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RESUMO 

Em 2012, a Câmara Municipal da Praia da Vitória submeteu a candidatura do Projeto 

LIFE CWR (Restauro Ecológico e Conservação da Infraestrutura Verde Húmida Costeira 

da Praia da Vitória) ao Programa Europeu LIFE+. Os trabalhos tiveram início um ano 

depois, em agosto de 2013, e prolongaram-se até julho de 2018, num investimento total 

de 1383489€, com 50 % de comparticipação da União Europeia. 

O LIFE CWR (LIFE12 BIO/PT/000110) foi concebido para dar continuidade às iniciativas 

de recuperação e restauro do Paul da Praia da Vitória (aumento do espelho de água e 

arranjo paisagístico das margens envolventes), alargando o processo de requalificação 

a outras duas zonas húmidas da orla costeira do concelho da Praia da Vitória: os Pauis 

da Pedreira do Cabo da Praia e do Belo Jardim.  

O Plano de Gestão da Infraestrutura Verde Húmida Costeira da Praia da Vitória, 

apresentado neste documento, tem acolhimento na Ação F5 do Projeto LIFE CWR. Os 

conteúdos desenvolvidos compreendem a síntese da situação atual das três zonas 

húmidas, o diagnóstico através de uma análise SWOT e a definição de medidas de 

proteção e gestão para estes ecossistemas a diferentes prazos, tendo presente os 

seguintes objetivos estratégicos: 

 Assegurar a continuidade das ações implementadas para a conservação dos 

pauis; 

 Contribuir para a manutenção dos habitats e promover a biodiversidade; 

 Identificar os constrangimentos, oportunidades e as ameaças à estabilidade 

ambiental dos ecossistemas; 

 Determinar as ações futuras para uma gestão eficaz das zonas húmidas. 

Para o efeito, a equipa do LIFE CWR promoveu a realização de dois Workshops, o 

primeiro de capacitação técnica do grupo de trabalho (1 de fevereiro de 2018) e o 

segundo para recolha e sistematização de contributos para o Plano de Gestão, onde 

estiveram 13 entidades representadas, num total de 17 participantes (26 de abril de 

2018). 
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O presente Plano de Gestão não formaliza um documento dotado de força legal ou 

regulamentar, nem vincula as entidades parceiras (institucionais, particulares ou da 

sociedade civil), sendo apenas indicativo e um suporte documental da entidade gestora 

do plano para conduzir as suas atividades na procura de consensos, cooperação e 

partilha de responsabilidades, com vista a dar continuidade ao processo de 

requalificação dos pauis da Praia da Vitória num horizonte temporal de cinco anos. 
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1. CARACTERIZAÇÃO SUMÁRIA 

1.1. Enquadramento 

A área de incidência do Projeto LIFE CWR (LIFE12 BIO/PT/000110) corresponde a um 

segmento da costa leste da ilha Terceira do arquipélago dos Açores que pertence ao 

concelho da Praia da Vitória. A Infraestrutura Verde Húmida Costeira da Praia da Vitória 

(IVHCPV) contempla três zonas húmidas (pauis) independentes, embora localizadas a 

curta distância, o que lhes confere uma determina complementaridade ambiental e 

conservacionista (Figura 1): Pauis da Praia da Vitória (PPV), do Belo Jardim (PBJ) e da 

Pedreira do Cabo da Praia (PPCP). 

Na verdade, tratam-se de ecossistemas individualizados, com características 

diferenciadas, mas que estabelecem uma conexão ecológica através de um “corredor” 

que atravessa o edificado até ao parque industrial da Praia da Vitória. É neste 

enquadramento territorial e ecológico que o Plano de Gestão da Infraestrutura Verde 

Húmida Costeira da Praia da Vitória (PGIVHCPV) assenta os seus propósitos, 

considerando de forma integrada as três unidades de gestão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Infraestrutura Verde Húmida Costeira da Praia da Vitória Figura 1. Infraestrutura Verde Húmida Costeira da Praia da Vitória. 
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Importa referir, a título de enquadramento, que do conjunto das ilhas atlânticas da 

região biogeográfica da Macaronésia, os Açores têm uma posição excêntrica, sendo o 

arquipélago mais setentrional e o mais afastado das costas continentais circundantes 

(sensivelmente a meio caminho entre a Europa e a América do Norte). A abundância de 

precipitação, as particularidades da hidrologia insular e as peculiares formas de relevo 

vulcânico são fatores que proporcionam a ocorrência de inúmeras zonas húmidas 

dispersas pelas ilhas açorianas. 

Fruto destas circunstâncias geográficas, estes ecossistemas aquáticos costeiros da 

Terceira são pontos estratégicos que suportam elevada biodiversidade, sobretudo 

quanto à avifauna, devido à presença/frequência de um considerável número de 

espécies e/ou de indivíduos, nomeadamente de aves migratórias com origem quer 

paleártica e como neoártica. Esta especificidade, ou seja, a oportunidade de se 

observarem aves de origem americana e europeia é, desde logo, um fator de 

atratividade destes pauis para praticantes de Birdwatching, para além de outros 

aficionados em segmentos de turismo de natureza e de investigadores de ecologia 

insular. 

Com efeito e no âmbito do PGIVHCPV, interessa evidenciar alguns aspetos de 

contextualização geral das três zonas húmidas objeto do LIFE CWR. A consulta da 

bibliografia adicional é recomendada para uma análise mais detalhada das 

singularidades biofísicas e socioeconómicas destes pauis. 

1.1.1. Paul da Praia da Vitória 

O PPV consiste num ecossistema costeiro de pequena dimensão, com cerca de 16 

hectares, inserido na malha urbana da Praia da Vitória (Figura 2). 
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(Lat. 38° 44’ 07’’ N; Long. 27° 03’ 35’’ W) 

Nos primórdios do povoamento, o PPV era um local aprazível e uma fonte de 

rendimento das populações locais, pois satisfazia as necessidades de água para 

abeberamento do gado e para outras atividades tradicionais, como por exemplo, o 

“alagamento dos linhos”. Também disponibilizava alimentos, como pescado 

(nomeadamente enguias) ou ovos que as espécies nidificantes garantiam. Era um 

território valorizado onde as famílias mais abastadas tinham as suas hortas e onde 

faziam convívios no verão. 

Contudo, a pressão resultante da expansão do núcleo urbano e a consequente 

contaminação das águas pela descarga de esgotos e pela deposição de resíduos 

(entulhos, sucatas, carcaças de animais, lixo doméstico, etc.), além de outras ações 

penalizadores da sua integridade física e biológica, promoveram a degradação das 

condições ambientais vigentes. 

Com a interrupção da dinâmica dunar, responsável pela “lavagem” do paul (entrada 

Figura 2 - Paul da Praia da Vitória 
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cíclica do mar e restabelecimento da qualidade por via da renovação da água), 

agravaram-se os fatores de insalubridade devido à emissão de maus cheiros e à 

disseminação de pragas (ratos, mosquitos, etc.). Em consequência disso, um espaço 

antes valorizado começou a ser marginalizado e as exigências da população e das 

autoridades locais para o seu aterro eram patentes. 

Com a instalação da força aérea americana na Base das Lajes foi disponibilizada 

maquinaria empregue nas obras do aeroporto e do porto dos americanos para os 

trabalhos de secagem dos terrenos alagados do paul, destruindo de forma quase 

irreversível a integridade ecológica de um ecossistema já muito fragilizado pelas 

intervenções passadas. 

Mais recentemente sofreu profundas alterações estruturais que promoveram a 

artificialização do extremo oriental, resultantes de operações de aterro e de 

terraplenagem com vista à instalação de equipamentos desportivos, serviços e de 

espaços recreativos (edifício dos bombeiros voluntários, campo de jogos, praça de 

toiros). 

Nos últimos anos, mais concretamente há cerca de uma década, iniciaram-se os 

trabalhos de requalificação paisagística e de recuperação ecológica do PPV, 

procedendo-se ao dessoramento para ampliação do plano de água e a ações de 

renaturalização das margens. Estas intervenções enquadram-se numa mudança de 

paradigma dos governantes e da população acerca das zonas húmidas em espaços 

citadinos, que passaram a constar da lista de prioridades como ativo ambiental de 

diferenciação e atratividade do território concelhio. 

Apesar das iniciativas tomadas até ao momento, as áreas envolventes do PPV estão 

ocupadas, maioritariamente, por usos urbanos e por espaços agrícolas (pastagens, 

quintais e campos de cultivo) que alteraram profundamente a dinâmica hidrológica 

desta zona húmida. Nas proximidades do paul (poente) existem depósitos de 

combustíveis cujos impactos potenciais ainda não foram devidamente 

equacionados/esclarecidos. 

Todas estas condicionantes, naturais e artificiais, devem ser equacionadas na 

formulação das medidas a contemplar no Plano de Gestão, tendo presente a 
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necessidade incontornável de compatibilizar a expressão humana e a salvaguarda dos 

valores naturais existentes. 

1.1.2. Paul do Belo Jardim 

O PBJ, com cerca de 3 hectares, desenvolve-se na retaguarda imediata da Praia da 

Riviera, ocupando uma área associada a ambientes dunares costeiros, sendo este um 

habitat singular e pouco representado no arquipélago dos Açores (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Paul do Belo Jardim 

(Lat. 38° 42’ 45’’ N; Long. 27° 03’ 35’’ W) 

Antes chamado de Paul da Belavista, o PBJ teve uma importância fundamental em 

termos históricos, ecológicos e na proteção da orla costeira, funcionando com uma 

barreira natural que sustentava a progressão e avanço dos galgamentos durante 

eventos de maior agitação marítima. Além da proteção contra a fúria do mar e das 

investidas dos piratas sobre o núcleo habitacional primitivo, que se instalou 

originalmente nas suas imediações, e que depois foi deslocalizado para a área onde 

atualmente se encontra a cidade da Praia da Vitória, esta zona húmida também 



 
 

 
 

Plano de Gestão da Infraestrutura Verde Húmida Costeira da Praia da Vitória | LIFE12 BIO/PT/000110 

18 

desempenhava funções de amortização dos impactos das enchentes das ribeiras. 

Em boa verdade, o PBJ sempre prestou “serviços ambientais” inestimáveis durante 

séculos, até à construção de uma estrada no extremo oriental, cuja intervenção 

circunscreveu o espelho de água e limitou e a superfície de alagamento. Na década de 

80 do século XX, com a construção porto oceânico da Praia da Vitória, assistiu-se a 

alterações profundas da hidrodinâmica na baía da Praia da Vitória, afetando a recarga 

das dunas e, consequentemente, a estabilidade ambiental deste paul, hoje com uma 

dimensão residual ao ponto de colocar em risco a integridade física e biológica do 

ecossistema. Trata-se, portanto, de uma zona húmida bastante alterada face às 

condições originais, dado que também foi objeto de sucessivos aterros num passado 

recente. 

Os terrenos são de propriedade privada e existem alguns constrangimentos à 

implementação de ações de reabilitação do ecossistema e de ampliação do plano de 

água. Por seu turno, os limites a poente confinam com uma frente de urbanização, 

estando os solos comprometidos para a edificação, conforme zonamento estabelecido 

pelos Instrumentos de Gestão Territorial. 

Na área de inundação as divisórias das propriedades particulares encontram-se 

demarcadas por muros de pedra seca, sendo um obstáculo físico à dinâmica deste 

ecossistema. Também a circulação e o apascentamento de gado (equino e bovino) 

causam danos ambientais relevantes, resultantes do pisoteio, da deterioração da 

qualidade das águas, da destabilização das margens, das perturbações nos valores 

florísticos e faunísticos e, ainda, relacionados com a contingência de danificarem o 

horizonte impermeável que assegura a permanência das águas lacustres. 

1.1.3. Paul da Pedreira do Cabo da Praia 

O PPCP fica localizado nas imediações da zona industrial, mais concretamente num 

gaveto no extremo sul do Parque de Combustíveis da Praia da Vitória (Figura 4). Com 

cerca de 8 hectares, este ecossistema de génese artificial teve origem na exploração 

(escavação) de uma pedreira destinada à construção do porto oceânico da Praia da 

Vitória durante a década de 80 do século XX. 
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Figura 4 - Paul da Pedreira do Cabo da Praia 

(Lat. 38° 42’ 10’’ N; Long. 27° 02’ 41’’ W) 

Nos finais da década de 90, esta zona húmida foi “descoberta” pela comunidade 

científica e, apesar da sua juventude, tem vindo a cimentar o seu reconhecimento 

perante a comunidade de observadores de aves à escala internacional. Hoje, é 

considerado um dos mais importante hotspots da Europa para a observação de aves 

limícolas (neoárticas e paleoárticas). Apesar disso, não suscitou de forma imediata o 

interesse da população local, muito embora se registem progressos assinaláveis nos 

últimos tempos. 

