
 

 

     

 

 

COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DAS FLORESTAS  

 

RELATÓRIO 

No âmbito do Dia Internacional das Florestas comemorado a 21 de março, o Instituto 

das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM (IFCN, IP-RAM) apoiou diversas 

ações de informação, sensibilização, divulgação e promoção, com variados 

públicos-alvo que decorreram durante o mês de março. 

O presente relatório refere a súmula destas iniciativas desenvolvidas em prol do 

conhecimento, da preservação e da consciencialização relativa à floresta, assim 

como, à responsabilização e tomada de atitude individual de cada participante 

envolvido. 

 

 AÇÕES DE PLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE HABITAT 

 

No âmbito das referidas comemorações o IFCN, IP-RAM apoiou diversas ações de 

plantação e recuperação de habitat, com diversos públicos-alvo que decorreram 

durante o mês de março. 

 

Este tipo de atividade revelou elevada procura por diversas 

organizações/instituições públicas e privadas e inclusive particulares que têm como 

objetivo proporcionar aos participantes um papel pró-ativo através da plantação 

de uma árvore. Esta atividade é dinamizada no espaço temporal entre outubro e 

março, altura propícia para as ações de plantação devido às condições do tempo 



 

 

     

(físicas e edafoclimáticas), com especial relevância no mês da floresta, ou seja, no 

mês de março. 

Refira-se que este ano constatou-se uma grande procura por este tipo de iniciativa 

que está diretamente relacionada com o impacto causado nas populações devido 

aos grandes incêndios ocorridos no ano transato no nosso país e na Madeira. 

 

Cada ação de plantação foi devidamente preparada com uma estratégia definida 

e baseada em alguns passos fundamentais: 

1. Uma abordagem ao grupo com uma ação de informação e sensibilização 

ambiental, onde é explanada a importância da floresta; da floresta nativa da 

Madeira com especial enfoque na Laurissilva Património Mundial Natural da 

UNESCO; a necessidade e a importância da ação de plantação; o 

enquadramento da ação, do local escolhido e das plantas nativas 

selecionadas;  

2. Uma explicação de como proceder à ação de plantação; 

3. A distribuição de uma fita de pulso e de uma t-shirt (em alguns casos) no 

âmbito da campanha “Eu dou a mão” de modo a ser assumido um 

compromisso individual e uma responsabilização individual daquela ação, de 

modo a perpetuar no tempo a mesma e a relembrar a necessidade de 

continuar a cuidar daqueles exemplares que vão ser plantados naquele dia; 

 

 



 

 

     

Foram igualmente distribuídos sacos (papel) de lixo alusivo às boas práticas 

em espaços naturais, de modo, a sensibilizar para o cuidado a ter com os 

resíduos produzidos.  

4. O envio de um certificado digital, de acordo com as boas práticas 

ambientais, para cada participante. 

 

 

 

Nestas ações contou-se com a colaboração e participação de vários 

parceiros/entidades regionais, de caráter público e privado, nomeadamente: 

diversas instituições de ensino da RAM; a RTP Madeira; a Direção Regional de 

Educação; a Câmara Municipal do Porto Santo; a Câmara Municipal da Ponta do 

Sol; o Grupo de Escoteiros; a empresa Águas e Resíduos da Madeira (ARM); a 

entidade PRODERAM e com os participantes e organização do evento desportivo 

“Ronda dos Castanheiros”. 

 

Assim, durante o mês de março foram realizadas 27 ações de plantação com as 

diversas instituições acima mencionadas que envolveram aproximadamente um 

total de 1000 participantes.  

Estas ações foram desenvolvidas em área de gestão pública, em zonas de 

cabeceira, preferencialmente junto às linhas de água, como é o caso da área nas 

Serras de Santo António (zona da Barreira e zona do Chão das Galinhas); e em áreas 

próximas ao local do grupo participante como é o caso do Paúl da Serra (grupos da 

Calheta e Ponta do Sol), Montado do Pereiro (acampamento dos escoteiros), Meia 

Serra (zona envolvente aos edifícios da ETRS – ARM) e no Porto Santo.  

