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1. LANÇAMENTO DAS JORNADAS 

1.1. APRESENTAÇÃO 

A Região Autónoma da Madeira será a sede das VIII Jornadas Florestais da Macaronésia que se 

realizarão de 20 a 22 de novembro de 2017.  

 

Organizadas pelo Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM, do Governo Regional da 

Madeira, pela Governo de Canárias e pela Direção Regional dos Recursos Florestais do Governo dos 

Açores, e com a participação do governo da República de Cabo Verde, estas jornadas florestais que 

se  realizam a cada dois anos, em rotação entre as regiões dos Açores, Canárias e Madeira, tem a 

pretensão de ser um espaço no qual convergem os vários profissionais florestais, empresas e público 

em geral interessado em planeamento, gestão e proteção florestal. 

 

O objetivo principal das VIII Jornadas Florestais da Macaronésia, enquanto fórum para a troca de 

experiências e conhecimentos entre os profissionais é responder a alguns dos desafios, interesses 

comuns e preocupações, da gestão e planeamento na área florestal na Região da Macaronésia. Além 

disso, pretende-se uma aproximação do setor florestal à sociedade. 

 

O lugar de celebração das Jornadas será num hotel de cinco estrelas, na cidade do Funchal, na ilha da 

Madeira. 

  

As Jornadas Florestais incluirão conferências, palestras técnicas, mesas redondas e eventos paralelos 

como sejam a saída de campo e jantar que permitirão o conhecimento e informação sobre os espaços 

florestais e infraestruturas da Região Macaronésia da Madeira. 

 

1.2. ÁREAS TEMÁTICAS 

As VIII Jornadas Florestais da Macaronésia centram as suas atividades em três áreas temáticas em 

torno das quais se organizarão as contribuições científicas, técnicas e desafios de futuro que 

concentrarão os debates de cada tema. 

 

GRANDE TEMA:  A Floresta da Macaronésia (Convidado a definir) 

Apresentação de Convidado (a definir) seguida de debate 

 

TEMA 1: Proteção e Prevenção das Florestas 

Moderador: a definir 

 

Apresentação do Convidado (a definir) da Região Madeira seguida de debate.   

Inclui, entre outras, as seguintes matérias: incêndios florestais, sanidade florestal, restauração florestal 

e luta contra a erosão.  
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TEMA 2: Gestão dos ecossistemas florestais 

Moderador: a definir 

 

Apresentação do Convidado (a definir) da Região Canárias seguida de debate.  

Inclui, entre outras, as seguintes matérias: inovação e aplicação de novas tecnologias, tendências em 

técnicas silvícolas, silvopastoris e agroflorestais, gestão da flora e da fauna protegida, conservação e 

melhoria dos recursos genéticos, ecologia dos ecossistemas, gestão de espaços protegidos. 

 

TEMA 3: Uso e aproveitamento dos espaços florestais 

Moderador: a definir 

 
Apresentação do Convidado (a definir) da Região Açores seguida de debate.  
Incluir-se-ão as diferentes perspetivas e propostas referentes às atividades e infraestruturas para o 
uso recreativo dos espaços florestais, regime de usos, educação ambiental, utilização social da floresta 
pela sociedade, entre outros. 

1.3. PRAZO DE INSCRIÇÃO 

A capacidade das Jornadas é limitada, o acesso é gratuito mediante solicitação prévia. O prazo de 

inscrição às Jornadas será aberto a partir no dia 1 de setembro de 2017, através da página da internet 

do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM. 

1.4. COMITÉ TÉCNICO 

O Comité Técnico é responsável pela avaliação e seleção das palestras e posters apresentadas por 

distintos autores interessados em participar nas Jornadas. 
 

Membros do comité, por Região: 
 

Canárias 

Julio Herrero Segura – Chefe de Serviço de Planificação do Meio Natural. Viceconsejeria de Medio 

Ambiente do Governo das Canárias; 

Manuel Durbán Villalonga - Ingeniero de Montes y Director Conservador del Parque Nacional del 
Teide. 
 
Açores 

Vasco António Martins Medeiros – Diretor de Serviços Florestais. Governo dos Açores. 

João Luis Oliveira Pacheco – Chefe de Divisão do Ordenamento e Sistemas de Informação. Governo 

dos Açores. 

