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1 Resumo 

Esta espécie existe na Ilha da Madeira e Desertas (Deserta Grande). Ocorre em encostas 

rochosas em altitudes menos elevadas da vertente sul e norte. Na ilha da Madeira também 

ocorre em zonas mais interiores da Laurissilva.  

 

2 Nota Introdutória  

A espécie C. massonii foi alvo de alguns trabalhos em diferentes áreas de investigação, 

nomeadamente: 



1. Estudos de colonização da Macaronésia (Carine et al. 2004) 

Espécie não encontrada durante os trabalhos de campo da equipa de botânica integrada neste 

projeto. 

 

3 Táxon alvo: Convolvulus massonii F. Dietr. 

 

 

3.1  Taxonomia 

Táxone endémico do arquipélago da Madeira. Apresenta vários sinónimos 

(https://wcsp.science.kew.org/synonomy.do?name_id=484219 - Consulta a 04.02.2019) 

Convolvulus suffruticosus Dryand. ex W.T.Aiton, Bucharea maderensis Raf., Convolvulus 

canariensis var. massonii (F.Dietr.), Convolvulus saxatilis Salisb., Convolvulus suberosus Willd., 

Convolvulus dryandrii Spreng., Convolvulus rupestris Buch, Convolvulus solanifolius Lowe 

 

3.2 Biologia 

Planta arbustiva, lenhosa, de caules longos e delgados, trepadeira ou volúvel, de folhas 

persistentes (até 9x4 cm), pecioladas, ovado-oblongas a ovadas, flores brancas de corola 

longamente campanulada, e de cálice tubular na base (Vieira 1992).  

https://wcsp.science.kew.org/synonomy.do?name_id=484219


Em termos fitossociológicos esta espécie está enquadrada na comunidade florestal denominada 

Laurissilva do Barbusano (Semele androgynae-Apollonietum barbujanae Capelo, J.C. Costa, 

Lousa, Fontinha, Jardim, Sequeira & Rivas-Martinez 2000), bem como no Zambujal (Mayteno 

umbellatae-Oleetum maderensis Capelo, J.C. Costa, Lousa, Fontinha, Jardim, Sequeira & Rivas-

Martinez 2000 nom. mut.) (Costa et al. 2004). 

 

3.3  Distribuição 

Esta espécie existe na Ilha da Madeira e Desertas. 

 

3.4 Parâmetros populacionais/demográficos 

Não temos dados populacionais relativamente a esta espécie. 

 

3.5  Estatutos de conservação 

Historial do estatuto de conservação da espécie Convolvulus massonii: 

1. Jardim et al. (2006): VU - Vulnerável 

2. Bilz et al. (2011): VU - Vulnerável  

3. Carvalho (2011): VU - Vulnerável 

 

3.6  Legislação 

 

Em relação à espécie Convolvulus massonii aplica-se a seguinte legislação: 

• Convenção sobre a Vida Selvagem e os Habitats Naturais na Europa ou Convenção de 

Berna - Decreto-Lei nº 316/89, 22 de setembro; 

• Diretiva Habitats - Decreto-Lei nº 49/2005 de 24 de fevereiro; 

• Sítios da Rede Natura 2000: (PTDES0001) Ilhas Desertas, (PTMAD0010) Ribeira Brava, 

(PTMAD0007) Pináculo, (PTMAD0009) Paúl do Mar – Jardim do Mar, (PTMAD0001) 

Laurissilva da Madeira. 

• Área de Proteção Especial das Ilhas Desertas - Decreto Legislativo Regional nº14/90/M, 

de 23 de maio; 

• Parque Natural da Madeira - Decreto Legislativo Regional nº14/82//M, de 10 de 

novembro. 



4 Pressões e Ameaças 

4.1 Pressões identificadas 

Neste contexto consideramos a lista de referência das pressões e ameaças constantes do 

relatório da diretiva habitats (2007-2012), de entre as quais foram selecionadas aquelas que 

melhor se aplicavam a cada espécie em análise. 

 

Código Descrição Impacto 

D01.02 Estradas e autoestradas M 

E01.02 Urbanização descontínua M 

I01 Espécies invasoras não nativas M 

J03.01 Redução ou perda de características específicas do habitat M 

K01.01 Erosão M 

L05 Colapso de terras, deslizamento de terras M 

H = High importance/impact: Important direct or immediate influence, and/or acting over large areas.  

M = Medium importance/impact: Medium direct or immediate influence, mainly indirect influence, and/or acting over moderate part of the area/ 

regionally only.  

