
 
 

     

 

COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DO FASCÍNIO DAS PLANTAS  

18 de maio de 2017 

RELATÓRIO 

 

O 4º Dia Internacional do Fascínio das Plantas foi comemorado no passado dia 18 

de maio, com o objetivo de chamar a atenção para a importância das plantas no 

nosso planeta e o fascínio que o Homem sente por elas, captando a atenção por 

todo o Mundo. 

O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM – Secretaria Regional 

do Ambiente e Recursos Naturais juntou-se às comemorações desta data com um 

programa alusivo. Refira-se que mais de 40 países participaram no evento. 

O presente relatório incide sobre as ações que decorreram de 10 a 31 de maio de 

2017.  

 

No programa das Comemorações do Dia Internacional do Fascínio das Plantas de 

2017 constou: 

 Visita guiada ao Jardim Botânico da Madeira-Eng.º Rui Vieira em parceria com 

a Associação dos Amigos do Jardim Botânico;  

 Roteiro informativo alusivo ao Fascínio das Plantas, no Jardim Botânico da 

Madeira-Eng.º Rui Vieira; 

 Campanha de divulgação das comemorações no Site e Facebook 

institucional. 

 



 
 

     

VISITA GUIADA AO JARDIM BOTÂNICO DA MADEIRA – ENGº RUI 

VIEIRA EM PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO 

JARDIM BOTÂNICO 

 

No dia 18 de maio pelas 17:00 horas foi realizada uma visita guiada 

ao Jardim Botânico da Madeira-Eng.º Rui Vieira com explanação alusiva ao Fascínio 

das Plantas pela Doutora Susana Fontinha da Associação dos Amigos do Jardim 

Botânico. 

Esta visita foi aberta à população em geral com pré-inscrição efetuada para o 

Núcleo dos Dragoeiros das Neves e contou com a presença de 20 pessoas. 

 

 



 
 

     

ROTEIRO INFORMATIVO ALUSIVO AO FASCÍNIO DAS 

PLANTAS, NO JARDIM BOTÂNICO DA MADEIRA - Eng.º 

RUI VIEIRA 

 

De 16 a 31 de maio esteve patente neste jardim um 

roteiro constituído por 21 placas com informação 

relativa a algumas características de determinadas 

plantas que estão em floração e que despertam a 

curiosidade e o fascínio de quem as observa.   

 

 

CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES NO SITE E FACEBOOK 

INSTITUCIONAL 

Procurou-se que as atividades desenvolvidas no âmbito do Dia Internacional do 

Fascínio das Plantas fossem divulgadas no facebook institucional do IFCN em 

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

para a rede de contactos, de modo a estar acessível a toda a comunidade. 

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

alcance de 4.017 pessoas, 89 gostos e 6 partilhas.  

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


 
 

     

    

   

Como balanço final, concluímos que o objetivo de chamar a atenção para a 

importância das plantas, a sua utilidade, a sua transformação, a sua beleza, a sua 

história e a sua presença insubstituível no planeta Terra, durante estas duas semanas 

de comemoração do Dia Internacional do Fascínio das Plantas foi alcançado. 

 

As atividades propostas e o número de pessoas alcançadas foi muito satisfatório; 

revelou-se um programa de caráter transversal à sociedade com distintos e diversos 

públicos-alvo; foram utilizadas estratégias de comunicação e vetores divulgativos 

diferenciados, representativos de um trabalho que aposta na qualidade da 

transmissão da mensagem reforçada pela responsabilização e tomada de 

consciência individual. Os resultados obtidos permitem-nos deduzir que a 

sensibilização e a comunicação relativa às questões da conservação da natureza, 

neste caso específico em relação às plantas, reveste-se de grande interesse para as 

instituições e população da RAM. 


