afinação dos resultados.(C10 – Relatório: Determinação da densidade de 

ninhos com uso de gravadores automáticos em locais de acesso difícil). 

No Corvo, foi levado a cabo um estudo de estimativa da densidade de cagarros nas áreas 

inacessíveis da ilha, através da utilização de um modelo 3D de análise de manchas de 

vegetação nas falésias, ao qual se recorreu no âmbito de uma tese de mestrado. As áreas 

com ninhos conhecidos e monitorizados foram utilizadas para extrapolar as densidades, e 

estimar que 72% do habitat das falésias do Corvo tem potencial para a nidificação de 

cagarro (C10 – Modelo 3D de análise de manchas de vegetação, em falésias, Anexo 7.4).  

Em 2010, foi também realizada uma campanha de prospecção de algumas falésias do 

Corvo, com recurso a um radar. Para tal foram contactadas duas empresas com experiência 

comprovada neste tipo de estudos, aplicados a outras situações. Assim em Maio, a equipa 

técnica de STRIX (Portugal) e o coordenador científico do Bureau Waardenburg (Holanda) 

deslocaram-se ao Corvo para este trabalho. Os dados registados com o RADAR nas últimas 

horas da noite, quando o padrão de saída das aves reprodutoras para o mar é mais claro, 

sugerem que haverá largos milhares de casais a criar em todas as áreas amostradas. Os 

resultados estimaram as taxas de entrada e saída das colónias em 721 aves/km2/h e 

comprovaram a potencialidade que esta ferramenta tem, permitindo a prospecção de locais 



LIFE+ Safe Islands for Seabirds - Relatório Final Janeiro de 2009 a Dezembro de 2012  34 

que, pelo seu relevo, seriam inacessíveis aos investigadores. Nos locais amostrados, e 

tendo em conta apenas os dados de saída para as viagens de alimentação, estimaram-se 

de 2000 a 2400 Cagarros em cada um dos pontos amostrados.  Este estudo permitiu ainda 

concluir que a utilização do radar permitirá, pela primeira vez, obter uma estimativa robusta 

do número de indivíduos de espécies de Procelariformes em várias ilhas da Macaronésia. 

Estas são aves que visitam as suas colónias só durante a noite, permanecendo dentro de 

cavidades no solo e tornando impossível a utilização das metodologias de censos de aves 

mais usuais. Foi preparado um relatório detalhado desta medologia e dos resultados obtidos 

(C10 – Estudo das populações de aves marinhas nidificantes no Corvo com recurso ao 

radar, Anexo 7.4).  

Ao longo do projecto foram capturados (e posteriormente libertados) no Corvo 34 indivíduos 

de estapagado, atraídos para as luzes da vila (14 em 2009, 2 em 2010, 20 em 2011 e 10 em 

2012) Estes números são surpreendentes, para uma população que é considerada de 

reduzida dimensão, no entanto não permitem aferir da abundância da espécie, uma vez que 

não é conhecida a percentagem de indivíduos que são afectados por este efeito. 

Os resultados parciais obtidos em cada uma técnicas levadas a cabo dentro desta acção 

foram apresentados em artigos científicos e/ou apresentações em congressos. A integração 

de todas estas técnicas e a divulgação da estimativa do número total de cagarros no Corvo 

e no IVFC poderá ainda ser melhorada com recurso um novo software (SoundID) de análise 

de sonogramas, que ficou disponível a partir de Dezembro de 2012. Através da participação 

de elementos do projecto no Biodiversity Technology Symposium em Oxford, sabe-se que 

os software comprados e utilizados para o processamento das gravações (SongMeter e o 

SongScope), que eram os únicos disponíveis no mercado quando esta acção foi iniciada, 

são de qualidade bastante pobre, o que torna o trabalho de detectar automaticamente as 

espécies muito difícil, se não impossível. 

A SPEA acordou com o RSPB, no âmbito do plano After-Life a análise dos dados já 

existentes, com recurso ao novo Software e a sua integração com as restantes técnicas e 

dados já publicados neste relatório por forma a permitir retirar o maior proveito possível dos 

resultados desta acção e estimar assim o número de Cagarros no Corvo e no IVFC com 

maior precisão. 

 

Acção D1 – Providenciar formação aos voluntários, funcionários da câmara e staff do 

ambiente em técnicas de recuperação de habitat e métodos de monitorização 

 

No início de 2010 foi criado o plano de voluntariado anual (D1 – Plano de voluntariado, 

Anexo 7.4), de modo a satisfazer todas as necessidades técnicas do projecto que incluíram 

a formação de voluntários e estagiários oriundos de diferentes áreas de formação, nas 
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temáticas da conservação dos habitats para as aves marinhas, do mapeamento e controlo 

de vegetação exótica, da problemática de mamíferos introduzidos em ilhas e da 

divulgação/educação ambiental. No total estiveram directamente envolvidos no projecto 12 

estagiários (D1.Lista estagiários, Anexo 7.4) e 43 voluntários (D1.Lista Voluntários, Anexo 

7.4), dos quais sete são naturais da Ilha do Corvo. Em paralelo foram desenvolvidas 

diversas actividades que proporcionaram a formação contínua dos técnicos do Parque 

Natural da Ilha do Corvo e funcionários da CMC. No âmbito da acção foi criado um 

certificado de participação que foi entregue a todos os elementos que terminaram o seu 

período de envolvimento no projecto (D1 – Certificados de participação de voluntários e 

estagiários, Anexo 7.4). O programa de voluntariado foi divulgado directamente no blogue 

do projecto, através da newsletter da SPEA e por instituições nacionais e internacionais 

envolvidas em programas de voluntariado e/ou estágio. A divulgação no website do projecto 

http://life-corvo.spea.pt/pt/ esteve disponível desde o início de 2011 com o programa de 

voluntariado e o plano de de formação de voluntários. 

Foram ainda envolvidos vários técnicos da SRAM e da CMC em todas as actividades do 

projecto, pelo adquiriram as aptidões necessárias para a continuação destas actividades 

pós-projecto no Corvo e noutros locais. 

Técnicos de outras instituições como o SEPNA - GNR ou os Serviços de Jardinagem da 

CMVFC foram alvo de acções de formação específicas. No caso do SEPNA, um dos seus 

elementos foi treinado em técnicas de salvamento de aves e anilhagem, tendo adquirido a 

credencial de anilhador autónomo. Os serviços de jardinagem da CMVFC participaram em 

acções de limpeza de infestantes exóticas e de plantio de plantas nativas no IVFC, pelo que 

estão agora aptos a colaborar nos trabalhos, ou a assegurar a sua continuidade. 

O primeiro mini documentário (A História de um Cagarro) sobre o projecto foi concluído em 

Novembro de 2009. Já o segundo documentário (Mar à Vista) foi concluído e emitido no dia 

5 Março de 2011, na RTP Açores e posteriormente nos outros canais RTP.  

O terceiro mini documentário (Ilhas Santuário para as aves marinhas) sobre o projecto foi 

concluído por uma estagiária de comunicação e meios audiovisuais em Setembro de 2010 e 

a sua versão legendada em Inglês foi finalizada em Novembro de 2010. O 4º e último 

documentário (Corvo em Metamorfose) que retrata a natureza do Corvo foi concluído e 

divulgado em Junho de 2012. Todos os documentários possuem uma versão portuguesa e 

outra com legendas em inglês e podem ser visualizados no canal youtube 

http://www.youtube.com/user/corvovilafranca, no canal vimeo 

https://vimeo.com/user15745612/videos  e no website do projecto. 

Em paralelo com os documentários foram produzidos e divulgados 41 vídeos de 2 a 5 

minutos (em Português e em Inglês, 34 vídeos), sobre as diversas acções e fases do 

projecto, para promoção do projecto e valores ambientais do Corvo, tendo sido publicados 

http://life-corvo.spea.pt/pt/
http://www.youtube.com/user/corvovilafranca
https://vimeo.com/user15745612/videos
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no youtube (http://www.youtube.com/user/CorvoVilafranca) e no website e blogue do 

projecto, no qual divulgamos de forma directa 216 notícias, em português e inglês, 

http://www.lifecorvo.blogspot.pt/ este vai ser encerrado e todas as notícias posteriores ao 

projecto serão actualizadas no website do mesmo. 