 
Madeira 

Ferdinando António Barradas Soares de Abreu – Eng.º Silvicultor do Instituto das Florestas e 
Conservação da Natureza 

Maria Gorete Ferro Freitas - Engª Silvicultora do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza. 
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1.5. CALENDARIO DE COMUNICADOS 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2. INFORMAÇÃO AOS AUTORES 

2.1. APRESENTAÇÃO DAS PALESTRAS 

O autor que deseje apresentar uma palestra nas Jornadas deverá enviar um resumo prévio com um 

limite máximo de 200 palavras à organização até dia 22 de setembro de 2017 através da página da 

internet do IFCN. 
 

Cada autor poderá classificar a sua palestra, conforme indicações sobre as instruções para autores que 

constam em anexo, como: 

a. Comunicação científica ou técnica original; 

b. Resumo extenso de trabalhos já publicados ou projetos relevantes executados.  

 Os autores deverão indicar o Tema de referência da sua palestra.  

2.2. CALENDARIO DE APRESENTAÇÃO DE PALESTRAS 

Foram estabelecidas as seguintes datas: 

Apresentação dos resumos de palestras e posters propostos: até 22 de setembro de 2017 

Revisão e seleção de palestras pelo comité técnico: até dia 13 de outubro de 2017  

Apresentação dos textos completos: até dia 31 de outubro de 2017 

2.3. APRESENTAÇÃO DE RESUMOS DE PALESTRAS 

Título da palestra: 

Tema: 

Autor/es: 

Dados autores (profissão, atividade, etc.) 

Correio eletrónico 

Primeiro 
comunicado 

Lançamento das VIII Jornadas Florestais da 
Macaronésia; 
Instruções para autores. 

14/07/2017 

Segundo 
comunicado 

  Atividades paralelas:  

- Saída de campo; 

- Informação sobre hotéis e deslocações; 
- Outras informações. 

até 

13/10/2017 

Terceiro 
comunicado 

Programa definitivo. 10/11/2017 
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Palavras-chave 

Resumo (máximo de 200 palavras) 

2.4. PASSOS A SEGUIR PARA A APRESENTAÇÃO DE PALESTRAS 

Passo 1: Apresentação de resumos 
A apresentação de resumos realizar-se-á através do seguinte endereço de mail box das VIII Jornadas 

Florestais da Macaronésia: infoVIIIjornadasfmac@madeira.gov.pt , até ao dia 22 de setembro.  

Passo2: Revisão e resposta do Comité Técnico 
O Comité Técnico das Jornadas verificará todos os trabalhos apresentados. O prazo para contestar aos 

autores sobre a aceitação ou não da sua proposta finaliza no dia 13 de outubro de 2017. Os 

selecionados serão contactados por correio eletrónico. O número de trabalhos para escolher é 

limitado. 

Passo 3. Apresentação de textos completos 
Os autores pré-selecionados deverão enviar os textos completos das comunicações para a mail box 

das VIII Jornadas Florestais da Macaronésia: infoVIIIjornadasfmac@madeira.gov.pt , até o dia 31 de 

outubro de 2017, de acordo com os formatos em anexo. 

A admissão definitiva das palestras fica condicionada ao cumprir os prazos estabelecidos e à 

autorização para a publicação de atas em formato digital. 

Passo 4. Elaboração de apresentação em power point 
Na página da internet do IFCN,IP-RAM será disponibilizado um modelo de power point descarregável 

que lhe servirá para preparar a sua apresentação, que deverá ter uma duração máxima de 20 minutos. 

As apresentações que requerem áudio ou conexão a internet, devem ser comunicadas à organização 

com antecipação. 

As apresentações deverão serem enviadas em formato power point, via Wetransfer, até o dia 15 de 

novembro de 2017, para a mail box das VIII Jornadas Florestais da Macaronésia: 

infoVIIIjornadasfmac@madeira.gov.pt  . 

2.5. APRESENTAÇÃO DE POSTERS 

NORMAS DE ELABORAÇÃO DO POSTER  

A organização das VIII Jornadas Florestais da Macaronésia pretende abrir um espaço à apresentação 

de posters, permitindo a divulgação de projetos e iniciativas de natureza técnica na área das ciências 

florestais, relacionado ou não com as temáticas em discussão.  

