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A áREA DE PROjETO
(Onde)

O Maciço Montanhoso Oriental da Madeira 
engloba as áreas da ilha da Madeira localiza-
das acima dos 1.400m de altitude e para este 
da Boca da Encumeada. Esta região, apesar 
do seu relevo inóspito, reúne uma importante 
diversidade de recursos naturais, com diversas 
espécies, comunidades, bem como habitats 
únicos no mundo e com especial interesse de 
conservação. Por tal, esta região da Madeira 
está classificada como Zona de Proteção Espe-
cial e como Zona Especial de Conservação da 
Rede Natura 2000.

ProjeCt area
(Where)

The Eastern Mountainous Massif of Madeira 
includes all areas of Madeira Island located 
above 1400m of altitude and to east of the 
Boca da Encumeada pass. This region, despite 
its inhospitable orography, holds an important 
diversity of natural resources, with unique spe-
cies, communities, as well as habitats in the 
world and with special conservation interest. As 
such, this region of Madeira is classified as a 
Special Protection Area and as a Special Area 
of Conservation of the Natura 2000 Network

 Armeria maderensis
 Arméria / Thrift    
CL

 Saxifraga pickeringii  
 Saxifraga / Madeira saxifrage

 Pterodroma madeira 
 Feira-da-madeira / Zino´s Petrel

 Cerastium vagans

 Lethariella canariensis
 Líquen / Lichen

 Plutonia nitida DT

 Matthiola maderensis
 Goivo-da-rocha / Madeira sea stock

 Teira dugesii subsp. dugesii
 Lagartixa / Lizard

 Ranunculus cortusifolius   
 Doiradinha / Buttercup

 Bryoxiphium madeirense

 Lycaena phlaeas phleoides
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O PROBLEMA 

Em agosto de 2010 deflagrou um incêndio 
de grandes proporções no Maciço Montanho-
so Oriental da Madeira. O incêndio destruiu 
aproximadamente 80% desta região e afetou 
uma parte significativa dos seus recursos natu-
rais, com a perda de importantes populações 
de espécies animais e vegetais endémicas 
e com especial interesse de conservação na 
União Europeia. 
De entre os inúmeros incidentes, destaca-se 
a destruição do maior núcleo de sorveira, es-
pécie criticamente ameaçada de extinção, a 
perda de uma floresta de urze-molar no Pico 
Ruivo, ou ainda a destruição de cerca de 70% 
dos ninhos da ave freira-da-madeira, espécie 
endémica da Madeira e ameaçada de extin-
ção, com a dispersão das aves adultas das 
áreas de nidificação habituais para outras 
áreas desconhecidas.
Atendendo à gravidade dos impactos do fogo, 
e à rápida expansão de vegetação invasora, 
em especial da giesta, nas áreas queimadas, 
foi desenvolvido o projeto “Recuperação e 
conservação de espécies e habitats do Ma-
ciço Montanhoso Central” e submetido ao 
programa de financiamento LIFE Natureza da 
União Europeia.

ThE PROBLEM

In August 2010 a major wildfire broke out 
in the Eastern Mountainous Massif of Madei-
ra. The fire destroyed approximately 80% of 
this region and affected a significant part of 
its natural resources, with the loss of important 
populations of endemic animal and plant spe-
cies with a special conservation interest in the 
European Union.
Among the many incidents, we highlight the 
destruction of the largest population of Madeira 
mountain ash, a critically endangered species, 
or the loss of a forest of heather in Pico Ruivo, 
or still, the destruction of about 70% of nests 
of the Zino’s petrel, a Madeira endemic bird 
species and threatened with extinction, with the 
dispersion of adult birds from the known nesting 
areas to other unknown areas.
In view of the significance of the impacts of the 
fire, as well as the rapid expansion of invasi-
ve vegetation particularly in burned areas, the 
project “Recovery and conservation of species 
and habitats of the Central Mountainous Mas-
sif” was developed and submitted to the LIFE 
Nature programme.
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Bosque de urze-molar após o incendio / Heather forest after the fire CL

Bosque de urze-molar 1 ano após o incêndio / Heather forest 1 year after the fire   CL

 Cytisus scoparius subsp scoparius
 Giesta / Broom

 Cytisus scoparius subsp scoparius
 Giesta / Broom
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tHe ProjeCt

The project, with around 40 actions, targeted 
3 habitats and 13 species of fauna and flora 
with special conservation interest in the Euro-
pean Union and listed in the Habitats Directive.