 

Acção D2 – Usar o novo Centro de Interpretação Ambiental do Corvo como um local 

de referência 

Esta acção decorreu como previsto e as melhorias efectuadas no Centro de Interpretação 

Ambiental e Cultural do Corvo estão disponíveis para todos e em especial para os visitantes. 

O centro tem funcionado diariamente e para além de materiais relacionados com a 

biodiversidade da Ilha do Corvo em geral, possui ainda várias referências ao projecto LIFE 

Ilhas Santuário para as Aves Marinhas. Estão disponíveis para consulta materiais 

divulgativos produzidos no âmbito do LIFE IBAs Marinhas (LIFE04 NAT/P/00213) e outros 

materiais de divulgação, relacionados com a temática das aves marinhas. Os posters e 

folhetos explicativos do projecto Ilhas Santuário, os calendários e um stand-up do projecto 

encontram-se permanentemente em exposição e disponíveis para os visitantes. O livro de 

visitas do Centro é também alusivo ao projecto e várias acções relacionadas com o mesmo 

e com as aves marinhas têm sido realizadas, como exposições temáticas, sessões 

educativas e trabalhos manuais (decoys - Acção C9 e aves embalsamadas, montagem de 

invertebrados) com alunos de escola. Foram ainda realizadas sessões públicas de 

esclarecimento na sala da Santa Casa da Misericórdia, com exposição de filmes e 

apresentações do projecto. 

No aeroporto foi colocado em Junho de 2010, um ecrã digital com um filme sobre o projecto 

e valores naturais do Corvo, Reserva da Biosfera, e imagens das aves residentes, 

migradoras e algumas acidentais já observadas na ilha.  

Desde 2011, o centro encontra-se equipado com uma maquete da ilha do Corvo que se 

encontra em exposição, e teve durante esse ano uma exposição fotográfica sobre o 

Projecto. Os posters e trípticos previstos na proposta (D2 – Posters e Trípticos, Anexo 7.2) 

foram impressos e encontram-se expostos no centro, assim, como um modelo de um ninho 

de cagarro, um ecrã com um filme sobre o seu ciclo reprodutor e autocolantes de parede 

com imagens da vida natural do Corvo que estão agora ao acesso de todos os visitantes do 

Corvo. Estes têm também acesso ao filme do projecto exibido em permanência no 

aeroporto. Durante o verão de 2012 os visitantes têm também preenchido um inquérito de 

satisfação sobre o centro e até ao momento as opiniões recolhidas têm sido muito positivas. 

Os estudantes do Corvo visitam regularmente, o centro para participar em actividades 

orientadas pela equipa de projecto, que funcionava como o Clube da Ciência da Escola e 

http://www.lifecorvo.blogspot.pt/
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que agora colabora com o PNC nas actividades efectuadas por este. Foram realizadas 

sessões de esclarecimento sobre o projecto associadas ao início da campanha SOS 

Cagarro, em que várias entidades e habitantes do Corvo visitaram o centro e as exposições 

que aí se encontram. 

 

Acção D3 – Estabelecer trilhos na Reserva Biológica do Corvo e através da ilha 

Esta acção esteve parcialmente dependente do estabelecimento da RBC, uma vez que o 

trilho percorre uma parte do exterior da vedação Xcluder. A acção só começou em 

Novembro de 2010, quando um perito do RSPB visitou a ilha e avaliou as diversas 

possibilidades para estabelecer trilhos. As suas conclusões foram de que seria possível e 

desejável estabelecer três trilhos – um, o prioritário, e o único em que o projecto investiu, 

nas imediações da Vila Nova do Corvo, à volta do aeroporto, incluindo a Reserva Biológica 

do Corvo (a única área com presença regular de turistas e visitantes), e dois trilhos, um no 

Caldeirão e o da Cara do Índio, que aproveitam trilhos ou veredas antigas, e que só foram 

abertos em Fevereiro de 2013 (Anexo 7.2 e 7.3). Devido a problemas logísticos de 

transporte de materiais e também devido à reparação da vedação anti-predadores da RBC, 

que ficou concluída no final de Outubro de 2012, o Trilho prioritário (RBC) só foi 

definitivamente marcado no final de Novembro de 2012. Existem 5 pontos de interpretação 

com placas informativas bilingues (D3. Placas interpretativas, Anexo), um junto aos moinhos 

na costa sul (costa rochosa-flores-endemismos florísticos), um na praia (limícolas-vida 

marinha) e dois junto à vedação anti-predadores (espécies exóticas-aves marinhas-ninhos 

artificiais), e um junto ao porto da vila (ratos e colónia de cagarros). Em conjunto com as 

placas informativas foi também produzido um folheto informativo (D3- Folheto informativo, 

Anexo 7.2) sobre o trilho e que está ao acesso dos turistas que se deslocarem ao Centro de 

interpretação ambiental e cultural do Corvo. Apesar de esta acção ter sofrido atrasos em 

consequência de problemas logísticos o trilho encontra-se aberto aos visitantes. Este trilho 

foi o primeiro a estar aberto junto da vila do Corvo e permitirá assim aos visitantes a 

possibilidade de conhecer e aprender sobre a zona circundante tornando assim, as visitas 

mais memoráveis o que permitirá a divulgação do Corvo, da sua flora e avifauna. 

 

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

Açores na Internet 

Desde o início dos trabalhos que existiu a preocupação de constituir um banco de imagens, 

tanto da vida diária do Corvo, como dos valores de fauna e flora e dos vários pontos de 

interesse da ilha, para disponibilizar no centro virtual. 

Esta acção sofreu um atraso, devido à sua relação de interdependência com o novo website 
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oficial da SPEA e à gestão dos sistemas informáticos internos da SPEA que apenas se 

resolveu no final de 2010. O orçamento para esta acção foi reavaliado por estar sub-

orçamentada e foi necessário ampliar o orçamento com verbas de outras acções, dentro dos 

limites possíveis. O novo website oficial da SPEA encontra-se acessível desde final de 

Outubro de 2010, bem como o website do projecto Ilhas Santuário, em Português e Inglês 

(http://life-corvo.spea.pt). Desde o início do projecto, tem sido mantido um blogue do projecto 

em Português e Inglês (http://lifecorvo.blogspot.com), onde foi retratada a vida da equipa de 

projecto e os resultados das acções a decorrer nas áreas de intervenção. O blogue é 

actualizado semanalmente e conta já com mais de 28000 visitas. Este vai ser encerrado em 

virtude do término do projecto e as notícias e actividades serão agora remetidas para o site 

do projecto, assim como, o da SPEA e para o facebook da SPEA. 

O período para apresentação de propostas para elaboração do centro virtual decorreu em 

Maio de 2011, e após a selecção da empresa que efectuou a programação do mesmo, este 

está oficialmente acessível ao público, através de www.corvovirtual.pt/, este domínio foi 

comprado pela SPEA durante os próximos 5 anos e os seus conteúdos poderão ser 

alterados assim que necessário, quer pela SPEA, quer pelos parceiros do projecto, após 

devido conhecimento e autorização da SPEA, entidade gestora. 

Desde a abertura do site, este contou já com mais de 20 mil visitantes, tendo passado as 

5000 visitas apenas na primeira semana. Este site foi elaborado tendo em conta todas as 

novas tecnologias disponíveis e foi programado para ser acessível através de qualquer 

aparelho com acesso à internet (PCs, Macs, Tablets, Smatphones, etc) e com diferentes 

sistemas operativos 

Esta acção foi concluída com largo sucesso, com ligeiros atrasos de ordem técnica que 

resultaram num site mais funcional e numa grande mais valia em termos da divulgação do 

Corvo, das suas potencialidades e serviços turísticos e dos seus valores ambientais. 