Esta depressão topográfica, com pouca visibilidade, foi durante muitos anos um 

vazadouro de resíduos indiferenciados, mas as ações de limpeza levadas a cabo de 

forma regular, a sensibilização da população, as deslocações diárias da equipa do 

projeto LIFE CWR e a presença de observadores de aves, permitiram inverter essa 

prática lesiva. 

Mais recentemente, realizou-se uma intervenção de ordenamento no acesso e zona 
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estacionamento e foi recuperado um edifício que funciona como centro de 

interpretação e de acolhimento aos visitantes, onde se desenvolvem atividades de 

educação ambiental e de monitorização do ecossistema. 

O parque de combustíveis é, sem qualquer dúvida, um elemento dissonante na 

paisagem, mas a empresa concessionária tem adotado práticas ambientais e de 

salvaguarda dos interesses ecológicos presentes, sendo uma aliada estratégica na 

promoção de iniciativas de valorização e divulgação das zonas húmidas da Praia da 

Vitória. 

 

1.2. Aspetos físicos 

1.2.1. Geomorfologia 

A IVHCPV localiza-se no Graben das Lajes (Figura 5), uma estrutura geotectónica 

delimitada a nordeste e a sudoeste pelas falhas das Lajes e das Fontinhas, 

respetivamente. Esta extensa plataforma abatida apresenta-se relativamente plana 

entre ambas as fraturas medindo, sensivelmente, 3 km de largura por 8 km de 

comprimento. 

A baía da Praia da Vitória, onde se localizam os pauis objeto do presente Plano de 

Gestão, ter-se-á formado em consequência da abundante deposição de sedimentos 

resultante da erosão da costa norte da ilha, e que a ondulação predominante de 

noroeste se encarregou de transportar e depositar os materiais ao longo da curvatura 

da orla costeira. 
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Fonte: CVARG 

Figura 5 - Mapa estrutural e tectónico da ilha Terceira 

Quanto aos aspetos fisiográficos, os terrenos onde se instalaram as zonas húmidas 

apresentam-se planos ou com declives muito suaves, não se registando acidentes 

topográficos significativos. As altitudes (mínima e máxima) oscilam entre a cota zero 

(nível médio das águas do mar) e os 10 metros, o que explica a ação conjugada do 

aquífero basal e das águas oceânicas na complexa hidrodinâmica destes ecossistemas 

costeiros. 

1.2.2. Climatologia 

As condições climáticas vigentes nos Açores dependem da posição do arquipélago no 

contexto geral da circulação atmosférica e oceânica do Atlântico Norte. As ilhas 

localizam-se numa faixa de transição entre a deslocação de massas de ar quentes e 

húmidas com origem subtropical e de massas atmosféricas com características mais 

frescas e secas de proveniência subpolar. 

Em comparação com outras regiões situadas a idênticas latitudes, as temperaturas 

anuais e diárias são mais amenas, com amplitudes térmicas atenuadas, grande 

pluviosidade e bem distribuída ao longo do ano e elevados teores de humidade 

atmosférica, ventos persistentes e reduzida insolação. A regularidade térmica e a 

elevada humidade decorrem do efeito moderador da massa oceânica envolvente, 

designadamente da ação termodinâmica da Corrente do Golfo. 
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No sistema de classificação climática de Thornthwaite, o clima dos Açores é do tipo 

mesotérmico húmido com características oceânicas (temperado marítimo - tipos B1 a 

B4). Numa análise mais precisa, considerem-se os valores normais observados na 

Estação das Lajes – Aeroporto (Quadro 1): 

 A temperatura média anual situa-se nos 17°C, variando entre 13,5°C (fevereiro) 

e 21,6°C (agosto). A amplitude térmica anual ronda 8°C e os valores extremos da 

temperatura oscilam entre 30,5°C e 3°C, máximo e mínimo observados, 

respetivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CLIMAAT 

Tabela 1 - Normais climatológicas registadas nas Lajes (Aeroporto - ilha Terceira) 

 

 A precipitação anual totaliza 1203,7 mm, registando-se um mínimo estival em 

junho, julho e agosto, que pouco ultrapassa os 50 mm mensais, em um período 

de maior abundância pluviométrica de outubro a março, com valores máximos 

em dezembro (159,8 mm). 

 A humidade relativa do ar é sempre elevada durante todo o ano (82 %) e a 

insolação ronda as 1900 horas, o que reflete o efeito da nebulosidade na 

expressão deste parâmetro climático. 
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1.2.3. Hidrologia 

O modelo hidrogeológico das ilhas dos Açores, numa aproximação simplificada, 

considera a existência de um aquífero de base e de sistemas de aquíferos suspensos 

(altitude), os quais estabelecem uma estreita interdependência. A reduzida 

continuidade das camadas impermeáveis, a ocorrência de fraturas secundárias 

interligadas e ainda a elevada condutividade hidráulica das formações aquíferas, 

promovem a transferência de água dos níveis saturados superiores para os de 

profundidade (aquífero basal), através de um complexo processo de transmissão 

vertical. 

O aquífero de base é uma lentícula de água dependente das relações hidrostáticas, 

resultantes das diferenças de densidades das águas doce e salgada. O equilíbrio 

hidrodinâmico ajusta-se aos ciclos naturais de recarga e descarga, às oscilações 

piezométricas relacionadas com o efeito das marés e ainda às heterogeneidades 

litológicas e estruturais.  

Como foi dito, as particularidades geomorfológicas e as microfalhas existentes no 

Graben das Lajes não favorecem a drenagem superficial, estando esta plataforma 

praticamente desprovida de cursos de água estruturados. Nestes termos são, 

sobretudo, os fluxos de água subterrânea do aquífero basal, em conjugação com 

intrusão salina das águas oceânicas, que sustentam as zonas húmidas costeiras 

existentes entre a Ponta do Facho e o Porto Martins. Além disso, não deve ser 

subestimado os volumes precipitados diretamente nos planos de água e as afluências 

provenientes dos sistemas de drenagem de água pluviais. 

Numa análise mais fina, interessa referir que o PPV é uma zona húmida com um 

substrato rico em matéria orgânica, inundada permanentemente por água salobra, 

resultante da mistura de água doce do aquífero de base, da precipitação e do 

escoamento superficial, com água salgada, conduzida a partir do mar através de 

infraestruturas hidráulicas construídas para recuperar a dinâmica hidrológica do 

ecossistema outrora existente.  
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Na prática, toda a área que circunscreve o PPV apresenta um elevado grau de 

artificialização, estando o escoamento superficial bastante alterado, devido às 

intervenções no sistema de circulação natural da escorrência pluvial 

(impermeabilização) assim como na frente marítima, cujos obstáculos impedem a 

progressão dos galgamentos costeiros. 

Quanto ao PBJ, consiste numa zona húmida com substrato rochoso, inundada 

permanentemente por água doce do aquífero basal e da precipitação estando, 

eventualmente, sujeita à afluência das águas do mar durante episódios de maior 

agitação marítima (galgamentos costeiros). 

Relativamente ao PPCP, os estudos realizados evidenciam a presença de substratos 

lodosos sujeitos à influência dos ciclos das marés, cuja dinâmica determina uma 

alternância de períodos de inundação com outros em que está quase seco. A água 

salgada penetra através da barreira rochosa que separa este ecossistema do mar, 

enquanto que a água doce provém da precipitação direta e, sobretudo, do aquífero 

basal, em virtude da interceção do seu limite superior durante as operações de 

escavação da pedreira. 

Em suma, as afluências hídricas de origens distintas determinam que a água deste 

ecossistema lacustre seja classificada como salobra. 

 

1.3. Valores ecológicos 

As zonas húmidas da IVHCPV são ecossistemas costeiros singulares e pouco 

representados nos ambientes insulares da região biogeográfica da Macaronésia, 

existindo espécies raras e/ou protegidas ao abrigo de convenções internacionais. 

Todavia, não é a dimensão territorial nem a quantidade de aves que conferem 

relevância a estes pauis, mas sim a diversidade de ocorrências ornitológicas de 

indivíduos originários da Europa, África e América do Norte, as quais oferecem 

oportunidades científicas, educativas e lúdicas a diferentes níveis e escalas de 

abrangência (local, regional, nacional e internacional). 

Apesar da forte pressão antropogénica, quer no presente como no passado, e da 



 
 

 
 

Plano de Gestão da Infraestrutura Verde Húmida Costeira da Praia da Vitória | LIFE12 BIO/PT/000110 

25 

exiguidade dos planos de água, à qual acresce a descontinuidade territorial, a 

diversidade de habitats e de nichos ecológicos propiciam grande biodiversidade em 

todos os grupos bióticos (Quadro 2). 

Grupo Biótico Nº Total de espécies Nº de espécies 

endémicas 

Nº de espécies raras 

Flora vascular 114 3 7 

Briófitos 57 1 3 

Avifauna 108 5 36 

Artrópodes 216 8 3 

Ictiofauna 5 0 0 

Fonte: LIFE CWR 

Tabela 2 - Número de espécies que ocorrem na IHVCPV 

 

Conforme referido anteriormente, a intervenção humana é muito intensa e tem 

repercussões na estabilidade ecológica dos habitats e na alteração das espécies 

presentes. Porém, observa-se uma elevada resiliência destes ecossistemas e uma 

capacidade de recuperação da qualidade ambiental assinalável, demonstrada pelo 

aparecimento espontâneo de espécies nativas e endémicas após intervenções de 

reabilitação operadas no decurso do projeto LIFE CWR. 

Para efeitos de enquadramento do PGIVHCPV, importa resumir os principais valores 

faunísticos e florísticos existentes nos pauis, remetendo-se para a literatura uma 

consulta mais detalhada das listagens de espécies ou para o site oficial do projeto 

(http://www.cmpv.pt/minisites/life/). 

1.3.1 Paul da Praia da Vitória 

No PPV encontram-se diversas espécies nativas de flora que oferecem condições de 

refúgio, nidificação, alimentação, repouso e proteção para as aves residentes e 

migratórias de elevado interesse conservacionista. Destacam-se o Juncus acutus L. 

(Junco-agudo), que ocorre em zonas húmidas e em ambientes dunares e o 

http://www.cmpv.pt/minisites/life/
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Bolboschoenus maritimus (L.) Palla, que se restringe a algumas zonas húmidas da 

Terceira e do Faial. 

Outras espécies importantes para o equilíbrio ecológico destes ecossistemas são a planta 

aquática Ruppia maritima L., apenas presente nas zonas húmidas das ilhas Terceira e de 

São Jorge, a Spartina versicolor Fabre, que ocorre em zonas costeiras, integrando a 

comunidade vegetal dominante do habitat protegido de “Prados de Spartina” e a Lotus 

creticus L. (Cornichão-das-areias), espécie nativa que se regista apenas na Terceira. 

Por sua vez, neste paul observa-se um número considerável de aves, sobretudo 

anatídeos, que por diversas razões foram desviadas das sua rotas migratórias. As 

condições topográficas, as margens e as “ilhas” de vegetação permitem albergar 

espécies de maior porte, designadamente aves migratórias incluídas na categoria de 

patos de superfície, como sejam a Piadeira (Anas penelope), a Piadeira-americana (Anas 

americana), a Marrequinha (Anas crecca), a Marreca-d´asa-azul (Anas discors) e as 

incluídas na categoria de patos mergulhadores, com destaque para o Zarro (Aythya 

ferina), o Negrelho (Aythya marila) e a Negrinha (Aythya fuligula). 

Para além das aves migratórias, o PPV é também um local de excelência para a 

permanência e nidificação da Galinha-d’água (Gallinula chloropus) e do Galeirão (Fulica 

atra), espécie que voltou a nidificar em 2012, não havendo registos de nidificação ao 

longo de um período de 80 anos. 