L = Low importance/impact: Low direct or immediate influence, indirect influence, and/or acting over small part of the area/ locally only. 

 

4.2  Ameaças potenciais (futuras) 

 

Código Descrição Impacto 

D01.02 Estradas e autoestradas M 

E01.02 Urbanização descontínua M 

I01 Espécies invasoras não nativas M 

J03.01 Redução ou perda de características específicas do habitat M 

K01.01 Erosão M 

L05 Colapso de terras, deslizamento de terras M 

M01.01 Alterações nos valores da temperatura H 

M01.02  Diminuição da precipitação H 

H = High importance/impact: Important direct or immediate influence, and/or acting over large areas.  

M = Medium importance/impact: Medium direct or immediate influence, mainly indirect influence, and/or acting over moderate part of the area/ 

regionally only.  

L = Low importance/impact: Low direct or immediate influence, indirect influence, and/or acting over small part of the area/ locally only. 

 

5 Ações do plano de ação 

Temos os seguintes objetivos (O) e respetivas ações (A): 

 

(O1) Garantir a sustentabilidade das populações naturais 



A1 - Colher sementes de modo representativo nos diversos locais de distribuição 

na Madeira, Porto Santo e Desertas. 

A2 - Propagar o táxon em questão através de sementeira de modo a assegurar 

a diversidade genética. 

(O2) Salvaguardar a diversidade genética 

A3 - Armazenar sementes no Banco de Sementes do Jardim Botânico da Madeira 

Eng.º Rui Vieira. 

 (O3) Reintroduzir e reforçar 

A4 - Reintroduzir a espécie em locais naturais com registo da sua ocorrência e 

reforçar as populações mais vulneráveis. 

(O4) Duplicar as populações ex situ 

A5 - Duplicar ex situ as populações naturais de modo a tornar mais fácil a 

obtenção de sementes e garantir a salvaguarda de material genético.  

(O5) Monitorizar e inventariar  

A6 - Monitorizar as populações conhecidas. 

A7 - Inventariar novas populações. 

(O6) Sensibilização Ambiental 

A8 - Divulgar o táxon e seu estado de conservação bem como as ações em curso 

com vista à sua recuperação/manutenção a médio e longo prazo. 

 

 

Para cada uma das ações apresentamos os indicadores de avaliação e resultados esperados 

(Tabela 1):  
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Tabela 1. Objetivos (O) e respetivas ações (A), bem como indicadores de realização, metas e entidade responsável. 

Medidas (Diretiva Habitats) Plano de Ação LIPS  

Código Designação Objetivo Ação Indicador de realização Meta Entidade 
Responsável 

7.4 Medidas dirigidas 
individualmente a 
uma determinada 
espécie 

O1. Garantir a sustentabilidade 
da população natural 

A1 - Colher sementes de modo representativo 
ao longo da distribuição do táxone 

Nº de plantas amostradas por ano Todas as plantas 
acessíveis 

SRARN 

   A2 - Propagar o táxon em questão através de 
sementeira/estacaria de modo a assegurar a 
diversidade genética 

Nº de plantas propagadas por ano 100 SRARN 

  O2. Salvaguardar a diversidade 
genética 

A3 - Armazenar sementes no Banco de 
Sementes do Jardim Botânico da Madeira 
Eng.º Rui Vieira. 

Nº de plantas amostradas por ano Todas as plantas 
acessíveis 

SRARN 

  O3. Reintroduzir/reforçar A4 - Reintroduzir a espécie em locais naturais 
com registo da sua ocorrência e reforçar as 
populações mais vulneráveis. 

Nº de locais a reintroduzir/reforçar Desertas SRARN 

  O4. Duplicar a população ex situ A5 - Duplicar ex situ as populações naturais.  Nº de duplicações 2 (Desertas e 
Madeira) 

SRARN 

  O5. Monitorizar e inventariar A6 - Monitorizar a população conhecida 
(registo de parâmetros demográficos) 

Nº de monitorizações realizadas por ano (1 x) cada população 
conhecida 

SRARN 

A7 - Inventariar novas populações  Nº de saídas de campo para inventariar 
eventuais novas populações nos locais 
considerados 

9 (3x3) SRARN 

  O6. Sensibilização Ambiental A8 - Divulgar o táxon e seu estado de 
conservação bem como as ações em curso 
com vista à sua recuperação/manutenção a 
médio e longo prazo. 

Nº de ações de divulgação realizadas por ano 2 SRARN 
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