 

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

gerido localmente 

Como estava previsto no relatório intercalar o I Workshop de Empreendedorismo 

Sustentável da Ilha do Corvo decorreu de 9 a 11 de Setembro de 2011 e teve uma adesão 

de 17 participantes e 7 oradores. Todos os participantes eram habitantes da ilha do Corvo, 

com actividades ligadas ao turismo (proprietária da loja de artesanato, guia turístico, 

trabalhadores da pensão ou da companhia aérea local, entre outros) aos quais se destinava 

especialmente o Workshop, uma vez que este pretendia fomentar nos corvinos uma atitude 

dinâmica e empreendedora, que pudesse ser transportada de forma sustentável para a ilha 

e fosse útil para a vida diária da população. Os dois restaurantes da ilha participaram 

http://life-corvo.spea.pt/
http://lifecorvo.blogspot.com/
http://www.corvovirtual.pt/
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também no evento, através da elaboração e divulgação dos pratos típicos do Corvo, 

aprenderam a cozinhar pratos vegetarianos com ingredientes da ilha e a fazer ementas 

apelativas (D5 – Ementas do Workshop de Empreendedorismo Sustentável, Anexo 7.2). 

Como resultado imediato, informamos que as queijadas da Graciosa (produto regional 

Açoriano de renome, e primeiro a ser comercializado com a marca Biosfera) passaram a ser 

comercializadas no Corvo, o que não se verificava antes do evento. Este foi um bom 

exemplo de que os contactos estabelecidos, a troca de experiências e ideias deram frutos. 

No geral, os comentários e as opiniões foram positivas, uma vez que os participantes se 

mostraram muito satisfeitos com os temas desenvolvidos e com a própria organização do 

evento (D5 – Relatório do I Workshop de Empreendedorismo Sustentável, Anexo 7.2). O 

relatório foi enviado para as principais entidades regionais e municipais de modo, a que 

estas possam tirar ilações e possam aplicar algumas das ideias propostas e discutidas 

durante o Workshop.  

 

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 

A acção decorreu de acordo com o proposto até ao final do projecto. Diversas actividades 

foram postas em prática: 

- Foram enviados e publicados nos media diversos comunicados de imprensa com o intuito 

de divulgar o projecto e as acções a decorrer tanto no ilhéu de Vila Franca do Campo como 

na ilha do Corvo. 

- Foi produzido um calendário temático de 2010 com diversas fotografias e uma breve 

descrição sobre as acções do projecto e valores naturais do Corvo (1500 exemplares - D6 – 

Calendário, Anexo 7.2) Em Fevereiro foram distribuídos 500 calendários por toda a 

população do Corvo, e os restantes 1000 por diversos pontos de interesse na ilha das Flores 

e por várias entidades sediadas nas restantes ilhas dos Açores e Continente, relacionadas 

com as temáticas turismo, ambiente e/ou mar. 

- Foram organizadas seis apresentações públicas do projecto, das quais se salienta a de 

Setembro de 2010, que coincidiu com a apresentação de um mini-vídeo resultante da Acção 

D1, e contou com a participação de 76 pessoas, (cerca de 20% da população local).  

- Foi editada uma CheckList (D6- CheckList, Anexo 7.2) de raridades, direccionada aos 

birdwatchers estrangeiros que visitam as Ilhas do Corvo e das Flores. Esta checklist, da qual 

foram produzidos 250 exemplares, foi distribuída nas duas ilhas e foi unanimemente 

considerada por todos os birdwatchers contactados como extremamente útil e adequada à 

actividade. Tendo sido solicitadas reedições das mesmas em 2012 pelos visitantes. 
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- De Junho de 2011 até Outubro de 2012 esteve online o site “Lua-de-mel no Corvo” 

(http://cagarro.spea.pt/), em que se podia aceder em tempo real a um ninho de cagarro. 

Para esta acção, o projecto contou com o apoio da empresa Portugal Telecom, que cedeu a 

linha, equipamentos de transmissão de sinal e forneceu algum suporte técnico. O site foi 

assiduamente seguido por uma grande comunidade de internautas, tendo sido 

contabilizadas mais de 26000 visitas oriundas de 77 países diferentes. O primeiro ninho 

seguido foi predado por um gato alguns dias após o nascimento da cria, o que constituiu 

uma chocante demonstração do perigo em que incorrem as aves marinhas em ilhas com 

predadores introduzidos. Foi seleccionado um outro ninho, cuja cria foi seguida até à sua 

saída do ninho. 

O projecto assegurou desde o seu início a participação de elementos, com formação técnica 

própria, na área da comunicação e imagem, através de estágios profissionalizantes ou de 

voluntariado. De Agosto de 2011 a Junho de 2012 foi estabelecida uma avença com um 

fotógrafo profissional que colaborou com a equipa em todos os materiais de comunicação do 

projecto. 

Foi editado um CD divulgativo do projecto que permite uma visita virtual à Ilha do Corvo e 

que inclui os 4 mini-documentários realizados durante o decorrer do mesmo. Este CD 

baseia-a no centro de interpretação virtual, mas não exige uma ligação à internet activa, 

pelo que aumenta o público alvo a que se destina. Trata-se de uma edição bilingue da qual 

foram editados 100 exemplares que foram distribuídos pelas ecotecas, centros de 

interpretação e  escolas locais. 

Para além das sessões públicas de esclarecimento foram feitas várias apresentações 

públicas e exposições relacionadas com o projecto, tanto na Ilha do Corvo, como noutras 

ilhas dos Açores (Ex: S. Miguel – Jornadas do Priolo, Expo Vila Franca; Ilha da Terceira – 

Workshop sobre Prevenção e Controlo de espécies invasoras) e na Madeira (VII Congresso 

de Ornitologia da SPEA e I Jornadas Macaronésicas de Ornitologia). 

Por decisão da comissão executiva, foram publicados em 2011 dois números de uma 

newsletter local, “O Cagarro pergunta”, dedicada ao projecto, com o objectivo de esclarecer 

as dúvidas que surgiram na comunidade local (D6 – Newsletter “O Cagarro Pergunta” I e II, 

Anexo 7.2) 

A equipa do Projecto foi também parte integrante, do Programa Eco-escolas, no qual 

funcionou como o Clube de Ciência da Escola Mouzinho da Silveira. O Clube desenvolveu 

actividades mensais, com os cerca de 45 estudantes (D6 – Plano de actividades para o ano 

lectivo 2010/2011, com os alunos da Escola Mouzinho da Silveira; Plano de actividades para 

o ano lectivo 2011/2012, com os alunos da Escola Mouzinho da Silveira, Anexo 7.5). Estas 

actividades inseriram-se no âmbito do projecto, nomeadamente, na recolha de sementes, 

plantação de plantas endémicas, monitorização da estufa do projecto, saídas de campo à 
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RBA ou anilhagem de aves. As temáticas de conservação, maioritariamente ligadas às aves 

marinhas e campanhas de reciclagem foram apenas algumas das actividades desenvolvidas 

que permitiram aos estudantes obter um conhecimento alargado sobre a natureza e a sua 

conservação. 

Desde o início do projecto, que a equipa colaborou activamente, com a SRAM, durante a 

campanha SOS Cagarro. A equipa efectuou sessões de esclarecimento, para os estudantes 

e restante população, sobre a campanha e organizou patrulhas diárias, nas quais 

participaram, a maioria dos estudantes. Diariamente, uma média de 15 a 20 alunos, 

patrulharam com a equipa todos os recantos da vila, em busca de juvenis de cagarro, que 

posteriormente foram libertados. A libertação é um momento que estes jovens fazem 

questão de presenciar 

(www.youtube.com/user/CorvoVilafranca?blend=21&ob=5#p/a/u/2/pNF3zAc_kX8). A 

população do Corvo, é uma parte muito importante destas campanhas, uma vez que, 

sempre que encontram algum cagarro, rapidamente contactam a equipa, para que o 

recolha. Esta Campanha é um sucesso de ano para ano e nos 4 anos do projecto foram 

resgatados, anilhados e libertados mais de 850 juvenis de cagarro pela equipa de projecto. 