1.3.2 Paul do Belo Jardim 

Apesar da sua pequena dimensão, o PBJ é uma das poucas zonas húmidas dos Açores 

onde ainda se verifica alguma dinâmica dunar, observando-se uma flora peculiar que 

reúne espécies típicas de zonas húmidas e de dunas. Alguns exemplos são o Juncus 

maritimus Lam. (Junco-das-esteiras), uma espécie nativa do grupo central do 

arquipélago dos Açores (Terceira, Pico e São Jorge) e a Spartina versicolor Fabre, descrita 

como espécie dominante do habitat protegido “Prados de Spartina”. Outras espécies 

características do sistema dunar, presentes no PBJ, são o Lotus creticus L. (Cornichão-

das-areias), a Lobularia maritima (L.) Desv. (Escudinha) e a espécie Polygonum 

maritimum L. 
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Relativamente à avifauna, a proximidade com o mar confere a este paul condições 

atrativas para a observação de aves marinhas, como sejam a Mobelha-grande (Gavia 

immer), a Gaivota-de-asa-escura (Larus fuscus) e o Gaivotão-real (Larus marinus), e de 

limícolas (aves pernaltas que preferem habitats lodosos), como a Tarambola-cinzenta 

(Pluvialis squatarola), o Maçarico-gâlego (Numenius phaeopus) e o Borrelho-de-coleira-

interrompida (Charadrius alexandrinus), espécie que nidifica ocasionalmente neste 

habitat. 

1.3.3 Paul da Pedreira do Cabo da Praia 

No PPCP existem comunidades de plantas de tendências halófitas, essencialmente 

terrestres e tolerantes à salinidade das águas. Alguns exemplos a destacar 

correspondem à espécie nativa Juncus acutus L. (Junco-agudo), que ocorre em zonas 

húmidas e dunas, o Lotus creticus L. (Cornichão-das-areias), espécie nativa apenas 

registada na ilha Terceira e a Spergularia marina (L.) Griseb, frequente nas zonas 

húmidas de ambientes litorais. 

Pelas suas características topográficas, hidrológicas e ecológicas, o PPCP é um dos 

ecossistemas costeiros dos Açores com maior biodiversidade, especialmente em 

avifauna, existindo condições ideais para o aparecimento de aves limícolas, patos 

migratórios e outras raridades oriundas da América do Norte, África e Europa. É 

considerado, pela comunidade científica e praticantes de birdwatching, um dos 

melhores lugares em território europeu para observação de limícolas. 

As singularidades deste paul favorecem a ocorrência regular de espécies como o 

Maçarico-de-cauda-cinzenta (Tringa brevipes), o Milherango (Limosa limosa), o Pilrito-

de-bico-comprido (Calidris ferruginea) e o Pilrito-de-peito-preto (Calidris alpina). Por 

sua vez, neste paul nidifica o Borrelho-de-coleira-interrompida (Charadrius 

alexandrinus, espécie protegida pela Diretiva Aves, que constroem ninhos pouco 

elaborados no solo e distribuídos aleatoriamente por toda a área de substrato 

pedregoso com fraca cobertura vegetal. 
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2. ESTATUTOS E INSTRUMENTOS DE PROTEÇÃO 

A IVHCPV desenvolve-se num troço de costa da ilha Terceira que está sujeito à 

regulamentação fixada por instrumentos de planeamento territorial e de natureza 

especial, os quais definem regras e disposições normativas (jurídicas) que devem ser 

acauteladas na definição de medidas protecionistas para estas zonas húmidas. 

Para melhor conhecimento das normas aplicáveis, realizou-se uma consulta aos 

diplomas em vigor, ou em fase de revisão/alteração, designadamente o Plano de 

Ordenamento da Orla Costeira da ilha Terceira (POOC Terceira) e o Plano Diretor 

Municipal da Praia da Vitória (PDM). Os regulamentos e peças gráficas destes 

Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) estabelecem os regimes de uso e 

transformação do solo e as condicionantes e restrições de utilidade pública com 

incidência na IVHCPV. 

Quanto ao estatuto do PPV, atribuído pela Convenção de Ramsar (Zona Húmida de 

Importância Internacional), é oportuno dizer que essa distinção internacional não 

confere qualquer regime legal de proteção, mas apenas um compromisso 

(nacional/regional/municipal) em promover a salvaguarda das zonas húmidas 

designadas. 

Noutra perspetiva, informa-se que a IVHCPV não se encontra abrangida pela Rede 

Natura 2000 nem pela Rede Regional de Áreas Protegidas da Região Autónoma dos 

Açores (Parque Natural da ilha Terceira – PNI), o que pode ser entendido como uma 

lacuna em matéria de conservação da natureza e de promoção da biodiversidade 

costeira insular. 

Por fim, refira-se que estas zonas húmidas (excetuando o PPV) encontram-se no 

Domínio Público Marítimo estando, portanto, sujeitas à jurisdição partilhada das 

diversas entidades com competências de gestão e licenciamento na orla costeira. 
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2.1. Estatuto Ramsar 

O Paul da Praia da Vitória foi reconhecido como “Zona Húmida de Importância 

Internacional” pela Convenção de RAMSAR a 13 de dezembro de 2012 (Sítio Ramsar n.º 

2099), estando a área afeta ao sítio representada na Figura 6. 

Fonte: LIFE CWR 

Figura 6 - Sítio Ramsar do Paul da Praia da Vitória 

De acordo com a ficha informativa disponível do site da Convenção de Ramsar 

(https://rsis.ramsar.org/ris/2099), o Paul da Praia da Vitória tem as seguintes 

características e problemáticas associadas: 

Paúl da Praia da Vitória (Praia da Vitória Marsh). 13/12/2012; Archipiélago de las 

Azores; 16 ha; 38°44N 027°04W. Located in the urban centre of Praia da Vitória on the 

Azores island of Terceira. The marshs strategic location allows the observation of a 

considerable number of migratory birds from both European and American continents. 

The wide diversity of bird species, especially considering its geographical origin and the 

importance of the site as a refuge for the mid-Atlantic migratory routes, provides the site 

https://rsis.ramsar.org/ris/2099
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with a special conservation value. Locally, the importance of the site can be measured 

by the presence of a considerable number of endemic species (e.g., Columba palumbus 

azorica, Fringilla coelebs moreletti, and Motacilla cinerea patriciae). Within it, some fish 

and mammals can also be found, notably the Anguilla anguilla and a bat Nyctalus 

azoreum, both considered as Endangered under the IUCN Red List. The marsh plays an 

important role in the local hydrological cycle, regulating floods of the surrounding 

hydrologic basin. Considered to be an excellent strategic point for bird watching, 

recreation and educational and environmental awareness purposes, the marsh has an 

added value for tourism and local development. Eutrophication, largely due to 

agricultural run-off, is seen as the principal threat, and there is a response plan in place 

that involves annual removal of algae. 

A submissão da candidatura desta zona húmida à Convenção de Ramsar foi uma 

iniciativa liderada pela autarquia da Praia da Vitória, sendo a Câmara Municipal a 

entidade com responsabilidades acrescidas na proteção e gestão do Paul da Praia da 

Vitória. 

 

2.2. Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) 

2.2.1. Plano de Ordenamento da Orla Costeira da ilha Terceira 

O POOC Terceira enquadra-se na tipologia de Plano Especial de Ordenamento do 

Território (PEOT), o qual foi aprovado pelo Decreto Regulamentar Regional n.º 

1/2005/A, de 15 de fevereiro (atualmente em revisão - Resolução do Conselho do 

Governo n.º 81/2018, de 16 de julho), cujo objetivo principal visa: 

“ … estabelecer as regras a que deve obedecer a ocupação, uso e transformação dos 

solos abrangidos pelo seu âmbito de aplicação, nomeadamente a regulamentação dos 

usos preferenciais, condicionados e interditos na área de intervenção, visando a 

salvaguarda e valorização ambiental dos recursos naturais e da paisagem, bem como do 

património construído, a proteção e valorização dos ecossistemas naturais com interesse 

para a conservação da natureza, a minimização e prevenção de situações de risco …”. 
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A área de intervenção dos POOC abrange uma faixa marítima ao longo do litoral, 

delimitada inferiormente pela batimétrica dos 30 metros e superiormente pelos 500 

metros para terra, contados a partir da linha limite das águas do mar. Nestas 

circunstâncias, o PPV não está submetido ao regime instituído pelo POOC Terceira, ao 

contrário dos PPCP e do PBJ, pois estão localizados, total ou parcialmente, na área de 

incidência deste IGT. 

O regulamento do POOC Terceira, designadamente o Artigo 28.º do Decreto 

Regulamentar Regional n.º 1/2005/A, de 15 de fevereiro, enumera as disposições 

comuns para os espaços afetos ao uso natural e cultural do território, definidos por 

critérios de conservação da natureza e de biodiversidade: interdição de abertura de 

novos acessos viários e de novas construções, sendo apenas admitidas obras de 

reconstrução e de conservação do edificado existente.  

Por outro lado, permite nestas áreas a instalação de equipamento de suporte à 

divulgação e sensibilização dos ecossistemas litorais, a instalação de painéis 

informativos e a construção de trilhos ou acessos pedonais não consolidados. 

Quanto ao Artigo 29.º, relativo ao regime estabelecido para as “Áreas de especial 

interesse ambiental” – zonas integradas ou integráveis na rede comunitária (Natura 

2000) e ou na Rede Regional de Áreas Protegidas (PNI) e que incorporam habitats 

terrestres e marinhos – é determinado que: 

(…) 

3 — No município da Praia da Vitória correspondem às áreas seguintes: 

(…) 

d) Pedreira do Cabo da Praia; 

e) Paul do Belo Jardim. 

4 — As zonas referidas nos números anteriores poderão ser integradas na Rede 

Regional de Áreas Protegidas de interesse regional ou local, nos termos da lei em 

vigor. 
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5 — Enquanto não se verificar o estipulado no número anterior, são interditas 

naquelas áreas as seguintes atividades: 

a) Captura ou abate de espécies da fauna silvestre; 

b) Corte ou recolha de espécies vegetais protegidas; 

c) Destruição, danificação, recolha ou detenção de ninhos e ovos, mesmo que 

vazios; 

d) Deterioração ou destruição dos locais ou das áreas de repouso das espécies 

protegidas; 

e) Introdução de espécies exóticas; 

f) Alteração da cobertura vegetal, exceto quando autorizadas pela entidade 

competente. 

A gestão da orla costeira é uma competência da administração regional, 

designadamente da Direção Regional do Ambiente em conjugação com a Direção 

Regional dos Assuntos do Mar (ordenamento e proteção das orlas costeiras e 

licenciamento do Domínio Público Marítimo). 

 

2.2.2. Plano Diretor Municipal da Praia da Vitória 

O Plano Diretor Municipal da Praia da Vitória (PDM Praia da Vitória) tem natureza de 

regulamento administrativo e foi ratificado pelo Decreto Regulamentar Regional n.º 

11/2006/A, de 22 de fevereiro, estando atualmente em processo de revisão (Aviso 

23799/2011, de 12 de dezembro).  

O PDM Praia da Vitória fixa as regras a que deve obedecer a ocupação, uso e 

transformação do solo no território do concelho, sendo as suas determinações 

vinculativas quer para as entidades públicas como para os privados. 

O Artigo 21.º do Regulamento do PDM identifica as classes de espaços e respetivas 

categorias, delimitadas na planta de ordenamento, colocando o PPV na classe de 

“Espaços Urbanizáveis” e no “Subespaço do biótopo do paul da Praia da Vitória”. 

Quanto aos regimes aplicáveis, o Artigo 30.º determina que “No subespaço biótopo do 

paul da Praia da Vitória é interdita a construção, embora se permita obras de arranjo 
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urbanístico” e que “O subespaço biótopo do paul da Praia da Vitória deverá ser utilizado 

como zona verde urbana, garantindo-se a manutenção das suas características de zona 

húmida”. 

