
NATAL 2018
PARTICIPE  NA  CAMPANHA

Destinatários: alunos do pré-escolar e do 1º ciclo

Trabalho: Decoração de um vetor divulgativo

Âmbito: Integrado nas ações de vigilância e 
fiscalização da Polícia Florestal

Ajude-nos a passar a mensagem! 
Informações: 291 795 155  info.ifcn@madeira.gov.pt



A vigilância e fiscalização nos perímetros florestais, efetuada pelo Corpo 
de Polícia Florestal na época de natal já existe há muitos anos, fazendo 
parte de uma das muitas ações que este grupo de profissionais do IFCN 
exerce. 
   
Período: última sexta-feira de novembro até 23 de dezembro. 
 
Objetivo: 
um controlo menos previsível; 
uma maior cobertura de área fiscalizada 
informar e sensibilizar a população em geral sobre boas práticas 
florestais/ambientais. 
. 



Estratégia comunicacional: 
 
campanha de sensibilização ambiental 
 aproximação da Polícia Florestal à população residente e visitante 
 
 
 



Participação crianças/escolas: 
decoração personalizada do vetor divulgativo que será distribuído pela 
Polícia Florestal no contacto direto com a população.  
Cada pessoa abordada na campanha receberá 1 rodela de madeira 
decorada e com uma mensagem. 
 



Mensagem do vetor:  
 “Juntos podemos colaborar na preservação dos espaços florestais e de toda 
a sua biodiversidade! 
Desfrute da nossa floresta sem a alterar ou destruir! 
Votos de um Feliz Natal! 
 
Este trabalho foi realizado pelo_________________________ 
com ____anos da escola____________________________. 
 
Nota: esta madeira proveio da desrama de povoamentos florestais, sendo 
um aproveitamento e reutilização dos ramos cortados. 
 



Este elemento decorativo foi criado para funcionar como um elemento 
decorativo de Natal, com a mensagem traduzida em inglês dirigida para a 
população residente e para a população visitante (turistas); 
 
 terá um efeito multiplicativo, uma vez que será vista por terceiros 
(familiares e amigos) de cada pessoa atingida na campanha; 
 
e terá um efeito duradouro ao longo do tempo, uma vez que poderá ser 
sempre utilizada na altura do Natal.  
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Destinatários: alunos do pré-escolar e do 1º ciclo

Inscrição: até 9 de novembro

Entrega dos elementos decorados: até 26 de novembro

Ajude-nos a passar a mensagem! 
Informações: 291 795 155  info.ifcn@madeira.gov.pt