Podem candidatar-se à apresentação de posters todos os técnicos de formação florestal ou não, desde 

que tenham exercido algum vínculo com entidades ou com projetos desenvolvidos, preferencialmente 

no espaço biogeográfico da Macaronésia de Portugal, Espanha e Cabo Verde; 

 A apresentação de posters implica a inscrição de um autor;  

O nome do autor e dos co-autores deve incluir o nome próprio e iniciais do apelido, sem outras iniciais 

ou títulos académicos; 

Características da construção do poster: o título em maiúsculas; o conteúdo do poster deverá ser visível 

a 1,5 m de distância; é da responsabilidade dos autores a impressão do poster com as seguintes 

dimensões: 100cmX70cm; as referências bibliográficas devem ser colocadas no fim do poster, 

mailto:infoVIIIjornadasfmac@madeira.gov.pt
mailto:infoVIIIjornadasfmac@madeira.gov.pt
mailto:infoVIIIjornadasfmac@madeira.gov.pt
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separadas do conteúdo deste por uma linha bem definida; o Comité Técnico reserva-se ao direito de 

não expor posters que apresentem manifesta falta de qualidade gráfica ou de conteúdo técnico 

científico; é da responsabilidade do(s) autor(es) afixarem o poster na zona disponibilizada pela 

organização.   

A apresentação do poster terá a duração de 5 minutos, sendo efetuada apenas pelo autor identificado 

com um asterisco (*);  

 

NORMAS DE ELABORAÇÃO DO RESUMO DO POSTER: 

Todos os resumos dos posters deverão ser enviados para o seguinte endereço de correio eletrónico: 

infoVIIIjornadasfmac@madeira.gov.pt ; o resumo do poster deverá conter no máximo 200 palavras, 

com espaçamento de 1 e letra Calibri no tamanho 9; não devem ser utilizadas referências 

bibliográficas; a seleção dos posters, entre os propostos, é realizada pelo Comité Técnico; a data limite 

de envio do resumo do poster é dia 22 de setembro de 2017; no momento da submissão os autores 

serão informados da receção do mesmo através de uma mensagem de correio eletrónico; a resposta 

sobre a aceitação ou não do poster será dada até dia 13 de outubro de 2017. 

 2.6. PRINCIPAIS DATAS 

   2017                     

 JUL AGO SET OUT NOV 

1.º Comunicado 14     

Prazo para inscrição (obrigatória) nas Jornadas   de 1 a 31  

Apresentação de resumos de palestras e posters   22   

2.º Comunicado    até 13  

Revisão e resposta do Comité Técnico sobre 
palestras e posters 

   13  

Apresentação de textos completos das palestras    31  

3.º Comunicado     10 

Envio de apresentação em power point     15 

2.7. MAIS INFORMAÇÃO 

A organização convida a visitar a página da internet do Instituto das Florestas e Conservação da 

Natureza, IP-RAM: https://ifcn.madeira.gov.pt/ e a realizar consultas através da mail box de contacto 

das Jornadas: infoVIIIjornadasfmac@madeira.gov.pt .  

Convidamo-lo a dinamizar este evento através do perfil facebook do Instituto das Florestas e 

Conservação da Natureza, IP-RAM (IFCN,IP-RAM): https://www.facebook.com/IFCNIP/  .  

Através destas ferramentas, poderá manter-se informado de todos os avanços das Jornadas, enviar 

sugestões, partilhar a informação com outros e proceder à sua inscrição. 
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ANEXO 

 

PROPOSTA DE FORMATO PARA A APRESENTAÇÃO DOS TEXTOS COMPLETOS 

 

NORMAS PUBLICAÇÃO 

O artigo deverá ter uma extensão no máximo de 10 páginas em formato WORD, seguindo as normas 

seguintes: tamanho de página A4, margens superior e inferior de 2.5 cm e esquerdo e direito 3 cm. O 

tipo de letra será Calibri, estilo normal, tamanho 11; alinhamento justificado; espaçamento simples. 

Linha em branco (sem tabulação) depois de cada parágrafo. 

As tabelas, esquemas, imagens ou figuras incluirão um rodapé com um breve texto descritivo, escrito 

em Calibri italic, tamanho 9 e numerados de forma consecutiva. 

 

TEMA  

TÍTULO DA PALESTRA 

Autor/es, Dados autor/es, Endereço de correio eletrónico 

PALAVRAS-CHAVE [5 a 10] 

RESUMO [200 palavras aprox.] 

 

1.TÍTULO DE PARÁGRAFO 

1.1.Subtítulo de parágrafos 

Tabela 1. Exemplo duma tabela. 

Figura 1. Texto figura 

Imagem 1. Rodapé de foto (convém enviar as fotos separadas, com resolução alta, para melhorar a 

impressão) 

2. TÍTULO DE PARÁGRAFO 

2.1. … 

2.2. CONCLUSÕES 

 

REFERÊNCIAS 

[1] Autor, “Artigo”, Título, editor, lugar, ano, páginas (p ou pp.).  

[2] … 

[3] … 

 

Eu …………………… com CI………………….autorizo que o tema de a minha palestra “……………. “ seja 

publicado em atas em formato digital.  

 

 
 