Para além de ser omisso quanto às restantes zonas húmidas, parece haver alguma 

incongruência na inclusão do PPV na classe de “Espaços urbanizáveis”. Todavia, no 

processo de revisão em curso, a proposta formulada pretende fortalecer o regime 

protecionista dos pauis da IVHCPV, prevendo-se que os mesmos sejam inseridos na 

classe “Espaços naturais”, com o seguinte articulado: 

“Artigo 48.º | Infraestrutura Verde Húmida Costeira da Praia da Vitória 

1. Os espaços que constituem a Infraestrutura Verde Húmida Costeira da Praia da Vitória 

(IVHCPV) são o Paul da Praia da Vitória, o Paul do Belo Jardim e o Paul da Pedreira do 

Cabo da Praia, que se encontram identificados na planta de ordenamento. 

2. Estes espaços têm como objetivo promover a proteção e conservação do ambiente e 

da qualidade dos sistemas lacustres devendo sempre ser salvaguardados os seus valores 

paisagísticos e o equilíbrio ecológico, enquanto elementos de identidade do concelho, 

promovendo a sua gestão e ordenamento, em articulação com o desenvolvimento das 

atividades humanas. 

3. Como usos preferenciais destes espaços identificam-se as atividades de lazer e de 

educação ambiental, investigação científica, recreio passivo e de contemplação da 

natureza e outras atividades similares, designadamente a observação de aves, não 

sendo admitidas atividades que perturbem o bem-estar das aves. A circulação pedestre 

deverá circunscrever-se aos trilhos e percursos devidamente assinalados. 

4. Nos espaços que integram a IVHCPV, sem prejuízo da legislação em vigor, é interdito 

qualquer tipo de construção, embora sejam admissíveis pequenas intervenções de 

arranjos exteriores urbanísticos e obras de beneficiação das construções preexistentes e 

as necessárias à conservação dos habitats naturais, incluindo a instalação de estruturas 

de apoio à visualização e observação de aves devidamente enquadradas na paisagem. 

5. Nestes espaços ficam, também, interditas ações de pastoreio, circulação de gado, 

trânsito de veículos motorizados, prática de queimadas, captação de água, introdução 
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de espécies exóticas (plantas e animais) e o acesso ao plano de água, salvo se 

devidamente autorizado para trabalhos de monitorização, investigação e manutenção. 

6. Ficam dependentes de parecer prévio favorável da Câmara Municipal, quaisquer 

alterações do coberto vegetal e da topografia natural do terreno, assim como 

intervenções em condutas da rede de águas pluviais ou residuais e a modificação do 

sistema de solo uso e ocupação de solo. 

Artigo 49.º | Paul da Praia da Vitória 

O Paul da Praia da Vitória é uma zona húmida de grande valor ecológico, faunístico e 

florístico, nomeadamente ornitológico que enquanto laguna costeira se constitui no 

âmbito da Diretiva Habitats um habitat prioritário. Em particular a presença de um 

habitat de interface entre a água doce e salgada (água salobra) permite a presença de 

comunidades de invertebrados únicos bem como algumas espécies raras de flora. Este 

paul, integrado na lista da Convenção de Ramsar, é classificado como zona húmida de 

importância internacional. Como tal deverá ser utilizado e gerido como zona verde 

urbana, desde que se garanta a manutenção das suas características de zona húmida 

naturalizada, tendo presente as orientações e recomendações constantes nos guias da 

Convenção de Ramsar. A sua proteção encontra-se regulamentada pela legislação em 

vigor relativa à gestão de recursos hídricos e conservação da natureza. 

Artigo 50.º | Paul do Belo Jardim 

Na área do paul do Belo Jardim e zona limítrofe poderá ser constituída uma zona de 

proteção e abrigo às espécies de fauna e flora, nos termos da legislação em vigor, uma 

vez que estas propiciam o aparecimento de diversas aves, residentes e migratórias, 

facultando-lhes alimento e abrigo e constituem no seu conjunto habitats descritos na 

Diretiva Habitats. Esta área encontra-se valorizada pela presença de espécies de fauna 

constantes da lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza e 

por espécies raras de flora características de habitats de dunas também raros nos 

Açores. 
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Artigo 51.º | Paul da Pedreira 

Na área do paul da Pedreira e zona limítrofe deverá ser constituída uma zona de 

proteção e abrigo às espécies de flora e fauna, nos termos da legislação em vigor, uma 

vez que a grande diversidade de indivíduos e espécies de flora propiciam o aparecimento 

de aves em grande número, residentes e migratórias, facultando-lhes alimento e abrigo. 

Esta área encontra-se valorizada pela presença de espécies raras de fauna e flora.” 
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3. PROJETO LIFE CWR 

Em 2012, a Câmara Municipal da Praia da Vitória submeteu o Projeto LIFE CWR 

(Restauro Ecológico e Conservação da Infraestrutura Verde Húmida Costeira da Praia da 

Vitória) ao Programa Europeu LIFE+. Os trabalhos tiveram início um ano depois (agosto 

de 2013) e prolongaram-se até julho de 2018. O encargo financeiro correspondeu a 

1383489€, com 50 % de comparticipação da União Europeia. 

O LIFE CWR (LIFE12 BIO/PT/000110) foi concebido para dar continuidade às iniciativas 

de recuperação e restauro do PPV (ampliação do espelho de água, ordenamento e 

arranjo paisagístico das margens envolventes), alargando o processo de requalificação 

a outras duas zonas húmidas costeiras do concelho da Praia da Vitória (PBJ e PPCP), 

designadas, conjuntamente, por IVHCPV. 

O programa de trabalhos do LIFE CWR contemplou a implementação de 33 

agrupamentos de medidas/ações, estruturadas em torno de cinco eixos estratégicos: 

A. Ações preparatórias e elaboração de planos de intervenção 

A1. Caracterização e mapeamento das áreas de intervenção 

A2. Projeto de intervenção para as áreas afetas 

B. Aquisição de terrenos (*) 

(*) O programa LIFE+ (Natureza e Biodiversidade) não contempla financiamento para a 

aquisição de terrenos do projeto LIFE CWR. 

C. Ações de conservação concretas 

C1. Construção de um túnel de ligação direta do PPV ao mar 

C2. Aumento da área húmida do PPV 

C3. Restauro da zona húmida do PBJ (desaterro e ordenamento) 

C4. Melhoria do acesso à zona balnear adjacente ao PBJ (construção de parque 

de estacionamento e acesso com passadiços) 

C5. Implementar e dinamizar o centro de interpretação ambiental num edifício 

ecologicamente sustentável 
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C6. Ordenamento da envolvente e acesso à zona do PPCP (estrada, parque de 

estacionamento e envolvente verde) 

C7. Restauro da flora caraterística de zonas húmidas 

D. Monitorização do impacte das ações do projeto 

D1. Monitorização da qualidade da água 

D2. Monitorização da fauna e flora 

D3. Avaliação dos Benefícios Socioeconómicos do projeto 

D4. Avaliação do impacte na biodiversidade da IVHCPV 

E. Sensibilização do público e disseminação de resultados 

E1. Formação sobre conservação da biodiversidade em zonas húmidas 

E2. Formação sobre metodologias de trabalho de campo associado a zonas 

húmidas 

E3. Campanha na comunicação social sobre a importância das zonas húmidas 

E4. Desenvolvimento do logotipo do projeto 

E5. Criação e colocação de placas informativas 

E6. Ações de sensibilização sobre a importância das zonas húmidas para a 

biodiversidade e socio-economia 

E7. Divulgação científica 

E8. Layman’s report 

E9. Construção de conhecimento sobre a conservação das zonas húmidas: 

modelação, participação pública e simulação de cenários 

E10. Elaboração de um portal do projeto no website oficial da Câmara Municipal 

da Praia da Vitória 

E11. Disponibilização de apoio logístico aos birdwatchers 

E12. Instalação de um sistema de observação da avifauna online 

E13. Divulgação de HotSpot para birdwatchers 
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E14. Disponibilização de imagens de avifauna presente nos três pauis em tempo 

real através da internet 

F. Funcionamento global do projeto e monitorização do progresso  

F1. Garantir a consultoria do projeto através de uma comissão científica 

F2. Implementação e coordenação do projeto 

F3. Auditoria ao relatório financeiro do projeto por um auditor independente 

F4. Intercâmbio de informação com outros projetos 

F5. Plano de gestão da IVHCPV 

F6. Plano de comunicação Pós-LIFE 

As ações do projeto CWR permitiram a recuperação ambiental e a requalificação 

paisagística do PPV, estabilizando o ecossistema e promovendo os seus serviços 

ecológicos. Para o efeito, a melhoria da ligação ao mar permitiu recuperar a sua 

capacidade de autodepuração e evitar a ocorrência de episódios de crescimento 

excessivo de algas. Na realidade, o paul oferece agora melhores condições para se 

afirmar como um refúgio no Atlântico para aves migratórias e para a nidificação de 

espécies residentes, nomeadamente a galinha de água e o galeirão. 

Também no âmbito do projeto LIFE CWR, em 2016 teve início o processo de 

requalificação do PBJ, cujas intervenções de maior relevo foram a recreação de uma 

superfície aquática livre (desaterro), o ordenamento do espaço e a recuperação do 

sistema dunar associado, tendo em vista perpetuar um ecossistema raro e a 

biodiversidade associada. 

Quanto ao PPCP, procurou-se aumentar a sustentabilidade do ecossistema para 

responder às necessidades de refúgio da avifauna mais sensível a perturbações 

externas. A plantação de uma cortina verde com espécies adequadas permitirá 

minimizar os impactes do edifício do centro de interpretação ambiental, uma 

infraestrutura dotada das condições logísticas de apoio ao birdwatching e à 

sensibilização ambiental dos visitantes e comunidade local. Do mesmo modo, a 

implantação de uma cortina florestal no limite do Parque de Combustíveis permitirá 
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diminuir o impacte da presença humana e reduzir o grau de perturbação das aves 

aquando do período de nidificação. 

Fruto dos trabalhos de sensibilização e de valorização executados pelo projeto nos 

últimos 5 anos, ocorreram profundas alterações na relação da população local e dos 

decisores para com as zonas húmidas da Praia da Vitória. Hoje, há uma dinâmica 

instalada e um corpo técnico capacitado para dar continuidade e corresponder aos 

desafios que se colocam ao processo de recuperação destes ecossistemas costeiros 

singulares. 

Em suma, as iniciativas promovidas pela Câmara Municipal da Praia da Vitória e, 

coordenadas pela equipa do LIFE CWR, deram nova imagem às zonas húmidas do 

concelho e ampliaram o potencial oferecido pela centralidade urbana para usos 

recreativos, educativos e de atividades consentâneas com a defesa dos valores 

existentes. O incremento da biodiversidade, a dinamização de ações de educação 

ambiental e a monitorização dos ecossistemas aquáticos podem atestar o papel das 

zonas húmidas no desígnio da sustentabilidade ambiental do município da Praia da 

Vitória. 
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4. DIAGNÓSTICO, MISSÃO E OBJETIVOS DE GESTÃO 

Para que o PGIVHCPV constituísse um instrumento prático, realista e exequível, foi 

imperativo conduzir este processo numa lógica participativa, convocando todos os 

agentes com interesses na salvaguarda dos ecossistemas costeiros e com 

responsabilidades na implementação das medidas preconizadas (interlocutores 

estratégicos - stakeholders). 

Para o efeito, a equipa do LIFE CWR promoveu a realização de dois Workshops, o 

primeiro de capacitação técnica do grupo de trabalho (1 de fevereiro de 2018) e o 

segundo para recolha de contributos para o Plano de Gestão (26 de abril de 2018). 

Estiveram presentes 13 entidades, num total de 17 participantes, contando com 

elementos da administração regional e do município da Praia da Vitória, além de 

proprietários, professores e de responsáveis ligados à aeronáutica e a atividades 

económicas emergentes, que podem promover os pauis da Praia da Vitória como 

produto turístico em segmentos de mercado especializados. 

4.1. Análise SWOT 

Numa leitura prospetiva das informações disponíveis acerca da IVHCPV e tendo 

presente as tendências e dinâmicas ambientais e socioeconómicas (endógenas e 

exógenas), suscetíveis de afetarem a requalificação das zonas húmidas da Praia da 

Vitória, procurou-se sistematizar, através de uma análise SWOT, aquelas que se 

afiguram mais pertinentes para efeitos de diagnóstico da situação e definição das 

medidas de gestão: identificação dos pontos fortes e fracos (fatores internos); 

identificação das oportunidades e ameaças que importam potenciar/precaver no 

horizonte temporal do plano de gestão (fatores externos). 