 

Acção E1 – preparar protocolos de monitorização para a vegetação nativa, 

invertebrados e aves na Ilha do Corvo e no Ilhéu de Vila Franca 

Os protocolos encontram-se definidos e disponíveis no website do projecto, desde final de 

2009. De acordo com estes protocolos, as populações de invertebrados, aves e plantas 

foram monitorizadas semestralmente no Corvo. Em 2009, quando se iniciaram os cortes 

para o controlo de exóticas, as amostragens foram executadas nos três diferentes micro-

habitats (zona controlo com vegetação natural, zona de corte de Salgueiro e zona de 

Salgueiro sem intervenção), para ver diferenças no número e diversidade de espécies antes 

e depois do controlo de plantas exóticas. Em Outono de 2010, na reunião científica do 

projecto decidiu-se a aplicação de uma nova técnica de amostragem na Reserva Biológica 

do Corvo e no IVFC. Em ambos os locais de amostragem, completou-se um ciclo anual de 

monitorização, no Verão e Outono de 2011, para a ilha do Corvo e para o ilhéu de Vila 

Franca, respectivamente. Nesta sequência, o protocolo foi também realizado na ausência de 

gatos e roedores, para poder comparar os resultados antes e após a construção da vedação 

de anti-predadores na RBC. Relativamente às aves aplicou-se a metodologia do Censo de 

Aves Comuns (CAC), nos meses de Maio e Junho, com a colaboração de alguns alunos da 

Escola Básica Integrada Mouzinho da Silveira e que foi repetido em 2012. Esta colaboração 

teve como objectivo a continuação pós-projecto desta monitorização. 

Os resultados destes anos de amostragem indicaram que tanto as aves como a vegetação 

não parecem sofrer efeitos negativos pela construção da vedação anti-predadores (E1 – 

www.youtube.com/user/CorvoVilafranca?blend=21&ob=5%23p/a/u/2/pNF3zAc_kX8
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Relatório Final: Monitorização de Aves, Plantas e Invertebrados, 2012, Anexo 7.4), pelo 

contrário, esta parece funcionar como uma barreira protectora para estes. E mesmo no que 

concerne, aos invertebrados, apesar de um decréscimo na sua abundância, este não parece 

ser relevante e pode ser explicado pela diminuição de invertebrados voadores, ordem 

Diptera, sobre os quais a vedação pode ter um efeito barreira mas, no entanto, a diversidade 

de ordens é maior após esta, e o decréscimo de algumas ordens pode advir do factor 

competição. 

Assim, no nosso entender os resultados demonstram que a RBC é neste momento um 

ecossistema em recuperação, que caminha para o equilíbrio e que tanto as populações de 

aves comuns, de invertebrados e a vegetação contribuem para este facto. Desta forma, é 

expectável que a RBC continue a evoluir a todos os níveis e se torne um sistema equilibrado 

que forneça um ambiente seguro e apelativo para as aves marinhas.  

 

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 

A Comissão Científica reuniu-se logo no início do projecto, e foram preparados todos os 

protocolos de monitorização num único documento. De salientar o papel dos consultores do 

Parque Natural da Madeira, e dos peritos técnicos da RSPB, que visitaram os locais nos 

primeiros meses do projecto e ajudaram no desenvolvimento dos protocolos de 

monitorização. De acordo com os resultados obtidos da aplicação prática, alguns protocolos 

foram adaptados e melhorados, por exemplo o protocolo para a monitorização de fauna e 

flora da acção E1.  

Foram realizadas mais duas reuniões científicas em Outubro 2010 e em Janeiro 2012. (E2 – 

Actas das Reuniões Científicas, Anexo 7.4). Para além destas reuniões, os consultores do 

projecto estiveram sempre disponíveis para esclarecimento de dúvidas e apoio na definição 

de metodologias e tomada de decisões técnicas. O Dr. Paulo Oliveira, representante do 

Invasive Species Specialist Group da UICN na Europa, visitou o projecto e foi consultado 

para a definição das técnicas de amostragem de roedores e felinos. Houve ainda a registar 

a visita de especialistas do D.O.P. para a construção dos ninhos artificiais. As reuniões 

científicas previstas para Setembro de 2011 e uma outra no final do projecto não foram 

realizadas presencialmente devido a problemas de logística, não tendo tido qualquer 

impacto nas acções a decorrer. Os vários consultores mantiveram-se permanentemente em 

contacto com os técnicos do projecto por vários meios de comunicação para determinação e 

estabelecimento do plano after-life a seguir nas áreas de intervenção do projecto. 
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Acção E3 - Assegurar o planeamento estratégico do projecto e a tomada de decisão 

através de uma Comissão Executiva 

Foram realizadas as oito reuniões executivas nas datas previstas. (E3 – Actas das Reuniões 

da Comissão Executiva, Anexo 7.4). Estas reuniões foram participadas por todos os 

parceiros, ou quando tal não foi possível, as respectivas actas foram aprovadas por todos, 

após esclarecimento e discussão dos temas e das decisões nelas apresentadas. 

 

 

Acção E4 – Gestão e coordenação do projecto pela SPEA 

Esta acção decorreu como previsto. Foram coordenadas todas as acções do projecto a 

cargo dos respectivos parceiros e estes mantidos informados do andamento do projecto. Os 

formulários técnicos mantiveram-se actualizados e os parceiros foram apoiados no 

preenchimento dos formulários necessários. A maior dificuldade para a coordenação foram 

os atrasos no pagamento de algumas tranches financeiras do projecto que motivaram 

atrasos em algumas das acções do projecto, sem nunca comprometer os objectivos que o 

mesmo alcançou. 

As áreas de intervenção do projecto e todos os equipamentos utilizados foram identificados 

com a sinalética oficial do programa LIFE. Nas áreas de intervenção foram instaladas placas 

informativas, para identificação do terreno e do tipo de actividade desenvolvida: 1 na casa 

do projecto, 1 na estufa, 1 na RBC, e 2 na RBA. A viatura foi também identificada com os 

logotipos do projecto. Foi produzida sinalética adequada para a vedação, que foi inaugurada 

numa sessão solene com a presença do Secretário Regional do Ambiente e do mar. 

As dificuldades recorrentes da sub-orçamentação relativa à rubrica de pessoal foram 

ultrapassadas recorrendo a pessoal próprio da SPEA e recorrendo ao auxílio de voluntários 

e estagiários, que foram essenciais para o impacto dos resultados atingidos, que em muitos 

casos ultrapassaram os objectivos das acções inicialmente propostas. 

 
 
Acção E5 – Coordenação Europeia na parceria BirdLife 

O Projecto LIFE Corvo representou, em colaboração com o projecto “irmão” 

LIFE07NAT/GR/000285, um claro exemplo de como a colaboração internacional possibilitou 

não apenas o avanço em técnicas concretas de monitorização e controlo de espécies 

invasoras, mas também uma clara integração multidisciplinar de diversas entidades publicas 

e privadas, incluindo aqui muitos parceiros da BirdLife, dentro duma estratégia comum: a 

estratégia marinha da BirdLife Europe.  
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Todos os objectivos previstos nesta acção no formulário de candidatura aprovado pela 

Comissão foram cumpridos. O financiamento previsto neste projecto foi fundamental para 

possibilitar a criação do posto de European Marine Coordinator (EMC), responsável desde 

2009 pela política marinha europeia da Birdlife Europe. 

O workshop “Island Natural Habitat Restoration” foi realizado ao longo dos dias 14-17 de 

Maio de 2012 e contou com a presença de importantes especialistas vindos de diversos 

puntos da Europa. As actas finais deste workshop podem ser encontradas no (E5- Relatório 

do Workshop “Island Natural Habitat Restoration”, Anexo 7.2). No âmbito deste workshop, 

foi realizada uma edição especial da revista científica “Airo” publicada pela SPEA, que pode 

ser encontrada no (E5 – Edição especial Airo sobre a recuperação de ambientes naturais 

em ilhas, Anexo 7.2) 

Relativamente as tarefas desenvolvidas pelo EMC, além do apoio regular ao projecto LIFE, 

cabe destacar o seguinte: 

a) LIFE Concrete Conservation Actions for the Mediterranean Shag and Audouin’s gull 

in Greece including the inventory of Marine IBAs 

o Participação nas reuniões científicas e executivas sempre que solicitado pelo 

coordenador do mesmo. Algumas delas foram realizadas online. 

o Participação em duas saídas de campo e seguimento dos trabalhos de marcação 

individual de aves marinhas. 

o Colaboração na identificação das melhores metodologias para a marcação e 

seguimento do Corvo Marinho e Gaivota de Audouin do Mediterrâneo.  

