
 
 

Programa de Formação 

(Requisito II – 4, alínea a) 

Data (s): 14 de março de 2019 

Denominação da Formação: WORKSHOP FINAL DO PROJETO LIFE RECOVER NATURA (LIFE12 NAT/PT/000195) 

Recuperação de espécies e habitats terrestres dos sítios da Rede Natura 2000 da Ponta de São Lourenço e Ilhas Desertas   

 

Destinatários: Dirigentes, Técnicos Superiores, Coordenadores Técnicos, outras Chefias Técnicas, Professores e Educadores, Corpo de Polícia Florestal, Corpo de Vigilantes da Natureza, 

Guias intérpretes e Comunidade em Geral 

Objetivo Geral: Divulgar ações, realizadas no projeto LIFE RECOVER NATURA.  

Objetivos Específicos: Sensibilizar a comunidade científica e a população em geral para a importância da preservação dos Ecossistemas dos sítios da Rede Natura 2000 da Ponta de São 

Lourenço e das Ilhas Desertas (Deserta Grande e ilhéu Chão). 

Conteúdos programáticos Carga 
horária  

Metodologias a 
adotar 

Metodologias de 
avaliação               

Critérios de 
avaliação 

Recursos 
pedagógicos 

Calendarização Local 

- Apresentação dos resultados do projeto 
Life Recover Natura 

- Habitats terrestres. O caso estudo da 

conservação e gestão da entomofauna 

dos insetos do arquipélago da Madeira 

- Biodiversidade, interações ecológicas e 
ameaças à conservação dos insetos no 
arquipélago da Madeira” 
- Estudos de longo-prazo com cagarras 
nas ilhas Selvagens. Um balanço de 15 
anos de investigação”  
“Alguns trabalhos de longa duração” 
 -Ecologia espacial e alimentar de aves 
marinhas no arquipélago da Madeira” 
-“A Seabird Tracking Database e a 
contribuição dos trabalhos na Madeira 
para o ordenamento e gestão do Oceano 
Atlântico”  

 
 
 
 
 
 

7 horas 

 

- Método expositivo e 
interrogativo; 
 
- Técnica de perguntas, 
reflexão e debate; 
 
- Método prático 
escrito.  

 
 
 
- Reflexão;  
 
- Debate; 
 
 -Trabalho 
colaborativo. 

 
 
 
 
 

 
 

- Reflexão; Debate 
 
 
 
 

-Computador 
e projetor; 
 
 - Fichas de 
registo;  
 
- Folhas de 
papel A4 e 
lápis; 
 
 -Quadro e 
canetas. 

 
 
 

14 de março 
  

9h00 - 12h00 
14h00 - 18h00 

 
 
 

Auditório da 
CEHA 

Centro de 
Estudos de 
História do 
Atlântico 

Modalidade e forma de organização da formação: A ação de formação é secretariada pelo Gabinete da Secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais, através da 

verificação da respetiva documentação, da verificação das instalações e ainda dos meios audiovisuais. 