Pontos fortes (Strenghts) 

 Presença de habitats singulares, raros ou únicos na região biogeográfica da 

Macaronésia, incluindo sistemas dunares, prados de Spartina e outros com 

estatutos de proteção e interesse conservacionista; 

 Diversidade de habitats e de nichos ecológicos que proporcionam grande 
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biodiversidade em todos os grupos bióticos; 

 Complementaridades ambientais e conservacionistas das zonas húmidas 

costeiras da Praia da Vitória (“corredor ecológico”); 

 Existência de condições propicias para o refugio, nidificação, alimentação, 

repouso e proteção de aves residentes e migratórias, protegidas e/ou com 

interesse conservacionista; 

 Elevada biodiversidade de aves limícolas, patos e outras raridades oriundas da 

América do Norte, Europa e África (paleártica e neoártica); 

 Grande atratividade dos pauis para a prática de birdwatching e de outras 

modalidades de turismo de natureza; 

 Existência de oportunidades educativas, recreativas e de contemplação da 

natureza pela comunidade local e visitantes; 

 Classificação do Paul da Praia da Vitória como sítio RAMSAR, conferindo a este 

ecossistema grande visibilidade internacional; 

 Existência de terrenos públicos nos pauis que facilitam a operacionalização de 

ações de requalificação ambiental e paisagística; 

 Elevada centralidade urbana das zonas húmidas, promotora da valorização do 

espaço público e da qualidade de vida dos residentes; 

 Requalificação e ordenamento dos espaços envolventes dos pauis e criação do 

centro de interpretação ambiental e de acolhimento dos visitantes; 

 Desenvolvimento de ações de monitorização da flora, fauna e do ecossistema 

aquático; 

 Elevada resiliência dos pauis, com o aparecimento espontâneo de espécies 

nativas e endémicas após as intervenções de reabilitação efetuadas; 

 Existência de algum conhecimento científico sobre as espécies e habitats dos 

pauis. 

Pontos fracos (Weaknesses) 
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 Elevada alteração antropogénica das zonas húmidas face às condições naturais 

de referência; 

 Proliferação de espécies exóticas e/ou invasoras nas áreas renaturalizadas 

competem pelo habitat com as espécies nativas e/ou endémicas; 

 Pequena dimensão das zonas húmidas, o que as torna muito vulneráveis a 

qualquer intervenção penalizadora da sua integridade física e biológica; 

 Existência de terenos privados que colocam constrangimentos ao processo de 

reabilitação do ecossistema e à implementação das medidas de gestão 

necessárias; 

 Deficiente sinalização dos pauis; 

 Falta de formação especializada dos operadores em turismo ornitológico e 

deficiente promoção dos pauis nos roteiros turísticos; 

 Circulação e apascentamento de gado nos planos de água (equino e bovino), 

designadamente no Paul do Belo Jardim, causadores de danos ambientais 

relevantes; 

 Deposição clandestina de resíduos domésticos, sucata e matérias de obras de 

construção civil; 

 Impacto paisagístico das zonas industriais vizinhas, designadamente pelas 

infraestruturas de armazenamento de combustíveis; 

 Alteração dos sistemas de drenagem superficial decorrentes da 

impermeabilização dos solos e das intervenções na rede viária circundante; 

 Artificialização da frente marítima e alteração da dinâmica hidrológica e 

sedimentar na baia da Praia da Vitória. 

Oportunidades (Opportunities) 

 Diversificação de fontes e dos plafons de financiamento comunitários e 

fortalecimento das políticas europeias para a conservação da natureza e 

promoção da biodiversidade; 
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 Afirmação do segmento do turismo de natureza como produto âncora da 

atividade económica regional; 

 Crescimento e expansão mundial, nacional e regional da comunidade de 

praticantes de observação de aves (truismo ornitológico); 

 Reconhecimento do Paul da Pedreira do Cabo como um hotspot para a 

observação de aves à escala internacional; 

 Surgimento, ainda que incipiente, de empresas locais de turismo de natureza 

que recorrem aos pauis para diversificação da oferta neste mercado 

especializado; 

 Mudança de paradigma acerca das zonas húmidas em espaços citadinos, que 

passaram a constar como um ativo ambiental de atratividade do território 

concelhio; 

 Reconhecimento da importância dos pauis para a dinamização da economia 

local; 

 Elevada centralidade urbana e existência e boas acessibilidades às zonas 

húmidas da Praia da Vitória; 

 Desenvolvimento de projetos de investigação científica e descoberta de novas 

espécies com interesse para a conservação da natureza; 

 Maior sensibilização dos decisores para dar continuidade às ações de 

preservação ambiental; 

 Existência de um corpo técnico qualificado e preparado para dar continuidade 

ao processo de requalificação da IHVCPV; 

 Revisão em curso dos Instrumentos de Gestão Territorial (PDM e POOC), com 

possibilidade de acolherem normas e regimes mais favoráveis à proteção dos 

pauis; 

 Redução das interferências humanas na área que circunscreve o Paul do Belo 

Jardim; 
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 Possibilidade de alargamento do estatuto Ramsar aos pauis da Pedreira do Cabo 

da Praia e do Belo Jardim; 

 Possibilidade de integração da IVHCPV na Rede Regional de Áreas Protegidas e 

Rede Natura 2000. 

Ameaças (Threats) 

 Crescimento do tráfego aéreo gerador de perturbações na avifauna e 

eventualidade da ocorrência de acidentes aéreos na aproximação ao aeroporto 

das Lages; 

 Promoção de atividades perturbadoras (lúdicas e recreativas) nas imediações 

das zonas húmidas durante os períodos mais sensíveis de nidificação das aves; 

 Crescente pressão urbanística e humana nas imediações dos pauis, com 

tendência para um aumento da impermeabilização dos solos; 

 Possibilidade de contaminação dos aquíferos por hidrocarbonetos dos parques 

de combustíveis; 

 Risco de artificialização nas intervenções que venham a ser executadas no 

ordenamento das áreas envolventes das zonas húmidas e requalificação das 

margens; 

 Criação da uma plataforma logística na infraestrutura portuária da Praia da 

Vitória; 

 Dificuldades de concertação e cooperação dos proprietários/arrendatários de 

terrenos nos pauis com vista à concretização das ações de requalificação 

necessárias; 

 Canalização de recursos financeiros para áreas não ambientais, destinadas a 

suprimir carências sociais e económicas; 

 Tendência para um acréscimo da afluência de turistas e de visitantes e 

consequente aumento da pressão humana sobre as populações de aves; 
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 Constrangimentos financeiros dos parceiros locais para assegurarem 

investimentos no cumprimento das medidas e ações acometidos ao plano de 

gestão; 

 Sobreposição de competências institucionais e jurídicas nas áreas dos pauis 

abrangidas pelo Domínio Público Marítimo. 

4.2. Missão 

A missão consubstancia o “lema” do Plano de Gestão: enquadra a estratégia global, 

estabelece o seu desígnio e contribui para estruturar o conteúdo e as linhas de 

orientação do programa de medidas e ações (componente operacional). Os 

participantes no 2º Workshop do projeto CWR aprovaram o seguinte texto que 

expressa, com clareza e objetividade, a missão que deve ser atribuída ao PGIHVCPV: 

Salvaguardar e valorizar o património natural, paisagístico e cultural da Infraestrutura 

Verde Húmida Costeira da Praia da Vitória numa relação sustentável entre as 

comunidades humanas e a natureza 

4.3. Objetivos gerais 

Partindo da análise SWOT e da missão atribuída ao Plano de Gestão, foram 

estabelecidos três objetivos gerais, tomados como pilares estratégicos para a 

salvaguarda da IVHCPV: 

1. Preservar as espécies de fauna e flora selvagens, através da boa gestão dos 

habitats das zonas húmidas costeiras da Praia da Vitória; 

2. Promover o recreio e lazer ao ar livre, em equilíbrio com a preservação dos 

valores naturais, paisagísticos e culturais, contribuindo para o bem-estar das 

populações e para a sustentabilidade socioeconómica da cidade da Praia da 

Vitória; 

3. Incentivar a investigação científica, o conhecimento e a sensibilização para a 

defesa das espécies com maior relevância conservacionista/estatutos de 

proteção. 
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4.4. Objetivos específicos 

Os objetivos específicos do PGIVHCPV consistem na pormenorização dos objetivos 

chave, ou de grande alcance, e apontam para metas de concretização durante o 

horizonte temporal do plano, meios de verificação e pressupostos (Matrizes de 

Objetivos). 

1. Preservar as espécies de fauna e flora selvagens através da gestão dos habitats 

das zonas húmidas costeiras da Praia da Vitória 

1.1 Manter o número de indivíduos e de espécies migradoras que ocorrem nos 

pauis; 

1.2 Aumentar o número de casais das espécies galinha-d’água e galeirão nos pauis 

da Praia da Vitória e do Belo Jardim; 

1.3 Aumentar o número de casais da espécie borrelho-de-coleira-interrompida nos 

pauis do Belo Jardim e da Pedreira do Cabo da Praia; 

1.4 Manter as populações de flora e o bom estado de conservação dos habitats; 

1.5 Manter o sistema dunar do Paul do Belo Jardim; 

1.6 Reduzir a área de canavial no Paul da Praia da Vitória e no Paul da Pedreira do 

Cabo da Praia; 

1.7 Estabilizar a qualidade da água no Paul da Praia da Vitória; 

1.8 Alargar os limites do sítio RAMSAR para incluir os pauis do Belo Jardim e da 

Pedreira do Cabo da Praia; 

1.9 Manter as populações do gafanhoto endémico (Canoceophalus chavesi), do 

escaravelho Bembidion semipunctatus e do gorgulho Drouetius oceanicus oceanicus. 

2. Promover o recreio e lazer ao ar livre, em equilíbrio com a preservação dos 

valores naturais, paisagísticos e culturais, contribuindo para o bem-estar das 

populações e para a sustentabilidade socioeconómica da cidade da Praia da 

Vitória. 

2.1. Aumentar o número de observadores de aves, nacionais e internacionais, nos 

pauis; 

2.2. Aumentar o número de visitantes locais e estrangeiros; 

2.3. Aumentar o envolvimento da comunidade local e da população geral no uso 

sustentável da área. 
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3. Incentivar a investigação científica, o conhecimento e a sensibilização para a 

defesa das espécies com maior relevância conservacionista e/ou estatutos de 

proteção. 

3.1. Aumentar o número de estudos sobre os valores da área; 

3.2. Aumentar o número de participantes em atividades de sensibilização ambiental; 

3.3. Aumentar o envolvimento da comunidade escolar no uso sustentável da área. 
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Tabela 3 - Objetivo Geral 1 

- Preservar as espécies de fauna e de flora selvagens através da gestão dos habitats da zona húmida 

Objetivos específicos Indicadores Metas 
Meios de 

Verificação 
Pressupostos 

1.1 Manter o número de indivíduos e de espécies migradoras que ocorrem 

nos pauis 

N. de avistamentos PPV =4000 PBJ=4300 PPCP=9300 Registo da observação 

de aves 

Mantendo o esforço 

de amostragem 

diário N.º espécies 35 25 45 

1.2 Aumentar o número de casais das espécies galinha-d’água e galeirão nos 

pauis da Praia da Vitória e do Belo Jardim 

N.º de casais de 

galinha-d´água 

N.º de casais 

de galeirão 
  

Registo da observação 

de aves 
 

1.3 Aumentar o número de casais da espécie borrelho-de-coleira-

interrompida nos pauis do Belo Jardim e da Pedreira do Cabo da Praia. 
    