o Apoio na identificação das IBAs Marinhas propostas pelo projecto, incluindo a 

sua inclusão no Marine IBA eAtlas (http://54.247.127.44/marineIBAs/default.html)  

o Disseminação dos resutados e discussão internacional através da Task Force 

Marinha Europeia e da Marine Distribution List. ICES Seabird Ecology Working 

Group, MedMaravís, Barcelona convention, World Seabird Conference, etc) 

o Participação no evento final 

b) “Marine Task Force”: Duas reuniões efectuadas em 2011 e 2012. Mais de 13 países 

participaram em cada uma destas reuniões. Entre os documentos aprovados temos 

que destacar os protocolos de monitorização de censos de aves marinhas, o position 

paper sobre a directiva de espécies invasoras europeias e a elaboração de um 

documento base sobre os planos de gestão de áreas marinhas/costeiras. O EMC foi 

o chairman destas reuniões, e manteve sempre informados a todos os parceiros da 

rede dos últimos avanços em matéria de conservação e gestão marinha.  

c) World Seabird Congress, Victoria, Canadá, 2010. Mais de 900 participantes fizeram 

deste evento o mais importante no mundo da ornitologia marinha dos últimos anos. 

http://54.247.127.44/marineIBAs/default.html


LIFE+ Safe Islands for Seabirds - Relatório Final Janeiro de 2009 a Dezembro de 2012  45 

Entre os dados apresentados, destacamos os trabalhos de erradicação e a vedação 

colocada na ilha do Corvo. 

d) Mediterranean Med-Maravís Conference (2011), nesta reunião foram tratados os 

problemas actuais das ilhas europeias em relação com as espécies invasoras e 

também reavaliadas as populações e tendências actuais de algumas espécies de 

aves marinhas, como a Cagarra, a ave marinha mais comumente encontrada no 

Corvo. 

e) ICES Seabird Working Group meetings. O EMC participou de forma presencial ou 

virtual em todas as reuniões deste grupo, assessor directo do ICES e por tanto da 

Comissão europeia em todos os assuntos relacionados com as aves marinhas e a 

sua conservação. 

f) Marine experts group meeting. O EMC participou, junto dos seus colegas do 

escritório Belga da BirdLife Europe, nas reuniões anuais deste grupo, coordenado 

pela Commissão Europeia, que pretende dar seguimento a implementação das 

politicas europeias em matéria de ambiente marinho. 

g) Coordenação com outros projectos internacionais: O EMC assegurou um contacto 

permanente e constante com outros projectos europeus ou internacionais que 

tiveram ligações ou tratassem assuntos relevantes para o projecto LIFE Ilhas 

Santuário. Destacamos os projectos FAME, LIFE Malta, MAIA e PISCES. 

h) Plano de Acção Europeu contra a Captura Acidental: Finalmente, e após vários anos 

de lobby junto da comissão europeia, o Plano de Acção Europeu contra a Captura 

acidental das aves marinhas foi aprovado no mes de Novembro de 2012. Isto 

constituiu um grande êxito do escritório Belga, que o EMC apoia, e uma ferramenta 

fundamental para travar a perda de biodiversidade marinha.  

i) Publicação de dois relatórios europeus (disponíveis em 

http://www.birdlife.org/eu/EU_policy/Fisheries_Marine/marine-toolkit.html): Marine 

IBA Toolkit (documento que constitui a base para a identificação de IBAs marinhas) e 

Marine IBAs in the European Union: Estado actual de conservação e protecção legal 

das IBAs marinhas dos países costeiros membros da UE. 

j) Publicação, junto dos colegas do secretariado mundial de Cambridge, do Marine IBA 

e-atlas (http://54.247.127.44/marineIBAs/default.html) que contém, pela primeira vez, 

todas as IBAs Marinhas identificadas no mundo, e que permite ver como a região 

europeia se encontra na vanguarda dos processos de identificação destas zonas. 

 

 
 
 

http://www.birdlife.org/eu/EU_policy/Fisheries_Marine/marine-toolkit.html
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Acção E6 – Auditoria do relatório financeiro do projecto por um auditor independente 

 
É prática corrente na SPEA rever anualmente as contas do projecto por auditores 

independentes durante a análise das contas gerais, o que sucedeu em relação aos Relatório 

e Contas de 2009, 2010 e 2011, sujeitos a parecer do Conselho Fiscal de acordo com os 

estatutos em vigor e aprovados pelas Assembleias Gerais respectivas. 

O relatório financeiro e as despesas do projecto foram auditadas pela empresa Oliveira, 

Reis & Associados, SROC, Lda. que teve acesso a todos os documentos relativos ao 

projecto da SPEA e dos respectivos parceiros. A Auditoria decorreu de Dez de 2012 a Abril 

de 2013 e o relatório respectivo encontra-se no anexo 7.2 

É de referir que a SPEA apresenta despesas devidamente justificadas na rubrica de pessoal 

no valor de 473 675,04€. Este valor justifica-se, devido aos elevados cortes sofridos no 

início do projecto por falha técnica no processo de avaliação, que implicaram cortes de 

pessoal essencial ao projecto e que se traduziram em várias acções aprovadas sem 

qualquer pessoal para as executar. Este valor é superior ao previsto na candidatura, mesmo 

considerando uma possível alteração de 10% nesta rubrica que se traduziria num valor 

máximo de 367 745,40€. Nunca foi possível solicitar qualquer alteração à rubrica de pessoal 

ao longo do decorrer do projecto, até muito próximo do seu final, uma vez que este limite 

apenas foi suplantado no último ano de projecto e esteve sempre dependente de outras 

acções a decorrer. 

A SPEA considera que estas verbas, que estão devidamente justificadas e atribuídas em 

exclusivo a este projecto deveriam ser consideradas elegíveis até ao montante de execução 

máximo previsto pelo projecto, evitando desta forma um prejuízo financeiro significativo 

causado por um lapso a que a SPEA é alheia. A Auditoria realizada teve em conta esta 

justificação para certificar a veracidade das despesas de pessoal apresentadas, e apenas 

considerou elegível o montante que se enquadra no orçamento total inicial do projecto no 

valor total de 454 958,74€, embora superior em 36% ao inicialmente orçamentado para esta 

rubrica. 

 
 
Acção E7 – Produção do relatório não técnico 

De acordo com as regras do programa LIFE foi publicado um relatório não técnico em versão 

Portuguesa em Inglesa. Este relatório está disponível em versão digital 

(https://docs.google.com/file/d/0B7oQsdlYzifdS0s2ZjNvWktELWc/edit), e em duas versões 

(Portuguesa e Inglesa), das quais foram impressos 800 exemplares (Anexo 7.2). Para além de estar 

disponível na sede dos parceiros, no Centro de Interpretação Ambiental da Ilha do Corvo, e no centro 

Ambiental do Priolo na Ilha de São Miguel, este relatório foi ainda distribuído pelas Ecotecas das ilhas 

do Açores e na Câmara Municipal da Vila Franca do Campo. 

https://docs.google.com/file/d/0B7oQsdlYzifdS0s2ZjNvWktELWc/edit
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Acção E8 – Gestão e coordenação do projecto pela SRAM 

A SRAM assegurou a gestão normal do projecto e seguiu de perto todos os passos do 

mesmo através do envolvimento directo do Director Regional de Ambiente em todos os 

momentos de decisão e comunicação. Em 2011 este responsável foi nomeado Director 

Regional do Ambiente e dos Assuntos do Mar, tendo continuado a assegurar o 

acompanhamento do projecto. Desde o Início do projecto foram nomeados distintos 

interlocutores operacionais (Nelson Santos, Nuno Loura, Raquel Ferreira e Jorge Cardoso), 

tendo sempre sido assegurada a continuidade dos processos de reporte do projecto e o 

preenchimento dos respectivos formulários e documentos de suporte. Os três colaboradores 

iniciais não se encontravam vinculados de forma permanente à SRAM/DRA e possuíam 

contrato de aquisição de serviços de longa duração. São assim incluídos em custos de 

pessoal, de acordo com as indicações informais junto da equipa externa da CE e própria 

CE. 

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

A CMC assegurou a gestão normal do projecto e seguiu de perto todos os passos do 

mesmo através do envolvimento directo do seu Presidente nos principais momentos de 

decisão e comunicação. O interlocutor operacional nomeado (Vereador Carlos Valadão) 

manteve contacto frequente com a equipa do beneficiário no Corvo e apoiou as acções em 

curso. 