The main objectives were:
•	 Map the distribution of the project target 

species and habitats, as well as the inva-
sive plants broom and gorse in the Eastern 
Mountainous Massif of Madeira;

•	 Foster the establishment and expansion of 
target habitats, by restoring areas of poten-
tial distribution of these habitats, dominated 
by invasive vegetation;

•	 Reintroduce and/or reinforce populations 
of target species destroyed by fire;

•	 Prospect new nesting areas of Zino’s Petrel;
•	 Improve the conservation of land snails ex-

clusive to the project area;
•	 Develop a public awareness program 

towards the importance of conservation of 
the natural resources of the Eastern Moun-
tainous Massif of Madeira.
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O PROjETO  

O projeto, com cerca de 40 ações, visou 3 
habitats e 13 espécies da fauna e flora com 
interesse especial de conservação na União 
Europeia e listados na Diretiva Habitats.

Os principais objetivos foram:
•	 Cartografar a distribuição das espécies e 

habitats alvo do projeto, bem como das 
plantas invasoras giesta e carqueja no Ma-
ciço Montanhoso Oriental da Madeira;

•	 Potenciar o estabelecimento e a expansão 
de habitats alvo através da recuperação de 
áreas de distribuição potencial desses ha-
bitats, dominadas por vegetação invasora; 

•	 Reintroduzir e/ou reforçar populações das 
espécies alvo destruídas pelo incêndio;

•	 Prospetar novas áreas de nidificação da 
freira-da-madeira;

•	 Melhorar a conservação das espécies de 
moluscos terrestres exclusivos da área de 
projeto;

•	 Desenvolver um programa de sensibiliza-
ção do público em geral para os recursos 
naturais do Maciço Montanhoso Oriental 
e a importância da sua conservação.

hABITATS-ALVO
TARGET hABITATS

Charnecas macaronésicas endémicas (habitat do urzal-de-altitude) 
Endemic macaronesian heaths (high altitude heather habitat) CL

Florestas endémicas com Juniperus spp (habitat do cedro-da-Madeira)  / 
Endemic forests with Juniperus spp. (Madeira cedar habitat) CL

Florestas mediterrânicas de Taxus baccata (habitat do teixo) / 
Mediterranean Taxus baccata woods (yew habitat) RD
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esPéCies-aLvo
target sPeCies
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Odontites holliana
Madeira eyebright CL

Berberis maderensis 
Ameixieira-de-espinho / Madeira barberry OB

Anthyllis lemanniana 
Antilidia / Silver bush                                   CL

Orchis scopulorum 
Orquídea-da-serra
Madeira mountain orchid CL

Melanoselinum decipiens 
Aipo-do-gado / Black parsley  CLDeschampsia maderensis CL

Echium candicans
Massaroco / Pride of Madeira CL

Viola paradoxa  CL
Violeta-da-madeira / Madeira mountain violet   

Bunium brevifolium 
Nozelha CL

Sorbus maderensis 
Sorveira / Madeira mountain ash              OB

Plantago malato-belizii CL

Pterodroma madeira 
Freira-da-madeira / Zino’s Petrel                   FV

Leiostyla cassida
NMW
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wHat was aCHieveD   

InvenTORy
•	 Improve knowledge of the distribution of 

target species and habitats, identifying key 
threats;

•	 Definition of action plans for the conserva-
tion of target species and habitats.
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O que Foi aLCançaDo   

InvenTaRIaçãO
•	 Melhorado o conhecimento sobre a distri-

buição e principais ameaças das espécies 
e habitats alvo do projeto; 

•	 Definição de planos de ação para a con-
servação das espécies e habitats alvo.

ReCupeRaçãO de habITaTs
•	 Potenciada a recuperação da vegetação 

indígena em 6ha, através da destruição e  
controlo da giesta e carqueja por meios me- 
cânicos e manuais. Foram intervencionados:

•	 1,25ha do habitat Florestas endémicas 
com Juniperus spp.;

•	 1,25ha do habitat Florestas mediterrâni-
cas de Taxus baccata;

•	 3ha do habitat Charnecas macaronésicas 
endémicas, especificamente de bosque de 
Erica arborea na região do Pico Ruivo;

•	 0,6ha para o habitat da espécie Sorbus 
maderensis. 