Registo da observação 

de aves 
 

1.4 Manter as populações de flora e o bom estado de conservação dos 

habitats 

Área ocupada pelos habitat 

(m2) 

PPV 

PJ=9500 

MC=650 

PE=2200 

PrE=1900 

PBJ 

 
PPCP 

Medição e registo das 

áreas das 

comunidades 

 

1.5 Manter o sistema dunar do Paul do Belo Jardim Área ocupada pelas dunas (m2) 13500 
Medição e registo da 

área de duna 
 

1.6 Reduzir a área de canavial no Paul da Praia da Vitória e no Paul da 

Pedreira do Cabo da Praia 

Área ocupada pelo canavial 

(m2)l 
PPV=500 PPCP=4000 

Medição e registo da 

área de canavial 
 

1.7 Estabilizar a qualidade da água no Paul da Praia da Vitória Esforço de remoção de algas Não ser necessário remover algas 
Quantidade de algas 

removidas 

Bombagem de água 

salgada no período 

entre 10 de junho e 

10 de agosto  

1.8 Alargar os limites do sítio RAMSAR para incluir o Paul do Belo Jardim e o 

Paul da Pedreira do Cabo da Praia 
Data de designação 2020 

Concretização da 

designação 
 

1.9 Manter as populações do gafanhoto endémico (Canoceophalus chavesi) , 

do escaravelho Bembidion semipunctatus e do gorgulho Drouetius oceanicus 

oceanicus 

n.º de indivíduos adultos 

Gafanhoto=Cerca de 100 
Amostragem das 

populações 
 Escaravelho =Cerca de 100 

Gorgulho=Cerca de 10 

PJ= Prado de junco; MC= Mato costeiro; PE= Pastagem encharcada; PrE= Prado encharcado 
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Tabela 4 - Objetivo Geral 2 

- Promover o recreio e o lazer ao ar livre em equilíbrio com a preservação dos valores naturais, paisagísticos e culturais, contribuindo para o bem-

estar das populações e a para a sustentabilidade socioeconómica da cidade da Praia da Vitória 

Objetivos específicos Indicadores Metas 
Meios de 

Verificação 
Pressupostos 

2.1 Aumentar o número de observadores de aves, nacionais e internacionais, 

nos pauis 
n.º de observadores 80 

Registo do n.º de 

visitas 

Registo de observações 

 

2.2 Aumentar o número de visitantes locais e estrangeiros n.º de visitantes 200 
Registo do n.º visitas 

 
 

2.3 Aumentar o envolvimento da comunidade local e da população geral no 

uso sustentável da área 

n.º de participantes nas 

sessões/eventos 
100/ano 

Registo nº 

participantes 
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Tabela 5 - Objetivo Geral 3 

- Incentivar a investigação científica, o conhecimento e a sensibilização para a defesa das espécies com maior relevância conservacionista e/ou 

estatutos de proteção 

Objetivos específicos Indicadores Metas 
Meios de 

Verificação 
Pressupostos 

3.1 Aumentar o número de estudos sobre os valores da área n.º de estudos 1 estudo por ano 
Registo do nº de 

estudos 
 

3.2 Aumentar o número de participantes em atividades de sensibilização 

ambiental 

n.º de 

participantes/eventos 
1500/ano 

Registo do n.º de 

participações 
 

3.3 Aumentar o envolvimento da comunidade escolar no uso sustentável da 

área 

n.º de 

participantes/eventos 
1200/ano 

Registo do n.º de 

participações 
 

 

 

 

 

 



 

 

5. PROGRAMA DE MEDIDAS 

O conteúdo operacional do PGIVHCPV identifica e descreve as medidas de gestão para cada 

um dos 15 objetivos específicos inumerados anteriormente. Com efeito, as matrizes que se 

apresentam em seguida contemplam a designação da tipologia de medida/ação, a entidade 

responsável pela sua execução, a relevância para a concretização das metas prosseguidas 

(ecológicas, ambientais e socioeconómicas), uma ordem de valor dos custos associados, a 

duração e prazo de realização, entre outras informações complementares. 

Para melhor esclarecimento, importa referir que o programa de medidas não vincula nem 

compromete as entidades parceiras (institucionais, particulares ou da sociedade civil), 

sendo apenas indicativo e um suporte documental da entidade gestora do plano para 

conduzir as suas atividades na procura de consensos, cooperação e partilha de 

responsabilidades. 

Nota: as medidas que asseguram o cumprimento dos objetivos específicos 1.6 e 1.7 

“Reduzir a área de canavial nos pauis da Praia da Vitória e da Pedreira do Cabo da Praia” e 

“Estabilizar a qualidade da água no Paul da Praia da Vitória”), respetivamente, foram 

englobadas na matriz do objetivo específico 1.4 “Manter as populações de flora e o bom 

estado de conservação dos habitats com as medidas” (Controlar as espécies de plantas 

invasoras e exóticas e monitorizar a qualidade da água).
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Objetivo Geral 1 - Preservar as espécies de fauna e de flora selvagens através da gestão dos habitats da zona húmida 

Tabela 6 - Objetivo Específico 1.1 

- Manter o número de indivíduos e de espécies migradoras que ocorrem nos pauis 

Medidas Entidades Relevância Custos (€) Duração Indicadores Metas Objetivos 

Medidas a executar durante o tempo de vigência do plano de 

gestão 

Entidades 

reconhecidas 

como parceiros 

potenciais  

Importância relativa 

das medidas 

(Elevada, Média, 

Baixa) 

1 - Menos de 1.000€ 

2 - Entre 1.000€ e 

5.000€ 

3 - Entre 25.000€ e 

75.000€ 

4 - Entre 75.000€ e 

150.000€ 

5 - Mais de 150000€ 

1 - Medida executada em 

menos de um ano 

2 - Medida executada entre um 

a dois anos 

3 - Medida executada entre 

três a cinco anos 

4 - Medida cíclica (mensal, 

anual, bianual, etc.) 

5 – Medida em curso 

Parâmetros de 

monitorização da 

execução da medida 

Valor que se 

pretende atingir, 

por indicador 

Outros 

objetivos 

específicos 

para os quais a 

medida 

contribui  

1.1.1 Aumentar o corpo de água no Paul do Belo 
Jardim 

CMPV Elevada 3 3 Área aumentada 200m2 1.2 

1.1.2 Manter o corpo de água no Paul da Praia da 
Vitória 

CMVP Elevada 1 5 
Esforço de 

remoção de algas 
0 1.2 

1.1.3 Instalar barreiras visuais no Paul da Pedreira do 
Cabo da Praia 

CMPV Média 1 5 
Extensão (m) da 
barreira visual 

280 1.3 

1.1.4 Monitorizar as populações de espécies 
migradoras 

CMPV Elevada 2 5 nº de registos/ano 
52 (1 

registo/semana) 
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Objetivo Geral 1 - Preservar as espécies de fauna e de flora selvagens através da gestão dos habitats da zona húmida 
Tabela 7 - Objetivo Específico 1.2 

- Aumentar o número de casais das espécies galinha-d’água e galeirão nos pauis da Praia da Vitória e do Belo Jardim 

Medidas Entidades Relevância Custos (€) Duração Indicadores Metas Objetivos 

Medidas a executar durante o tempo de vigência do plano de 

gestão 

Entidades 

reconhecidas 

como parceiros 

potenciais  

Importância relativa 

das medidas 

(Elevada, Média, 

Baixa) 

1 - Menos de 1.000€ 

2 - Entre 1.000€ e 

5.000€ 

3 - Entre 25.000€ e 

75.000€ 

4 - Entre 75.000€ e 

150.000€ 

5 - Mais de 150000€ 

1 - Medida executada em 

menos de um ano 

2 - Medida executada entre 

um a dois anos 

3 - Medida executada entre 

três a cinco anos 

4 - Medida cíclica (mensal, 

anual, bianual, etc.) 

5 – Medida em curso 

Parâmetros de 

monitorização da 

execução da 

medida 

Valor que se pretende 

atingir, por indicador 

Outros 

objetivos 

específicos 

para os quais a 

medida 

contribui  

1.2.1 Manter a vegetação com clareiras nas ilhas 
existentes no Paul da Praia da Vitória 

CMPV Elevada 1 4 - anual 
Área das 

clareiras nas 
ilhas 

20% da área da ilha 
em clareira 

 

1.2.2 Melhorar a vegetação das margens no Paul do 
Belo Jardim 

CMPV Elevada 1 5 

Área da 
comunidade 
“Prados de 

Junco” 

80% da área da 
margem com 
cobertura de junco 

 

1.2.3 Efetuar censos do número de casais CMPV Elevada 2 2 

nº anual de 
avistamentos 

PPV 

Gc=500 

Fa=700 

 

PBJ 

Gc=50 

Fa=50 

 

 

nº de ninhos 

PPV 

Gc=6 

Fa=4 

PBJ 

Gc=1 

Fa=1 
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Objetivo Geral 1 - Preservar as espécies de fauna e de flora selvagens através da gestão dos habitats da zona húmida 
Tabela 8 - Objetivo Específico 1.3 

- Aumentar o número de casais da espécie borrelho-de-coleira-interrompida nos pauis do Belo Jardim e da Pedreira do Cabo da Praia 

Medidas Entidades Relevância Custos (€) Duração Indicadores Metas Objetivos 

Medidas a executar durante o tempo de vigência do plano de 

gestão 

Entidades 

reconhecidas 

como parceiros 

potenciais  

Importância relativa 

das medidas 

(Elevada, Média, 

Baixa) 

1 - Menos de 1.000€ 

2 - Entre 1.000€ e 

5.000€ 

3 - Entre 25.000€ e 

75.000€ 

4 - Entre 75.000€ e 

150.000€ 

5 - Mais de 150000€ 

1 - Medida executada em 

menos de um ano 

2 - Medida executada entre um 

a dois anos 

3 - Medida executada entre 

três a cinco anos 

4 - Medida cíclica (mensal, 

anual, bianual, etc.) 

5 – Medida em curso 

Parâmetros de 

monitorização da 

execução da medida 

Valor que se 

pretende atingir, 

por indicador 

Outros 

objetivos 

específicos 

para os quais a 

medida 

contribui  

1.3.1 Limitar o acesso nas áreas dos ninhos (colocar 
vedação, proibição de cães soltos). 

CMPV Elevada 1 2 
Data de colocação 

da vedação 
2018 1.1 

1.3.2 Efetuar reuniões com as entidades responsáveis 
pelo corte das ervas nas bermas das estradas entre o 
PBJ e o PPCP para sensibilizar sobre a existência 
potencial de ninhos 

CMPV 

Portos dos 
Açores 

AGESPI 

Elevada 1 1 Data das reuniões 2019  

1.3.3 Colocar proteções sobre os ninhos que 
estiverem em risco de predação 

CMPV Elevada 1 5 

nº de ninhos em 
risco/nº de 
proteções 
colocadas 

100%  

1.3.4 Efetuar censos do número de casais CMPV Elevada 2 5 nº de casais 75  
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Objetivo Geral 1 - Preservar as espécies de fauna e de flora selvagens através da gestão dos habitats da zona húmida 
Tabela 9 - Objetivo Específico 1.4 

- Manter as populações de flora e o bom estado de conservação dos habitats 

Medidas Entidades Relevância Custos (€) Duração Indicadores Metas Objetivos 

Medidas a executar durante o tempo de vigência do plano de 

gestão 

Entidades 

reconhecidas 

como parceiros 

potenciais  

Importância relativa 

das medidas 

(Elevada, Média, 

Baixa) 

1 - Menos de 1.000€ 

2 - Entre 1.000€ e 

5.000€ 

3 - Entre 25.000€ e 

75.000€ 

4 - Entre 75.000€ e 

150.000€ 

5 - Mais de 150000€ 

1 - Medida executada em 

menos de um ano 

2 - Medida executada entre um 

a dois anos 

3 - Medida executada entre 

três a cinco anos 

4 - Medida cíclica (mensal, 

anual, bianual, etc.) 