Por dificuldades relacionadas com a falta de pessoal disponível, a CMC não pôde assegurar 

o tempo de pessoal necessário ao projecto, pelo que o seu apoio foi reduzido em relação ao 

que estava incialmente previsto. A equipa de projecto encontrou outras soluções e 

recorrendo a apoio extra de pessoal da SPEA, todas as acções foram executadas. A CMC 

manteve-se no entanto disponível para apoios em materiais e ferramentas e acompanhou a 

execução das acções no terreno. 

 

Acção E10 – Gestão e coordenação do projecto pela RSPB 

Esta acção decorreu como planeado, havendo um interlocutor directo ligado ao projecto 

(José Pedro Tavares). Todos os procedimentos administrativos e os formulários financeiros 

foram preenchidos de acordo com as disposições legais. Foram vários os elementos do 

RSPB que visitaram a ilha e trabalharam no projecto 

- Maio de 2009 - Perito em aves marinhas, ajudou a estabelecer metodologias e métodos de 

monitorização de aves marinhas 

- Junho 2009 – Perito em aves marinhas – ajudou no trabalho de campo 
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- Setembro de 2009 – Reunião Executiva 

- Janeiro 2010 – 3 peritos em aves marinhas – visita de controlo e colocação de ninhos 

artificiais 

- Setembro 2010 – Reunião executiva e visita da equipa LIFE 

- Outubro 2010 – Perito em aves marinhas contribuiu para a reunião do comité científico 

- Novembro 2010 – Visita do perito em Trilhos 

- Setembro 2011 - Reunião Executiva 

- Outubro 2011 – 2 Técnicos ajudaram nas acções de monitorização 

- Maio de 2012 – 2 Técnicos participaram no Workshop de Invasoras 

- Dezembro de 2012 – 1 Técnico participou na avaliação final do percurso interpretativo 

 

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

Em conjunto com os restantes parceiros, a SPEA definiu um plano (anexo 7.2) que permitirá 

dar continuidade às acções e resultados do projecto. A execução deste plano foi assegurada 

para além do fim do projecto através de protocolos com os parceiros e outras instituições. 

No Corvo, a existência do Parque Natural de Ilha do Corvo é o garante da continuidade dos 

resultados alcançados e da manutenção da vedação e da sua potenciação como 

instrumento de conservação. Foram assinados protocolos entre a SPEA, CMC, PNC e  

Escola Secundária do Corvo para a continuação das actividades de recuperação da 

vegetação nativa e manutenção da Estufa. 

Em Vila Franca do Campo, os trabalhadores da Câmara Municipal foram envolvidos nos 

trabalhos de recuperação de vegetação do ilhéu, o que lhes conferiu os conhecimentos 

técnicos necessários para continuar as actividades no Ilhéu. Foi também estabelecido um 

acordo entre a SPEA, SRAM e o Clube Naval de Vila Franca do Campo, segundo o qual 

parte das receitas das visitas ao Ilhéu reverterá para a SPEA, por forma a poder assegurar 

os trabalhos de monitorização da vegetação invasora e recuperação da vegetação 

endémica e nativa neste local. A SPEA compromete-se ainda, segundo este acordo, a 

continuar os trabalhos de monitorização das aves marinhas e a manter os sistemas de 

atracção para ocupação dos ninhos artificiais. 

 

5.2 Avaliação das acções 

 

As metodologias aplicadas foram consideradas adequadas e foram obtidos os resultados 

pretendidos na generalidade das acções. Foram efectuadas algumas alterações 

metodológicas, referidas nos relatórios anteriores, das quais se destacam a divisão da área 
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de intervenção em duas áreas distintas de maior dimensão total (acção C2), os censos com 

recurso a Radar da acção C10, e o recurso a técnicas de translocação de Cagarro 

aplicadas pela primeira vez à escala global para atrair aves para as reservas criadas. 

A criação da área com a vedação anti-predadores dá indicações de sucesso previsível, 

apesar de numa escala temporal superior ao previsto. Áreas deste género criadas em locais 

com condições meteorológicas menos extremas e com projectos de longa duração poderão 

converter-se em ferramentas essências para a Conservação de Aves Marinhas noutras 

ilhas do Atlântico. 

A demora na construção da Vedação anti-predadores (acção C2) implicou algum atraso 

noutras acções que estavam dependentes desta, sem comprometer os resultados finais. Os 

tempos de execução real das acções do projecto é apresentado na tabela Gant seguinte. 

 

Tabela 03 – Cronograma de Execução de Actividades 

Tarefas/ 
Actividades 2009 2010 2011 2012 

  I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Cronograma 
Inicial   

 
 

      

 
 
 
           

 
 

            

Executado                                 

                                    

A1 
                                  

  X X X X                         

A2 
                                 

  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 X X   

A6 
                                  

     X X X X 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 

C1 
                                  

   X X X X X X X X X X      

C2 
                                  

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

C3 
                                  

             X X X X  

C4 
                                  

    X X X X X X X X X X      
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C5 
                                  

    X X 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 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 

C9 
                                  

  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 

D2 
                                  

          X X X X X X X X X X X 

D3 
                                  

            X X X X X X X X X  

D4 
                                  

           X X X X X X X X X 

D5 
                                 

         X X 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 

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 
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Tabela 04 -  Avaliação de resultados previstos e alcançados de Janeiro 2009 a Dezembro de 2012 

Resultados Avaliação Acção 

Relatório de Biodiversidade 
disponível no microsite do 
projecto 

Efectuado de acordo com o previsto A1 

Reuniões regulares com o grupo 
de apoio local  

Efectuado de acordo com o previsto A2 

Artigo científico publicado na 
revista científica Biological 
Invasion 

Efectuado de acordo com o previsto A3 

Desenvolvimento de um plano 
operacional de erradicação 

Efectuado de acordo com o previsto A4 

Estimativa da população de 
roedores 

Amostragem prolongada por mais um ano do que o 
previsto, de modo, a obter melhores resultados. sem 
encargos adicionais para o projecto  

A5 

Estimativa da população de 
gatos 

Efectuado de acordo com o previsto A5 

Estimativa da população de 
cabras e ovelhas  

Efectuado de acordo com o previsto A5 

Mapa de distribuição de plantas 
invasoras nas áreas de 
intervenção disponível em 
sistema GIS online 

Terminado de acordo com o previsto e com ganhos 
adicionais para o projecto, pela continuação da acção 
até final do projecto e aumento para a totalidade da ilha 
do Corvo 

A6 

Teste de erradicação de 
roedores com apoio da 
população local (Relatório 
disponível online) 

Efectuado de acordo com o previsto, com ligeiras 
alterações metodológicas referidas no Relatório Inicial 

B1 

Protocolo com comissão de 
baldios para uso da RBA 

Efectuado de acordo com o previsto B2 

Controlo de cana em 1 ha do 
IVFC 

Efectuado de acordo com o previsto e are ampliada para 
1,35 ha 

C1 

Artigo científico publicado na 
revista Conservation Evidence 
Online  

Efectuado de acordo com o previsto, mas publicação 
adiada por um ano para garantir a submissão do artigo a 
uma revista científica adequada 

C1 

RBA delimitada Efectuado de acordo com o previsto C2 

Vegetação exótica não excede 
5% da área da RBC 

Efectuado de acordo com o previsto C2 

Vedação anti-predadores 
construída na RBC 

Terminada em Outubro de 2011, devido ao atraso na 
chegada do material ao Corvo. 

C2 

Protocolo de biossegurança Efectuado de acordo com o previsto, imediatamente 
após a conclusão da construção e reparação da 
vedação anti-predadores 

C2 

Erradicação de roedores na RBC Dependente da vedação anti-predadores da RBC e 
terminada em Novembro de 2011. 