ResTORaTIOn Of habITaTs
•	 Foster the recovery of native vegetation in 

6ha, through the destruction and control 
of scotch broom and gorse plants, by me-
chanical and manual tools. The project in-
tervened in:

•	 1,25ha of the habitat Endemic forests with 
Juniperus spp.;

•	 1.25ha of the habitat Mediterranean Taxus 
baccata woods;

•	 3ha of the habitat Endemic Macaronesian 
heath, specifically of Erica arborea forest;

•	 0.6ha for the habitat of Sorbus maderensis.

Anthyllis lemanniana 
Antilidia / Silver bush                                   CL
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 planTaçãO de espéCIes naTIvas
•	 Plantação de aproximadamente 20.000 

plantas de 19 espécies indígenas (ex. es-
treleira, massaroco, urze-molar, urze-das-
vassouras, uveira-da-serra, aipo-do-gado, 
entre outras);

•	 Reintrodução de cerca de 1000 plantas 
de cedro-da-madeira, 100 de teixo, 120 
de sorveira e 120 de ameixieira-de-es-
pinho, estas últimas três muito difíceis de 
produzir devido à escassez de plantas na 
Natureza;

•	 Realização de sementeiras de 11 espécies 
indígenas nas parcelas-alvo;

•	 Criação de novos núcleos das espécies-al-
vo nas parcelas alvo de intervenção.
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COnseRvaçãO de seMenTes eM banCO de seMenTes
•	 Recolha de 330 amostras de sementes 

de 66 espécies e subespécies indígenas 
do Maciço Montanhoso Oriental da Ma-
deira.

seed COnseRvaTIOn In seed bank
•	 Collection of 330 seed samples from 66 

indigenous and endemic species and sub-
species of the Madeiran Eastern Mountain-
ous Massif.

planTIng Of naTIve speCIes
•	 Planting of around 20,000 plants of 19 

indigenous species (e.g., Madeira moun-
tain daisy, pride of Madeira, tree-heather, 
broom-heather, Madeira blueberry and 
Madeira giant black parsley, among sev-
eral others);

•	 Reintroduction of 1000 plants of Madeira 
cedar, 100 yew trees, 120 Madeira moun-
tain ash and 120 plants of Madeira barber-
ry. The latter three are very difficult to pro-
duce due to the scarcity of plants in nature;

•	 Sowing of 11 indigenous species in the 
project plots;

•	 Creation of new populations of the target 
species in the project plots.

Recolha de sementes na natureza 
Seed collection in nature OB

Sementes incluídas na coleção de base do Banco de sementes
Seeds included in the long term collection of the Seed Bank OB

Plantas de Erica spp. em viveiro 
Plants of Erica spp. in nursery CL Plantações / Plantations CL Monitorização / Monitoring OB



land snaIls
•	 Although populations of the target species 

Leiostyla cassida were not found, the exten-
sive exploration carried out allowed to ex-
clude the presence of the species from the 
prospected areas and guide future surveys; 

•	 Discovery of previously unknown popula-
tions of endemic, rare and threatened land 
snails. This data is of utmost importance to 
update their threat status.

fReIRa-da-MadeIRa
•	 Descoberta de uma nova área de nidifica-

ção da freira-da-madeira. A nova área foi 
equipada com corredores de segurança, 
para permitir a implementação de medidas 
de monitorização e conservação dos ninhos;

•	 Delimitação mais precisa da área real de 
nidificação da freira-da-madeira, permitin-
do uma adequada e abrangente gestão 
da espécie.

MalaCOfauna
•	 Embora não fosse possível encontrar a 

espécie Leiostyla cassida, a prospeção 
exaustiva permitiu excluir a presença da 
espécie dos locais prospetados e orientar 
futuras prospeções; 

•	 Descoberta de novas populações de espé-
cies de moluscos terrestres raras e amea-
çadas. Estes dados são fundamentais para 
atualizar o seu estatuto de conservação.
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Zino’s Petrel 
•	 Discovery of a new Zino’s petrel nesting 

area. The new area was properly equipped 
with security corridors, to allow nest moni-
toring and implementation of conservation 
measures;

•	 A more precise delimitation of the real nest-
ing area of Zino’s petrel, allowing an ade-
quate and comprehensive management of 
the species.