 



 

 

     

 1 de março de 2018 – 106 dragoeiros na Zona dos Morenos; Câmara Municipal do 

Porto Santo no âmbito da Campanha “600 Anos, 600 Árvores”; 30 alunos do Curso 

Profissional Técnico de Turismo e Rural da Escola BS Prof. Dr. Francisco Freitas 

Branco; 

   

 

 5 e 6 de março de 2018 – 206 plantas; Câmara Municipal do Porto Santo no âmbito 

da Campanha 600 Anos, 600 Árvores; 15 participantes; 

     

 

 6, 7 e 9 de março de 2018 – 9 ações de plantação com a Escola B1 do Campo de 

Baixo; 157 alunos do Pré-escolar, 1º ciclo e ensino recorrente; 157 plantas 

 

 13 de março de 2018 – 100 faias e barbusanos; Câmara Municipal do Porto Santo 

no âmbito da Campanha 600 Anos, 600 Árvores; 20 alunos da Escola BS Prof. Dr. 

Francisco Freitas Branco; limpeza da biomassa florestal, na vereda do Pico do 

Facho. 

 

 



 

 

     

 17 de março de 2018 – Meia Serra (área envolvente à ETRS) da empresa Águas e 

Resíduos da Madeira; 80 participantes (funcionários e suas famílias); 100 plantas 

     

 

 17 de março de 2018 – Monte; Junta de Freguesia do Monte; 150 escoteiros; 350 

plantas 

 

 18 de março de 2018 – Zona da Ribeira Brava; Ronda dos Castanheiros; 30 plantas 

cerca de 100 participantes (1planta por viatura);  

     

 

 21 de março de 2018 – Boca da Corrida e Boca dos Namorados; Junta de 

Freguesia do Jardim da Serra; 55 participantes; 55 plantas 

 

 21 de março de 2018 – Miradouro da Corrida; Escolas de Câmara de Lobos; 11 

participantes; 11 plantas 

 

 21 de março de 2018 – Chão das Galinhas; Quinta do Leme; 8 participantes;  

   

 



 

 

     

 21 de março de 2018 – Chão das Galinhas; PRODERAM; 17 participantes 

(funcionários);  

      

 

 21 de março de 2018 – Chão das Galinhas; Escola Profissional Francisco Fernandes 

– Programa ERASMUS; 36 participantes;  

     

 

 21 de março de 2018 – Chão das Galinhas; parceria com a RTP-Madeira que 

envolveu 150 alunos do Secundário de diversas Escolas da RAM;  

Total de plantas: 500 plantas  

  

     

 

 21 de março de 2018 – Paúl da Serra; Câmara Municipal da Ponta do Sol; 73 alunos 

do 4º ano; 73 plantas 

 



 

 

     

 21 de março de 2018 – limpeza da biomassa florestal, na vereda do Pico do Facho, 

no Porto Santo; 

     

 

 22 de março de 2018 – Santana; alunos da Escola de Santana; 6 participantes; 6 

plantas 

 

 24 de março de 2018 – Montado do Pereiro; Escoteiros de Machico – 

Agrupamento 825; 50 escoteiros dos 11 aos 17 anos; 50 plantas 

     

 

 27 de março de 2018 – Paúl da Serra; Associação Desportiva da Ponta do Sol; 25 

crianças dos 6 aos 12 anos; 27 plantas. 

 

Refira-se que duas ações de plantação agendadas com a Escola BS de Machico 

para a zona do Chão das Galinhas e uma ação com a Escola BS da Calheta para 

o Paúl da Serra tiveram que ser alteradas para 11 e 12 de abril, respetivamente, 

devido às condições atmosféricas. No dia 11 de abril irá realizar-se uma outra ação 

de plantação com o grupo do evento “Miss Madeira”.  