C3 

Erradicadas plantas invasoras de 
95% da RBC 

Efectuado de acordo com o previsto C4 

Disponibilizados online mapas de 
controlo de plantas exóticas 
invasoras 

Efectuado de acordo com o previsto C4 

Resultados dos métodos e 
resultados do controlo de 
vegetação exótica online 

Efectuado de acordo com o previsto, mas com um ano 
de atraso para a consolidação das metodologias e 
monitorização das áreas 

C4 

700 plantas nativas e endémicas 
plantadas nas áreas de 
intervenção 

Efectuado de acordo com o previsto com os objectivos 
iniciais largamente suplantados (> 40 000 plantas 
colocadas na RBC, RBA e IVFC) 

C5 

Relatório sobre medidas de 
recuperação de vegetação nativa 
e resultados obtidos e online 

Efectuado de acordo com o previsto C5 

Construídos 400 ninhos artificiais Efectuado de acordo com o previsto, excepção aos C6 
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para aves marinhas no Corvo e 
no IVFC 

ninhos de cagarro, concluídos dois meses após o prazo 
inicial, uma vez que a sua construção envolvia uma 
logística superior 

Produzidos e instalados 100 
decoys no Corvo e no IVFC 

Efectuado de acordo com o previsto C6 

Pelo menos 10% ninhos 
ocupados 

Ninhos com sinais de prospecção, mas sem ocupações 
confirmadas na última época de campo 

C6 

Lixeira a céu aberto coberta Lixeira transformada num aterro sanitário que funciona 
em conjunto com centro de triagem de resíduos 

C7 

Mini-contentores para separação 
de resíduos entregues às 
famílias locais 

Efectuado de acordo com o previsto C7 

Campanha sobre separação de 
resíduos (poster e panfleto 
explicativo) 

Efectuado de acordo com o previsto C7 

Disponibilizada base de dados 
de felinos domésticos ao 
veterinário local 

Efectuado de acordo com o previsto em 2010 e base de 
dados entregue para gestão pela CMC. Devido a falta 
de gestão pela CMC, dados necessitam de actualização. 

C8 

Todos os gatos domésticos 
esterilizados e marcados 

Em final de 2010, 90% dos gatos domésticos estavam 
esterilizados e marcados com microchip 

C8 

Tese de mestrado sobre impacto 
de predadores introduzidos nas 
populações de cagarro (com 
valores de referência de sucesso 
reprodutor) 

Efectuado de acordo com o previsto C9 

Artigo científico sobre o sucesso 
reprodutor do Cagarro e 
actividade de predadores 
publicado numa revista científica 

Efectuado de acordo com o previsto C9 

Relatório com estimativa da 
população de Cagarro do Ilheú 
de Vila Franca disponível 

Efectuado de acordo com o previsto C10 

Estimativa da população de 
Cagarros no Corvo e IVFC 
divulgada no microsite e artigo 
científico 

Efectuado de acordo com o previsto. Dados de 
densidades e estimativas publicados no site e 
disponíveis em relatório interno. Partes da informação 
desta acção integram o artigo científico relativo à acção 
C9 

C10 

Plano de formação de voluntários 
e disponível online 

Efectuado de acordo com o previsto D1 

Certificados entregues aos 
voluntários 

Efectuado de acordo com o previsto D1 

50% dos estudantes visitam 
centro pelo menos 1 vez a cada 
6 meses; 80% dos turistas 
visitam o centro; 80% dos 
residentes 

Efectuado de acordo com o previsto D2 

Centro de Intepretação ambiental 
com novos equipamentos 

Efectuado de acordo com o previsto D2 

80% materiais de comunicação 
(folheto e placas interpretativas); 
80% corvinos visitam RBC até ao 
final projecto 

Efectuado de acordo com o previsto, todos os materiais 
foram conseguidos. Toda a população do Corvo 
conhece a RBC e mais de 20% participou em 
actividades na reserva. 

D3 

20% visitantes do website da 
SPEA vem o CIVIC; 30% 
visitantes deixa comentários; 
20% câmaras transmitem no 
CIVIC 

Terminada com alguns atrasos (Junho 2012) devido a 
condicionantes logísticas e implementação de 
melhoramentos adicionais. O site. Lua de mel no Corvo 
permitiu observar o desenvolvimento de uma cria de 
cagarro online, e foi foi seguido por mais de 25000 
pessoas que deixavam comentários frequentes. As 
imagens seleccionadas do Lua de Mel e das câmaras de 
detecção de movimento estão disponíveis numa galeria 

D4 
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multimédia no site do projecto 

Workshop sobre 
empreendedorismo e turismo 
sustentável 

Realizado um ano após o previsto de acordo com 
alteração proposta eno relatório de progresso. 

D5 

Brochura sobre raridades 
publicada (Checklist American 
rarities) 

Efectuado de acordo com o previsto D6 

Produzido calendário/agenda 
temática (1500 exemplares) 

Efectuado de acordo com o previsto D6 

CD-ROM sobre resultados e 
acções do projecto 

Efectuado com 4 meses de atraso para melhoria de 
conteúdos relacionados com o centro virtual 

D6 

Protocolos e relatórios para 
monitorização de vegetação, 
aves e invertebados disponíveis 
no website do projecto 

Efectuado de acordo com o previsto E1 

Formação da Comissão 
Científica e publicação de 2 
artigos científicos em peer 
reviewed journals 

Efectuado de acordo com o previsto E2 

Reuniões da Comissão 
Executiva nos primeiros 6 meses 
e após este período a cada 6 
meses 

Efectuado de acordo com o previsto E3 

Projecto bem implementado Efectuado de acordo com o previsto E4 

Criado o cargo de Coordenador 
Marinho Europeu 

Efectuado de acordo com o previsto E5 

Partilha de informações com 
outros projectos de conservação 

Efectuado de acordo com o previsto, International 
Workshop on Natural Island Restoration 

E5 

Organização Workshop na ilha 
do Corvo 

Efectuado de acordo com o previsto, International 
Workshop on Natural Island Restoration 

E5 

Edição especial do “Airo” sobre 
recuperação de habitats 
insulares 

Efectuado de acordo com o previsto E5 

Relatório Auditoria Financeira Efectuado de acordo com o previsto E6 

Relatório não técnico (500 
exemplares impressos e em pdf) 

Efectuado de acordo com o previsto E7 

Boa Coordenação da SRAM Efectuado de acordo com o previsto E8 

Boa Coordenação da CMC Efectuado com apoio da SPEA sem impactos 
significativos na execução das acções 

 

Boa Coordenação da RSPB Efectuado de acordo com o previsto  

After LIFE Conservation Plan Efectuado de acordo com o previsto E11 

 

 

5.3 Análise dos benefícios a longo prazo 

Para além de um significativo impacto social imediato, o projecto gerou resultados de longo 

prazo muito significativos. 

O envolvimento de toda a população escolar nas várias acções, associado ao envolvimento 

da Escola local garantiu uma forte componente de Educação Ambiental nas várias classes 

etárias, que resultou num despertar do interesse para os valores ambientais da região, O 

protocolo de manutenção e gestão do Estufim de plantas nativas realizado entre a SPEA e 

as instituições locais assegura a continuidade desta acção no período Pós-Life. Foram ainda 

plantadas dezenas de milhar de plantas nativas, que geraram resultados muito significativos 
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durante o período do projecto e que se estenderão muito para além deste, sendo 

multiplicados assim que as plantas atinjam a maturidade e comecem a gerar sementes, o 

que já acontece de forma visível na RBC e que virá a suceder em breve na RBA. 

A área anti-predadores criada já é utilizada por várias espécies de aves terrestres e todas as 

épocas mostra sinais de aves marinhas prospectoras, pelo que se espera que num futuro 

próximo possa vir a albergar as colónias pretendidas. 

A nível das acções de sensibilização e formação da população local, o Workshop de 

empreendedorismo teve resultados imediatos na comercialização de produtos regionais (Ex: 

queijadas da Graciosa) e locais (artesanato do Corvo) que se mantêm de forma sustentada 

para além do final do projecto. É ainda de realçar a forte divulgação dos valores naturais da 

Ilha pelos Sites Lua-de-Mel no Corvo e Centro Virtual de Interpretação a que mais 100 000 

visitantes tiveram acesso. 

A gestão de lixos melhorou consideravelmente, fruto da influência directa do projecto e 

associada a outras iniciativas do Governo regional. Actualmente a população do Corvo faz a 

separação e gestão de resíduos e a lixeira Municipal a Céu aberto foi transformada num 

aterro sanitário que tende a receber menos resíduos a cada dia que passa. 

O plano pós-LIFE (Anexo 7.2) garante a continuidade das acções realizadas mais 

significativas e a colaboração dos parceiros que participaram no projecto, junto com outras 

instituições que se quiseram associar a estes resultados nos anos vindouros. 