Prospeção de áreas de nidificaçãos / Survey of nesting areas SP

Actinella armitageana                       DT Caseolus galeatus                        DT
Prospeção de áreas de populações de Leiostya cassida
Survey of populations of Leiostyla cassida DT

Pterodroma madeira 
Freira-da-madeira / Zino’s petrel FV

Actinella armitageana                       DT Caseolus galeatus                        DT
Prospeção de áreas de populações de Leiostya cassida
Survey of populations of Leiostyla cassida DT

Sementes incluídas na coleção de base do Banco de sementes
Seeds included in the long term collection of the Seed Bank OB

Monitorização / Monitoring OB Prospeção de áreas de nidificaçãos / Survey of nesting areas SP
Pterodroma madeira 
Freira-da-madeira / Zino’s petrel FV



sensIbIlIzaçãO aMbIenTal
•	 Realização de mais de 400 palestras e 

eventos sobre o projeto e o Maciço Mon-
tanhoso Oriental da Madeira em escolas, 
casas do povo e centros de dia, abrangen-
do cerca de 10.000 participantes;

•	 Divulgação do projeto em exposições te-
máticas na ilha da Madeira e constituição, 
no Jardim Botânico da Madeira – Eng.º 
Rui Vieira, de uma exposição permanen-
te, com painéis informativos e um quiosque 
multimédia;

•	 Divulgação do projeto em programas de 
rádio e na comunicação social, e produ-
ção de 9 produtos de divulgação do pro-
jeto (agenda, bloco-de-notas, marcadores, 
vídeo, livro entre outros);

•	 Divulgação do projeto na página eletróni-
ca https://lifemm.madeira.gov.pt/. A pá-
gina foi consultada por mais de 10.000 
pessoas de cerca de 50 países; 

•	 Realização de várias ações de participa-
ção voluntária da população, nomeada-
mente no controlo de invasoras e recolha 
de sementes. Estas permitiram o envolvi-
mento direto das populações escolares, 
associações e população em geral, em 
atividades nos espaços protegidos.

envIROnMenTal awaReness
•	 More than 400 lectures and events in 

schools and parish councils were conduct-
ed. These focused on the project, its aims 
and developments, as well as the natural 
resources of the Eastern Mountainous Mas-
sif of Madeira, covering around 10.000 
participants;

•	 Project dissemination in thematic exhibitions 
around Madeira Island and establishment 
of a permanent exhibition, with information 
panels and a multimedia display in the Jar-
dim Botânico da Madeira – Eng.º Rui Vieira 
botanical garden;

•	 Exposure of the project in radio and in the 
social media channels, and production of 
9 promotional products (calendar, notes 
book, bookmarks, video, book and others);

•	 Disclosure of the project on a webpage https://
lifemm.madeira.gov.pt/. The webpage has 
been accessed by more than 10,000 people 
from around 50 countries.

•	 Involvement of volunteers in invasive plant 
control and collection of seeds of endemic 
species. These activities allowed the direct 
involvement of high school students, associa-
tions and the general population, in activities 
in protected areas.
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Visitas guiadas / Guided tours
Voluntariado para o controlo de invasoras
Volunteering for invasive plants control
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BeneFíCios 
amBientais e sóCio-
eConómiCos

Este projeto foi desenvolvido em conformidade 
com as estratégias definidas pela União Euro-
peia em matéria de proteção e conservação 
da biodiversidade. O trabalho desenvolvido 
contribuiu para a conservação de espécies 
ameaçadas e a regeneração de habitats in-
dígenas, substituindo espécies invasoras, por 
uma vegetação indígena, diversa e única no 
mundo. Estas atividades permitiram acrescen-
tar valor à paisagem do Maciço Montanhoso 
Oriental da Madeira e fomentar um produto 
turístico diferenciado.

ENVIRONMENTAL AND 
soCio-eConomiC 
BENEFITS

This project was developed in accordance 
with the strategies defined by the European 
Union for the protection and conservation of 
biodiversity. It contributed to the conservation 
of endangered species and the regeneration 
of indigenous habitats, replacing invasive 
species with a diverse and unique indigenous 
vegetation. These activities added value to 
the landscape of the Madeiran Eastern Moun-
tainous Massif and promoted a differentiated 
touristic product.

Voluntariado para a recolha de sementes / Volunteering for collecting seeds

Voluntariado para o controlo de invasoras
Volunteering for invasive plants control
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website: https://lifemm.madeira.gov.pt/