5 – Medida em curso 

Parâmetros de 

monitorização da 

execução da medida 

Valor que se 

pretende atingir, 

por indicador 

Outros 

objetivos 

específicos 

para os quais a 

medida 

contribui  

1.4.1 Controlar as espécies de plantas invasoras e 
exóticas 

CMPV Elevada 2 5 
Área 

intervencionada 
70% da área 

afeta a cada paul 
1.1;1.2 

1.4.2 Semear espécies características destas zonas 
húmidas 

CMPV 

Serviços 
Florestais 

Média 1 5 
Área 

intervencionada 

90% da área com 
necessidade 
identificada  

1.1;1.2 

1.4.3 Monitorizar a qualidade da água CMPV Elevada 2 5 
Valores de pH, 

ORP, salinidade, 
condutividade; o2 

Manter 
inalterada a 

média normal 
dos valores 

 

1.4.4 Monitorizar a flora CMPV Elevada 2 5 

Área ocupada por 
cada comunidade 

Inventário da Flora 

Manter a área de 
ocupação de 

cada 
comunidade 

florística  
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1.4.5 Monitorizar a vegetação exótica CMPV Elevada 2 5 

Área ocupada (m2) 
pelas  

comunidades: 

-prado ruderal 

-canavial 

 

PPV 

-prado 
ruderal=600 

-canavial=500 

 

 

PBJ 

prado 
ruderal=25000 

 

PPCP 

prado 
ruderal=6000 

-canavial=4000 

1.4.6 Efetuar a delimitação da área do corte da relva 
no Paul da Praia da Vitória 

CMPV Elevada 1 5 
Área ocupada por 

relvado 
38 000m2 1.1;1.2 
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Objetivo Geral 1 - Preservar as espécies de fauna e de flora selvagens através da gestão dos habitats da zona húmida 
Tabela 10 - Objetivo Específico 1.5 

- Manter o sistema dunar do Paul do Belo Jardim 

Medidas Entidades Relevância Custos (€) Duração Indicadores Metas Objetivos 

Medidas a executar durante o tempo de vigência do plano de 

gestão 

Entidades 

reconhecidas 

como parceiros 

potenciais  

Importância relativa 

das medidas 

(Elevada, Média, 

Baixa) 

1 - Menos de 1.000€ 

2 - Entre 1.000€ e 

5.000€ 

3 - Entre 25.000€ e 

75.000€ 

4 - Entre 75.000€ e 

150.000€ 

5 - Mais de 150000€ 

1 - Medida executada em 

menos de um ano 

2 - Medida executada entre um 

a dois anos 

3 - Medida executada entre 

três a cinco anos 

4 - Medida cíclica (mensal, 

anual, bianual, etc.) 

5 – Medida em curso 

Parâmetros de 

monitorização da 

execução da medida 

Valor que se 

pretende atingir, 

por indicador 

Outros 

objetivos 

específicos 

para os quais a 

medida 

contribui  

1.5.1 Adquirir os terrenos privados da área de 
proteção do Paul do Belo Jardim 

CMPV Elevada 3 3 Área adquirida (m2) 20000 1.4;1.1;1.2 

1.5.2 Manter a cerca para limitar o acesso dos 
animais 

CMPV Elevada 1 2 

Período de tempo 
em que a cerca se 
encontra em boas 

condições 

350 dias 1.1;1.2;1.4 

1.5.3 Manter o passadiço existente  CMPV Elevada 1 3 

Período de tempo 
em que o passadiço 

se encontra em 
boas condições 

350 dias 1.1;1.2;1.4 

1.5.4 Colocar paliçadas nas dunas para a fixação das 
areias 

CMPV Elevada 2 3 
Área 

intervencionada 
500m2  

1.5.5 Monitorizar a vegetação e a área das dunas CMPV Elevada 2 5 
Área da 

comunidade de 
duna 

15000 m2  
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Objetivo Geral 1 - Preservar as espécies de fauna e de flora selvagens através da gestão dos habitats da zona húmida 
Tabela 11 - Objetivo Específico 1.6 

- Alargar os limites do sítio Ramsar para incluir o Paul da Pedreira do Cabo da Praia 

Medidas Entidades Relevância Custos (€) Duração Indicadores Metas Objetivos 

Medidas a executar durante o tempo de vigência do plano de 

gestão 

Entidades 

reconhecidas 

como parceiros 

potenciais  

Importância relativa 

das medidas 

(Elevada, Média, 

Baixa) 

1 - Menos de 1.000€ 

2 - Entre 1.000€ e 

5.000€ 

3 - Entre 25.000€ e 

75.000€ 

4 - Entre 75.000€ e 

150.000€ 

5 - Mais de 150000€ 

1 - Medida executada em 

menos de um ano 

2 - Medida executada entre um 

a dois anos 

3 - Medida executada entre 

três a cinco anos 

4 - Medida cíclica (mensal, 

anual, bianual, etc.) 

5 – Medida em curso 

Parâmetros de 

monitorização da 

execução da medida 

Valor que se 

pretende atingir, 

por indicador 

Outros 

objetivos 

específicos 

para os quais a 

medida 

contribui  

1.8.1 Definir a área a integrar o alargamento do sítio 
Ramsar 

CMPV Elevada 1 5 
Documento de 

candidatura 
elaborado 

1ºtrimestre de 
2019 

 

1.8.2 Elaborar ficha de candidatura integrando o os 
Pauis do Pelo Jardim e da Pedreira do Cabo da Praia 

CMPV Elevada 1 5 
Documento de 

candidatura 
elaborado 

Junho de 2019  

1.8.3 Enviar a ficha à autoridade de conservação de 
natureza e biodiversidade (ICNF) 

DRA Elevada 1 2 Data de envio 2019  

1.8.4 Submeter à candidatura à Convenção de 
RAMSAR 

ICNF 

Ministério dos 
Negócios 

Estrangeiros 

Elevada 1 2 Data de envio 2020  
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Objetivo Geral 1 - Preservar as espécies de fauna e de flora selvagens através da gestão dos habitats da zona húmida 
Tabela 12 - Objetivo Específico 1.7 

- Manter as populações do gafanhoto endémico (Canoceophalus chavesi), do escaravelho Bembidion semipunctatus e do gorgulho Drouetius oceanicus 

oceanicus 

Medidas Entidades Relevância Custos (€) Duração Indicadores Metas Objetivos 

Medidas a executar durante o tempo de vigência do plano de 

gestão 

Entidades 

reconhecidas 

como parceiros 

potenciais  

Importância relativa 

das medidas 

(Elevada, Média, 

Baixa) 

1 - Menos de 1.000€ 

2 - Entre 1.000€ e 

5.000€ 

3 - Entre 25.000€ e 

75.000€ 

4 - Entre 75.000€ e 

150.000€ 

5 - Mais de 150000€ 

1 - Medida executada em 

menos de um ano 

2 - Medida executada entre um 

a dois anos 

3 - Medida executada entre 

três a cinco anos 

4 - Medida cíclica (mensal, 

anual, bianual, etc.) 

5 – Medida em curso 

Parâmetros de 

monitorização da 

execução da medida 

Valor que se 

pretende atingir, 

por indicador 

Outros 

objetivos 

específicos 

para os quais a 

medida 

contribui  

1.9.1 Criar espaços de rampas no Paul da Praia da 
Vitória 

CMPV Elevada 2 3 
Área 

intervencionada 

Rebaixamento de 
50% das margens 
da área de lagoa 

nova 

1.1,1.2;1.4 

1.9.2 Colocar uma rede para impedir o acesso do 
gado à água e às zonas de encharcamento no Paul da 
Praia da Vitória 

CMPV Média 2 3 
Extensão da rede 

colocada 

Vedar o acesso 
do gado à zona 

inundada 
1.1,1.2;1.4 

1.9.3 Aumentar a vegetação Spartina  CMPV Elevada 2 3 
Área de Spartina 

(m2) 

PPV=100 

1.1,1.2;1.4 

PBJ=4000 

1.9.4 Colocar sinalética na entrada da ribeira do Paul 
do Belo Jardim (zona pantanosa com áreas lodosas) 

CMPV Média 1 2 
Data de colocação 

da sinalética 
2019 1.1,1.2;1.4 
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Objetivo Geral 2 - Promover o recreio e lazer ao ar livre, em equilíbrio com a preservação dos valores naturais, paisagísticos e culturais, contribuindo para o 

bem-estar das populações e para a sustentabilidade socioeconómica da cidade da Praia da Vitória 
Tabela 13 - Objetivo Específico 2.1 

- Aumentar o número de observadores de aves, nacionais e internacionais, nos pauis 

Medidas Entidades Relevância Custos (€) Duração Indicadores Metas Objetivos 

Medidas a executar durante o tempo de vigência do plano de 

gestão 

Entidades 

reconhecidas 

como parceiros 

potenciais  

Importância relativa 

das medidas 

(Elevada, Média, 

Baixa) 

1 - Menos de 1.000€ 

2 - Entre 1.000€ e 

5.000€ 

3 - Entre 25.000€ e 

75.000€ 

4 - Entre 75.000€ e 

150.000€ 

5 - Mais de 150000€ 

1 - Medida executada em 

menos de um ano 

2 - Medida executada entre um 

a dois anos 

3 - Medida executada entre 

três a cinco anos 

4 - Medida cíclica (mensal, 

anual, bianual, etc.) 

5 – Medida em curso 

Parâmetros de 

monitorização da 

execução da medida 

Valor que se 

pretende atingir, 

por indicador 

Outros 

objetivos 

específicos 

para os quais a 

medida 

contribui  

2.1.1 Efetuar parcerias com associações de 
observadores de aves nacionais e internacionais. 

SPEA; Birdlife Elevada 1 4 nº de parcerias 2  

2.1.2 Participar online em grupos de discussão sobre 
aves de zonas húmidas. 

CMPV Média 1 4 nº de participações 3  

2.1.3 Concertar estratégias com a ART para 
promoção nos mercados interno e externo 

CMVP 

ART 
Elevada 3 3 

nº de ações 
promocionais 

1/ano 2.2; 

2.1.4 Instalar sistemas de observação de aves em 
tempo real com câmaras para divulgação. 

CMPV Elevada 3 5 
Data de 

concretização 
2019 2.2 

2.1.5 Dinamizar viagens de familiarização e de 
imprensa aos pauis. 

CCAH 

ART 
Média 1 2 

Data de 
concretização 

2020 2.2 
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Objetivo Geral 2 - Promover o recreio e lazer ao ar livre, em equilíbrio com a preservação dos valores naturais, paisagísticos e culturais, contribuindo para o 

bem-estar das populações e para a sustentabilidade socioeconómica da cidade da Praia da Vitória 
Tabela 14 - Objetivo Específico 2.2 

- Aumentar o número de visitantes locais e estrangeiros 

Medidas Entidades Relevância Custos (€) Duração Indicadores Metas Objetivos 

Medidas a executar durante o tempo de vigência do plano de 

gestão 

Entidades 

reconhecidas 

como parceiros 

potenciais  

Importância relativa 

das medidas 

(Elevada, Média, 

Baixa) 

1 - Menos de 1.000€ 

2 - Entre 1.000€ e 

5.000€ 

3 - Entre 25.000€ e 

75.000€ 

4 - Entre 75.000€ e 

150.000€ 

5 - Mais de 150000€ 

1 - Medida executada em 

menos de um ano 

2 - Medida executada entre um 

a dois anos 

3 - Medida executada entre 

três a cinco anos 

4 - Medida cíclica (mensal, 

anual, bianual, etc.) 