 

5.4 Produtos e Disseminação de resultados 

Durante a execução do projecto foram elaborados diversos produtos que correspondem ao 

que foi previsto na candidatura. Todos os matérias foram devidamente identificados com os 

logotipos LIFE e referência ao apoio do programa LIFE da Comissão Europeia. As áreas de 

intervenção encontram-se devidamente sinalizadas, tal como os equipamento adquiridos no 

âmbito do projecto. Todas as notícias sobre o projecto e veiculadas pelos diversos meios 

impressos ou audiovisuais foram compiladas e são referidas em Anexo (Anexo 7.5). 

Foi produzido um relatório não técnico em versão Portuguesa e Inglesa, assim como um 

plano de comunicação e disseminação de resultados pós-LIFE que se encontram no Anexo 

7.2. 
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Tabela 05. Produtos previstos/alcançados de Janeiro 2009 a Dezembro 2012 

Produtos Avaliação Acção 

Relatório de Biodiversidade disponível 
no microsite do projecto 

Terminado dentro do previsto (Dezembro 2009) A1 

Artigo científico publicado na revista 
científica Biological Invasion 

Terminado dentro do previsto (Dezembro 2010) A3 

Desenvolvimento de um plano 
operacional de erradicação 

Terminado dentro do previsto (Dezembro 2012) A4 

Estimativa da população de roedores, 
gatos e cabras e ovelhas 

Previsto Outubro 2010, terminado em Março 2012, 
amostragem prolongada de modo, a obter 
melhores resultados e sem encargos adicionais 
para o projecto  

A5 

Mapa de distribuição de plantas 
invasoras nas áreas de intervenção 
disponível em sistema GIS online 

Previsto Outubro 2010, terminado em Outubro 
2012,  amostragem prolongada  sem encargos para 
o projecto  e com ganhos adicionais 

A6 

Teste de erradicação de roedores 
com apoio da população local 
(Relatório disponível online) 

Terminado dentro do previsto (Dezembro 2010) B1 

Artigo científico publicado na revista 
Conservation Evidence Online  

Terminado após o previsto (Novembro 2010) 
propositadamente, para garantir a submissão do 
artigo numa revista científica (Agosto 2011) 

C1 

Vedação antipredadores construída 
na RBC 

Terminado  após o previsto (Maio 2010) devido a 
motivos logísticos, atraso na chegada do material 
ao Corvo (Outubro de 2011)  

C2 

Protocolo de Biossegurança Terminado  após o previsto (Maio 2010), 
dependente da vedação antipredadores da RBC 
(Novembro de 2012) 

C2 

Resultados dos métodos e resultados 
do controlo de vegetação exótica 
online 

Terminado após o previsto (Dezembro 2011) para a 
consolidação das metodologias e monitorização 
das áreas (Dezembro 2012)  

C4 

Relatório sobre medidas de 
recuperação de vegetação nativa e 
resultados obtidos 

Terminado dentro do previsto (Novembro 2012), 
terminou em Outubro 2012 

C5 

Mini-contentores para separação de 
resíduos entregues às famílias locais 

Terminada dentro do previsto (Dezembro 2012), 
terminou em Agosto 2012 

C7 

Campanha sobre separação de 
resíduos (poster e panfleto 
explicativo) 

Terminado após o previsto (Dezembro 2011), 
dependente da entrega dos mini-contentores, 
terminou em Agosto 2012 

C7 

Artigo científico com estimativa da 
população de Cagarro do Ilheú de Vila 
Franca disponível 

Setembro 2012 C10 

Artigo submetido Novembro 2011 C10 

4 Mini-vídeos sobre o projecto  Terminada dentro do previsto com ligeiros atrasos 
de ordem técnica na compilação das imagens 
(Fevereiro 2010-a Fevereiro 2012) 

D1 

Abertura dos trilhos e materiais de 
comunicação 

Terminada dentro do previsto (Dezembro 2012) D3 

Brochura sobre raridades publicada 
(Checklist American rarities) 

Terminada de acordo com o previsto (Novembro 
2010) 

D6 

Produzido calendário/agenda temática 
(1500 exemplares) 

Terminado de acordo com o previsto (Janeiro 2010) D6 

CD-ROM sobre resultados e acções 
do projecto 

Terminado após o previsto (Novembro 2011) no 
entanto este atraso (Dezembro 2012) garantiu uma 
melhoria significativa nos seus conteúdos  

D6 

Edição especial do “Airo” sobre 
recuperação de habitats insulares 

Terminado de acordo com o previsto (Novembro 
2012) 

E5 

Relatório Auditoria Financeira Terminado de acordo com o previsto (Novembro 
2012) 

E6 

After LIFE Conservation Plan Terminado de acordo com o previsto (Nov 2012) E11 
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6. PARTE FINANCEIRA 

Avaliação da execução financeira 
 
 

6.1 Controlo de custos 

 

Os custos reais do projecto encontram-se devidamente enquadrados nos valores e 

variações possíveis (10% ou 30 000€) em relação ao orçamento inicial para todas as 

rubricas com excepção da rubrica pessoal, tal como explicado na Acção E6. É de referir que 

de acordo com a candidatura aprovada e com as limitações da rubrica pessoal, o projecto foi 

aprovado com valores de pessoal que implicavam a falta de coordenação do projecto a 

partir do seu segundo ano, ou mesmo a ausência de técnicos para o implementar 

imediatamente após os meses iniciais e ainda no decorrer do primeiro ano. 

É de referir que a SPEA apresenta despesas devidamente justificadas na rubrica de pessoal 

no valor de 473 675,04€. Este valor justifica-se, devido aos elevados cortes sofridos no 

início do projecto por falha técnica no processo de avaliação, que implicaram cortes de 

pessoal essencial ao projecto e que se traduziram em várias acções aprovadas sem 

qualquer pessoal para as executar. Este valor é superior ao previsto na candidatura, mesmo 

considerando uma possível alteração de 10% nesta rubrica que se traduziria num valor 

máximo de 367 745,40€. Nunca foi possível solicitar qualquer alteração à rubrica de pessoal 

ao longo do decorrer do projecto, até muito próximo do seu final, uma vez que este limite 

apenas foi suplantado no último ano de projecto e esteve sempre dependente de outras 

acções a decorrer. 

A SPEA considera que estas verbas, que estão devidamente justificadas e atribuídas em 

exclusivo a este projecto deveriam ser consideradas elegíveis até ao montante de execução 

máximo previsto pelo projecto, evitando desta forma um prejuízo financeiro significativo 

causado por um lapso a que a SPEA é alheia 

A rubrica Outros Custos apresenta uma variação percentualmente muito superior ao valor 

candidatado, devido ao baixo valor da mesma, pelo que se enquadra dentro da variação dos 

30 000€ permitida. 
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Custos Reais de Implementação do Projecto 

  Rubrica Custo Total Previsto Custo Real desde o 
início do projecto até 

31/12/2012 

% 

1.  Pessoal 334 314€ 473 675,03€ 141,69% 

2.  Viagens e Alojamento 165 355 € 103 267,22€ 62,45% 

3.  Assistência Externa 152 347 € 135 745,51€ 89,10€ 

4.  Bens duradouros  0  

  - Infra-estruturas  0  

  - Equipmento. 43 525€ 14 481,69€ 33,27% 

  - Protótipo. 90 000€ 117 579,83€ 130,64% 

5.  Aquisição e Aluguer de 
Terrenos 

21 720 € 0 0% 

6.  Consumíveis 132 760 € 95 542,54€ 71,97% 

7.  Outros Custos 9 285 € 36 106,31€ 388,87% 

8.  Overheads 64 930 € 64 930€ 100% 

  TOTAL 1 014 236 € 1 041 328,13€ 102,67% 

 

 

 

 

6.2 Sistema de contabilidade 

 

As timesheets utilizadas estão de acordo com os templates indicados no ToolKit do site do 

Programa LIFE 

Todas as facturas e recibos foram identificadas com o carimbo do projecto e classificadas de 

acordo com a acçãoe rubrica respectiva, tal como referido no relatório de auditoria 
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7. ANEXOS  

 

7.1 Protocolos de Parceria 

 

7.2 Produtos 

 

7.3 Mapas e Ilustrações 

 

7.4 Indicadores de Resultados 

 

7.5 Outros 

 


