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Figure – percentage of land occupation on the island of S. Miguel (COS-Açores , 2007)

A vegetação natural na
Ilha de São Miguel nos
Açores representa hoje
em dia uma proporção
reduzida do território.

Nas Terras do Priolo, municípios de Nordeste 
e Povoação localiza-se uma das principais 
manchas de habitats naturais



Vegetação Natural na ZPE Pico 
da Vara/Ribeira do Guilherme

9360

Laurissilva 

macaronésica –

Laurissilva húmida

9360

Laurissilva 

macaronésica  –

Laurissilva mésica

9560

Florestas endémicas de 

Juniperus spp.

7130

Turfeiras de coberta 

91D0

Turfeiras arborizadas

Habitats naturais



 Ave endémica da zona este da ilha de 
São Miguel

 Distribuição muito reduzida e localizada

 Em 1996, a população estimada era de 
60-200 casais

1989 - 2000

Priolo (Pyrrhula murina)

Portuguese Society for Study of Birds

CAUSAS DA AMEAÇA: 

 Perda de habitat;

 Degradação do habitat remanente 
por espécies exóticas invasoras.



LIFE Priolo (2003-2008)

LIFE+ Laurissilva Sustentável 
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LIFE+ Terras do Priolo
(2013-2019)

Projetos desenvolvidos
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Restauro de Laurissilva mésica

Large individuals (+ 20m height)

Create monospecific stands

Resprout from logged trunks.

High resistance to herbicides

Burst from roots
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Turfeiras

Gunnera tinctoria

Analise de 
distribuição e 
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32 Toneladas  retiradas
(Primaveira de 2011)
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Ações de apoio ao restauro de habitats

Viveiros de plantas 
nativas e endémicas 
com produção de 
40.000 plantas e 160 
kg de semente.

Teste de técnicas de 
engenharia biofísica 
para estabilização 
de taludes e áreas 
de derrocada.



Sensibilização e Educação Ambiental

Mais de 690 
atividades com 
mais de 20.000 
alunos de toda 
a ilha de S. 
Miguel 

Centro Ambiental 
do Priolo que 
promove a área e 
a conservação da 
biodiversidade 
açoriana



Promoção do turismo sustentável

Criação de 
infraestruturas 
com potencial 
uso turístico e 
promoção da 
visitação 
sustentável da 
áreas protegida

Obtenção do galardão da 
Carta Europeia de Turismo 
Sustentável em 2012 e 
renovação em 2016

Criação da Marca 
Priolo que permite aos 
empresários turísticos 
associar-se com a 
conservação e 
desenvolvimento 
sustentável



O Priolo agradece!
www.spea.pt

www.centropriolo.com