Estas 3 ações de plantação irão envolver aproximadamente 100 pessoas. 

 

 



 

 

     

DIVULGAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES   

Procurou-se que todas estas ações de plantação fossem divulgadas no facebook 

institucional do IFCN em https://www.facebook.com/IFCNIP/; no site 

http://ifcn.madeira.gov.pt; e através dos parceiros envolvidos, de modo a estar 

acessível a toda a comunidade. 

De salientar que a divulgação através do Facebook institucional do IFCN teve 

aproximadamente um alcance de 7.500 pessoas, 110 gostos e 20 partilhas.  

     

 

  

 PASSATEMPO DE FOTOGRAFIA E VÍDEO 

 

O IFCN, IP-RAM promoveu um passatempo de fotografia e vídeo alusivo à temática 

“A Floresta, Fonte de Vida!” que teve como objetivo de dar a conhecer e sensibilizar 

para a importância da prevenção da floresta nativa, mais especificamente da 

Laurissilva da Madeira, Património Mundial Natural da UNESCO. 

 

https://www.facebook.com/IFCNIP/
http://ifcn.madeira.gov.pt;/


 

 

     

A participação nestes passatempos foi aberta a todos os interessados, maiores de 

16 anos e residentes na região Autónoma da Madeira.  

 

Todos os trabalhos foram avaliados por um júri constituído por 3 pessoas, composto 

por um elemento ligado à área da multimédia, o realizador Eduardo Costa; um 

elemento com relevado conhecimento sobre a Laurissilva, a Doutora Susana 

Fontinha; e um elemento da Divisão da Formação e Comunicação do IFCN, IP-RAM, 

organismo dinamizador da iniciativa. 

Os critérios de avaliação foram os seguintes: Adequação ao objetivo e tema do 

passatempo; Qualidade técnica dos conteúdos e Originalidade e Criatividade do 

trabalho.  

 

Os trabalhos admitidos pelo júri foram expostos no Centro Comercial Madeira 

Shopping, de 21 de março a 2 de abril e a sua inauguração bem como a entrega 

dos prémios foi realizada no dia 21 de março, no corredor principal deste centro 

comercial. 

 

Os prémios tiveram o apoio do Madeira Shopping que é também parceiro da 

iniciativa, do Hotel Jardim do Atlântico e do Parque Temático da Madeira. 

          

 



 

 

     

PASSATEMPO DE FOTOGRAFIA 

Cada participante pode concorrer com um máximo de 3 

fotografias desde que respeitassem as especificidades do 

regulamento.  

Contámos com a participação de 13 pessoas e 36 

fotografias que depois de serem avaliadas pelo júri foram 

excluídas 9 por não respeitarem o tema do passatempo, 

ficando assim com um total de 27 fotografias admitidas.  

Foram eleitas as 3 melhores fotografias sendo atribuídos os 

prémios correspondentes: 

O prémio atribuído ao 1º Lugar: Xavier Araujo 

 Cartão Surprise do Madeira Shopping no valor de 50€ 

 1 noite numa das casas de abrigo sob gestão do IFCN, IP-RAM 

 Entrada para 2 pessoas para “caminho dos pés descalços” Hotel Jardim do 

Atlântico 

 Entrada para 1 pessoa no Parque Temático da Madeira - Santana 

 1 livro “Laurissilva da Madeira - Património Mundial” 

 

O prémio atribuído ao 2º lugar: Xavier Araujo 

 Cartão Surprise do Madeira Shopping no valor de 30€ 

 1 noite numa das casas de abrigo sob gestão do IFCN, IP-RAM 

 Entrada para 2 pessoas para “caminho dos pés descalços” Hotel Jardim do 

Atlântico 

 Entrada para 1 pessoa no Parque Temático da Madeira - Santana 

 1 livro “Laurissilva da Madeira - Património Mundial” 

  

O prémio atribuído ao 3º lugar: Marco Fernandes 

 Cartão Surprise do Madeira Shopping no valor de 20€ 

 1 noite numa das casas de abrigo sob gestão do IFCN, IP-RAM 

 Entrada para 2 pessoas para “caminho dos pés descalços” Hotel Jardim do 

Atlântico 



 

 

     

 

 

 De referir que todos os participantes receberam um prémio de participação. 