5 – Medida em curso 

Parâmetros de 

monitorização da 

execução da medida 

Valor que se 

pretende atingir, 

por indicador 

Outros 

objetivos 

específicos 

para os quais a 

medida 

contribui  

2.2.1 Contactar as empresas de cruzeiros para 
divulgação sobre os pauis 

Portos dos 
Açores 

Média 1 1 2 Data de contacto  

2.2.2 Colocar figuras de aves em zonas estratégicas 
dos pauis 

CMPV Elevada 3 3 
nº de figuras 

colocadas 
2020  

2.2.3 Remodelar os painéis informativos sobre os 
pauis e as espécies 

CMPV Média 1 5 
Data de instalação 
dos novos painéis 

Julho de 2018  

2.2.4 Instalar código QR nas placas informativas CMPV Média 2 2 Data de instalação 2020  

2.2.5 Instalar um trilho com sinalização que possam 
ser percorridos com ou sem guias 

Turismo Média 2 2 Data de instalação 2020  

2.2.6 Instalar informação sobre os pauis nos postos 
de turismo, no aeroporto e no porto 

CMPV Média 2 2 Data de instalação 2020  

2.2.7 Elaborar e executar um plano de comunicação 
para a valorização Infraestrutura Verde Húmida Costeira 
da Praia da Vitória 

CMVP Elevada 2 1 
Data de conclusão 

do documento 
Novembro de 

2018 
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2.2.7.1 Dia Aberto do sítio RAMSAR CMPV Média 1 4 - anual Data de realização 1 realização /ano  

2.2.7.2 Comemoração do Dia Mundial de Zonas 
Húmidas 

CMPV Média 2 4 Data de realização 
Realização 

bianual 
 

2.2.7.3 Boletim informativo periódico (semestral) CMPV Média 1 4 Data de publicação 
1 boletim por 

semestre 
 

2.2.7.4 Boletim informativo para as empresas de 
animação turística, marítimo-turísticas e agência de 
viagens 

CMPV Média 1 2 
Nº de boletins 

distribuídos 
500/ano  

2.2.8 Elaborar e disseminar matérias informativos CMPV Média 2 4 
Nº de exemplares 

distribuídos 
250/ano  

2.2.8.1 Produzir postal temático aves CMPV Média 1 2 
Nº de postais 
distribuídos 

100/ano  

2.2.8.2 Produzir postal temático plantas CMPV Média 1 2 
Nº de postais 
distribuídos 

100/ano  

2.2.9 Criar circuito de bicicletas com disponibilização 
de bicicletas públicas 

D.R. Desporto Baixa 3 3 
Data de 

implementação 
2020  

2.2.10 Monitorizar o número de visitantes com 
contador de visitas 

CMPV Elevada 2 3 
Data de 

implementação 
2020  

2.2.11 Monitorizar os mosquitos  
CMPV 

D. R. Saúde 
Média 2 3 

Data de 
implementação 

2020  
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Objetivo Geral 2 - Promover o recreio e lazer ao ar livre, em equilíbrio com a preservação dos valores naturais, paisagísticos e culturais, contribuindo para o 

bem-estar das populações e para a sustentabilidade socioeconómica da cidade da Praia da Vitória 
Tabela 15 - Objetivo Específico 2.3 

- Promover o envolvimento da comunidade local e da população geral no uso sustentável da área 

Medidas Entidades Relevância Custos (€) Duração Indicadores Metas Objetivos 

Medidas a executar durante o tempo de vigência do plano de 

gestão 

Entidades 

reconhecidas 

como parceiros 

potenciais  

Importância relativa 

das medidas 

(Elevada, Média, 

Baixa) 

1 - Menos de 1.000€ 

2 - Entre 1.000€ e 

5.000€ 

3 - Entre 25.000€ e 

75.000€ 

4 - Entre 75.000€ e 

150.000€ 

5 - Mais de 150000€ 

1 - Medida executada em 

menos de um ano 

2 - Medida executada entre um 

a dois anos 

3 - Medida executada entre 

três a cinco anos 

4 - Medida cíclica (mensal, 

anual, bianual, etc.) 

5 – Medida em curso 

Parâmetros de 

monitorização da 

execução da medida 

Valor que se 

pretende atingir, 

por indicador 

Outros 

objetivos 

específicos 

para os quais a 

medida 

contribui  

2.3.1 Efetuar campanhas de voluntariado (limpeza de 
lixo, remoção de exóticas, plantação de plantas de zonas 
húmidas). 

CMPV Elevada 1 4 
nº campanhas de 

voluntariado 
levado a cabo 

2 campanhas de 
voluntariado/ano 

 

2.3.2 Efetuar reuniões com os responsáveis das 
unidades de alojamento e de restauração do concelho 

CMPV Média 1 4 Datas de realização 1reunião/ano  

2.3.3 Efetuar sessões de apresentação do plano de 
gestão 

CMPV Média 1 2 
nº de 

apresentações do 
PG 

2 apresentações 
até 2020 
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Objetivo Geral 3 - Incentivar a investigação científica, o conhecimento e a sensibilização para a defesa das espécies com maior relevância conservacionista e/ou 

estatutos de proteção 
Tabela 16 - Objetivo Específico 3.1 

- Aumentar o número de estudos sobre os valores da área 

Medidas Entidades Relevância Custos (€) Duração Indicadores Metas Objetivos 

Medidas a executar durante o tempo de vigência do plano de 

gestão 

Entidades 

reconhecidas 

como parceiros 

potenciais  

Importância relativa 

das medidas 

(Elevada, Média, 

Baixa) 

1 - Menos de 1.000€ 

2 - Entre 1.000€ e 

5.000€ 

3 - Entre 25.000€ e 

75.000€ 

4 - Entre 75.000€ e 

150.000€ 

5 - Mais de 150000€ 

1 - Medida executada em 

menos de um ano 

2 - Medida executada entre um 

a dois anos 

3 - Medida executada entre 

três a cinco anos 

4 - Medida cíclica (mensal, 

anual, bianual, etc.) 

5 – Medida em curso 

Parâmetros de 

monitorização da 

execução da medida 

Valor que se 

pretende atingir, 

por indicador 

Outros 

objetivos 

específicos 

para os quais a 

medida 

contribui  

3.1.1 Elaborar uma listagem de temas de estágios e 
estudos para os vários níveis de ensino (profissional, 
licenciatura e mestrado) 

CMPV, UAç, 
Escolas 

Profissionais 
Elevada 1 4 - anual nº de listagens 1 listagem/ano  

3.1.2 Elaborar um protocolo com a UA CMPV, UAç Média 1 3 
Data de assinatura 

do Protocolo 
2019  

3.1.3 Divulgar os pauis e os temas de trabalho nas 
turmas dos cursos com a vertente ambiental 

CMPV, UAç, 

Escolas 
Profissionais 

Elevada 1 4 - anual 
nº de 

divulgações/ano 
1 sessão de 

divulgação/ano 
 

3.1.4 Criar um prémio bianual para o melhor trabalho 
científico sobre as zonas húmidas dos pauis. 

CMPV, UAç, 
Escolas 

Profissionais, 
Bensaúde 

Elevada 1 4 - bianual 
Data da atribuição 

do prémio 

2019 

2021 
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Objetivo Geral 3 - Incentivar a investigação científica, o conhecimento e a sensibilização para a defesa das espécies com maior relevância conservacionista e/ou 

estatutos de proteção 
Tabela 17 - Objetivo Específico 3.2 

- Aumentar o número de participantes em atividades de sensibilização ambiental 

Medidas Entidades Relevância Custos (€) Duração Indicadores Metas Objetivos 

Medidas a executar durante o tempo de vigência do plano de 

gestão 

Entidades 

reconhecidas 

como parceiros 

potenciais  

Importância relativa 

das medidas 

(Elevada, Média, 

Baixa) 

1 - Menos de 1.000€ 

2 - Entre 1.000€ e 

5.000€ 

3 - Entre 25.000€ e 

75.000€ 

4 - Entre 75.000€ e 

150.000€ 

5 - Mais de 150000€ 

1 - Medida executada em 

menos de um ano 

2 - Medida executada entre um 

a dois anos 

3 - Medida executada entre 

três a cinco anos 

4 - Medida cíclica (mensal, 

anual, bianual, etc.) 

5 – Medida em curso 

Parâmetros de 

monitorização da 

execução da medida 

Valor que se 

pretende atingir, 

por indicador 

Outros 

objetivos 

específicos 

para os quais a 

medida 

contribui  

3.2.1 Aumentar o número de atividades no CIA 
dirigidas à população local 

CMPV 

JFCP 
Elevada 2 4 

nº atividades 
desenvolvidas 

1 atividade 
população local 

 

3.2.3 Efetuar sessões temáticas (tertúlias) dirigidas à 
população local sobre a história, o património cultural e 
os valores naturais. 

CMPV 

JFCP 

JFSC 

Elevada 2 4 
nº de sessões 

temáticas 
3 sessões 
temáticas 
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Objetivo Geral 3 - Incentivar a investigação científica, o conhecimento e a sensibilização para a defesa das espécies com maior relevância conservacionista e/ou 

estatutos de proteção 
Tabela 18 - Objetivo Específico 3.3 

- Aumentar o envolvimento da comunidade escolar no uso sustentável da área 

Medidas Entidades Relevância Custos (€) Duração Indicadores Metas Objetivos 

Medidas a executar durante o tempo de vigência do plano de 

gestão 

Entidades 

reconhecidas 

como parceiros 

potenciais  

Importância relativa 

das medidas 

(Elevada, Média, 

Baixa) 

1 - Menos de 1.000€ 

2 - Entre 1.000€ e 

5.000€ 

3 - Entre 25.000€ e 

75.000€ 

4 - Entre 75.000€ e 

150.000€ 

5 - Mais de 150000€ 

1 - Medida executada em 

menos de um ano 

2 - Medida executada entre um 

a dois anos 

3 - Medida executada entre 

três a cinco anos 

4 - Medida cíclica (mensal, 

anual, bianual, etc.) 

5 – Medida em curso 

Parâmetros de 

monitorização da 

execução da medida 

Valor que se 

pretende atingir, 

por indicador 

Outros 

objetivos 

específicos 

para os quais a 

medida 

contribui  

3.3.1 Efetuar atividades escolares com sequências 
bianuais (4.º, 6.º e 8.º anos) 

CMPV, FOC 

ESVN 
Elevada 2 4 nº de atividades 

1 atividade para 
cada ciclo 

 

3.3.2 Efetuar ações de educação ambiental nas 
escolas 

CMPV, FOC, 
ESVN 

Elevada 2 4 
nº de ações de 
sensibilização 

1 ação de 
sensibilização/an

o/escola 
 

3.3.3 Efetuar ações de sensibilização dirigidas a 
professores 

CMPV, FOC 

ESVN 
Elevada 2 4 

nº de ações de 
sensibilização 

1 ação de 
sensibilização/cic

lo/escola 
 

3.3.4 Criar o laboratório de natureza-júnior CMPV Média 2 2 
Data de 

implementação do 
Laboratório 

2019  

3.3.5 Adquirir uma viatura para transporte de 
participantes em atividades de educação ambiental 

CMPV Elevada 3 3 
Aquisição da 

viatura 
2020  
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6. MONITORIZAÇÃO E GOVERNANÇA 

6.1. Monitorização 

Monitorização da qualidade da água da IVHCPV 

 Descrição: recolha e registo dos parâmetros salinidade, condutividade, ORP, 

pH, O2 e temperatura da água de cada um dos pauis 

 Responsabilidade de implementação: Câmara Municipal da Praia da Vitória 

 Periodicidade: semanal 

Inventariação da flora da IVHCPV 

 Descrição: inventariação da flora dos três pauis 

 Responsabilidade de implementação: Câmara Municipal da Praia da Vitória 

 Periodicidade: anual 

Inventariação da avifauna da IVHCPV 

 Descrição: inventariação da avifauna dos três pauis 

 Responsabilidade de implementação: Câmara Municipal da Praia da Vitória 

 Periodicidade: semanal, ou sempre que a presença de alguma nova espécie o 

justifique 

Avaliação do estado geral da IVHCPV 

 Descrição: visita à IVHCPV seguindo um percurso pré-definido para avaliação 

visual do estado de manutenção dos três pauis e sua envolvente e posterior 

elaboração de relatório com eventuais necessidades 

 Responsabilidade de implementação: Câmara Municipal da Praia da Vitória 

 Periodicidade: semanal 

6.2. Governança 

De acordo com o documento da Comissão Europeia sobre Governança e Desenvolvimento 

[COM(2003) 615], o termo “governança”, numa acessão geral, deve ser entendido com as 

regras, processos e comportamentos através dos quais os interesses são articulados, os 

recursos são geridos e o poder é exercido.  
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No caso presente, o modelo de governança que parece mais adequado às necessidades de 

proteção da IVHCPV pode ser designado como partilhado, na medida em que envolve 

vários sectores da sociedade na defesa dos valores naturais existentes e na afetação de 

recursos, técnicos e financeiros, para a implementação das medidas programadas. 

Devido à partilha de responsabilidades e à necessidade de assegurar a coordenação, é 

incontornável que seja constituída uma entidade gestora, ou seja, um dispositivo de gestão 

capacitado para conduzir e articular os esforços e os recursos a afetar à requalificação 

ambiental das zonas húmidas. A mobilização e o envolvimento dos parceiros terão a 

coordenação e supervisão desse órgão de gestão, nada impedindo a delegação de 

competências a agentes externos para a realização de determinadas atividades mediante 

assinatura de protocolos. 

Por maioria de razões, essa entidade gestora deverá ser encontrada no âmbito da 

administração municipal da Praia da Vitória e apoiada em estruturas já existentes, 

designadamente no grupo de trabalho do Projeto LIFE CWR. 

Se houver intenção de se integrar as zonas húmidas costeiras da Praia da Vitória na Rede 

Regional de Áreas Protegidas, há que estabelecer um modelo de governança cooperativo 

envolvendo a entidade gestora e a administração regional competente, designadamente 

os órgãos do Parque Natural da Ilha Terceira. 
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