 

 

 

 

 

PASSATEMPO DE VÍDEO 

A participação neste passatempo pode der individual ou 

coletiva (máximo de 3 participantes) e cada concorrente 

pode apresentar no máximo até 2 trabalhos respeitando o 

regulamento. 

Contámos com a participação de 2 trabalhos, um 

individual e outro coletivo, envolvendo assim 4 pessoas.  

O júri optou por não eleger um vencedor por ambos os 

trabalhos não terem respeitado o tema do passatempo. No 

entanto foram atribuídos aos participantes um prémio de reconhecimento pelo 

esforço realizado na execução dos trabalhos. 

 



 

 

     

 

 

 INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO E ENTREGA DE PRÉMIOS 

No dia 21 de março de 2018 pelas 16:00 horas ocorreu a inauguração da exposição 

e a entrega dos prémios relativa aos trabalhos fotográficos e de vídeo resultantes 

dos passatempos dinamizados, no corredor principal do Madeira Shopping.  

 

 

 



 

 

     

A encerrar o evento, o público desfrutou de um concerto musical por parte do 

grupo “Otus mauli”, parceiro do IFCN, IP-RAM.  

 

 

 

 

 

 

 

EXPOSIÇÃO DOS TRABALHOS 

Os trabalhos integraram uma exposição coletiva que esteve patente no Centro 

Comercial Madeira Shopping, de 21 de março a 2 de abril. 

Dado o interesse suscitado por outras instituições, a exposição irá estar patente em 

outros locais durante o ano. 

            

            



 

 

     

DIVULGAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES 

Todas as informação e atividades desenvolvidas no âmbito destes passatempos 

foram divulgadas no facebook institucional do IFCN em 

https://www.facebook.com/IFCNIP/; no site http://ifcn.madeira.gov.pt; por correio 

eletrónico para a rede de contactos dos stakeholders; pela comunicação social e 

através dos parceiros envolvidos, de modo a estar acessível a toda a comunidade. 

De salientar que a divulgação através do Facebook institucional do IFCN teve um 

alcance de aproximadamente 25.000 pessoas, 200 gostos e 70 partilhas. 

           

 

PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DA RÁDIO ANTENA 1 

No dia 5 de março, um técnico da DFC foi entrevistado pela Antena 1 sobre o 

Passatempo de Fotografia e de Vídeo no âmbito do Dia Internacional das Florestas. 

 

 

 

 

 ATIVIDADES EDUCATIVAS NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO 

No mês de março foram realizadas várias atividades educativas (palestras, visitas 

pedagógicas e exposições itinerantes) em diversas Instituições de Ensino alusivas à 

floresta, nomeadamente, à Floresta Laurissilva, dirigidas a vários níveis de 

escolaridade. 

 

 Palestras: 

https://www.facebook.com/IFCNIP/
http://ifcn.madeira.gov.pt;/


 

 

     

   

Foram proferidas e dinamizadas 11 palestras que envolveram 282 participantes 

(tabela 1). 

 

Tabela 1 
 

Dia Tema da Palestra Instituição Hora 
Grupo/Nível 

escolaridade 

Nº 

Part. 

2 Florestas da Madeira Escola BS da Calheta 10:10 7º e 9º ano 50 

14 Floresta Laurissilva Escola B1 Ribeiro Domingos Dias 14:15 3º Ano 19 

20 Floresta Laurissilva Escola B123 do Campo de Baixo 14:30 1º Ciclo 19 

21 

Floresta Laurissilva 

Escola B23 do Caniçal 

11:50 9º Ano 20 

Floresta Laurissilva 12:40 9º Ano 20 

Floresta Laurissilva Universidade Sénior de Machico 15:00 M. Jovens 30 

Floresta Laurissilva Escola B123 do Campo de Baixo 14:30 1º Ciclo 17 

22 

Plantas Invasoras Escola B23 do Campanário 10:10 8º Ano 40 

Floresta Laurissilva Escola B123 do Campo de Baixo 14:30 1º Ciclo 17 

23 

Floresta Laurissilva 
Externato Nossa Senhora da 

Conceição 

14:00 1º Ciclo 26 

Floresta Laurissilva 15:00 1º Ciclo 24 

 

 

 

 

 

 



 

 

     

 Exposições itinerantes: 

   
      

 

 

Foram montadas 7 exposições itinerantes alusivas à Laurissilva da Madeira e 

Ameaças à Laurissilva, em diversas Instituições, tendo sido visitadas por centenas de 

pessoas estimando-se num total, um número superior a 4100 observadores.  

 

 2 de março - Exposição Ameaças à Laurissilva – Escola Secundária Jaime Moniz; 

 7 de março - Exposição Laurissilva da Madeira – Escola B1 Ribeiro Domingos Dias; 

 12 de março - Exposição Laurissilva da Madeira – Escola B23 do Campanário;  

 12 de março - Exposição Ameaças à Laurissilva – Escola P. Francisco Fernandes;   

 19 de março - Exposição Laurissilva da Madeira – Escola B23 do Caniçal; 

 19 de março - Exposição Laurissilva da Madeira – Escola B23 do Caniço; 

 19 de março - Exposição Ameaças à Laurissilva – Escola BS de Machico;   

 

 

VISITAS PEDAGÓGICAS 

         

Também no mês de março foram realizadas diversas visitas de estudo ao Jardim 

Botânico da Madeira- Engª Rui Vieira e ao Núcleo dos Dragoeiros das Neves. 

No total foram realizadas 13 visitas com uma participação de 454 pessoas (tabela 

2) 

 

 



 

 

     

Tabela 2 

Dia Local Instituição Hora 
Grupo/Nível 

escolaridade 

Nº 

Part. 

12 Jardim Botânico Colégio de Santa Teresinha 9:30 3º Ano 86 

13 

Jardim Botânico ISAL 10:00 Adultos 20 

Jardim Botânico Centro S. do Arco da Calheta 14:00 M. Jovens 50 

14 Jardim Botânico 
Associação Cultural dos 

Canhas 
15:00 M. Jovens 50 

15 

Jardim Botânico Centro Comunitário Vila Viva 11:30 M. Jovens 50 

Jardim Botânico Centro S. do Arco da Calheta 14:00 M. Jovens 50 

17 Jardim Botânico Escola B123 do Porto da Cruz 10:00 M. Jovens 20 

19 Núcleo dos Dragoeiros Escola B1 de Câmara de Lobos 10:00 2º Ano 8 

20 

Núcleo dos Dragoeiros Escola BS Gonçalves Zarco 14:00 5º Ano 24 

Jardim Botânico Escola B1 de Machico 14:30 Ens. Rec. 16 

22 

Núcleo dos Dragoeiros 
Infantário Universo dos 

Traquinas 
9:30 Pré-escolar 25 

Núcleo dos Dragoeiros Centro S. P. de São Bento 14:30 M. Jovens 40 

28 Jardim Botânico Global XXI 14:00 Adultos 15 

 

Como balanço final, concluímos que o volume de solicitações durante as 

comemorações do Dia Internacional das Florestas foi significativo e que o trabalho 

desenvolvido revelou-se de enorme importância no panorama educativo, 

ambiental e social (cidadania) na Região. 

 

O número de participantes e o número de pessoas alcançadas durante este mês foi 

muito satisfatório e os resultados obtidos permitem-nos deduzir que a sensibilização 

e a comunicação relativa às questões da floresta, reveste-se de grande interesse 

para as instituições e população da RAM. 


