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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, pelo 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 no hotel Meliã Madeira Mare Resort & Spa, na cidade do 

Funchal, na ilha da Madeira. 

  

As Jornadas Florestais incluirão conferências, palestras técnicas 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. 

 

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. 

 

Dia 20 de novembro 

09:30h Cerimónia de abertura 

Intervenção de um membro do Governo Regional da Madeira: Presidente do 

Governo Regional ou a Secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais; 

Segue-se intervenção dos representantes de cada região da Macaronésia: 

Cabo Verde; Açores; Canárias e Madeira. 

GRANDE TEMA:  A Floresta da Macaronésia  

Professor Doutor Francisco Castro Rego – Universidade de Lisboa 

Almoço 

TEMA 1: Proteção e Prevenção das Florestas 

Moderador: Professor Francisco Castro Rego 

CONFERENCISTA CONVIDADO:  

Professor Doutor Paulo Alexandre M. Fernandes - Universidade de Trás os Montes e Alto 

Douro 
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 Dia 21 de novembro 

TEMA 2/3: Gestão, Uso e Aproveitamento dos Ecossistemas Florestais 

Sub-tema: Gestão de Ecossistemas Florestais 

Moderador 1ª parte: Professor Doutor Eduardo Dias 

CONFERENCISTAS CONVIDADOS:  

Ingeniero D. Tomas Reneses da la Fuente – Cabildo de Tenerife 

D. Ángel Palomares Martínez – Diretor do Parque Nacional da Caldeira de Taburiente 

Almoço    

Sub-tema: Uso e aproveitamento dos espaços florestais 

Moderador 2.ª parte: Professor Doutor Paulo Fernandes 

CONFERENCISTA CONVIDADO:  

Professor Doutor Eduardo Manuel Ferreira Dias – Universidade dos Açores 

 

3. SAIDA DE CAMPO (22 de novembro) 

A partida para o campo terá lugar na quarta-feira, 22 de novembro de 2017, às 09h30.  

Esta saída de campo tem um caráter técnico/lúdico, onde será visitado o perímetro florestal do Poiso 
e o viveiro florestal do Pico das Pedras, em Santana. Serão feitas visitas a locais de interesse turístico. 

Esta Jornada constituirá uma oportunidade para se realizar o intercâmbio de informações, opiniões e 
pontos de vista entre os participantes das Jornadas. 

A visita inclui um almoço para todos os participantes, previsto para as 14:00h, na Quinta do Furão em 
Santana. 

 

4. PRAZO DE INSCRIÇÃO 

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

inscrição às Jornadas está aberto até 31 de Outubro de 2017, através da página da internet do Instituto 

das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM para as Regiões de Cabo Verde, Canárias, Açores e 

Madeira.  

5. ALOJAMENTO 

Como forma de facilitar o alojamento dos participantes, a Organização das VIII Jornadas Florestais da 

Macaronésia negociou tarifas especiais no hotel Meliã Madeira Mare Resort & Spa. As reservas são 

mediante disponibilidade e o custo do alojamento é por conta do participante. Página da internet: 

http://www.meliamadeira.com/pt-pt/home.aspx?areaid=49.  

Como opção de alojamento sugerimos também o hotel Lince Madeira Lido Atlantic. O participante que 

desejar se alojar neste hotel deve contactar a Dª Patrícia, identificar-se como pertença ao evento VIII 

Jornadas Florestais da Macaronésia e efetuar a sua reserva através do correio eletrónico: 

chefe.recepcao@thelince-madeira.com ou telefone +351 291 000 274. O custo do alojamento é por 

conta do participante e as tarifas devem ser consultadas e negociadas pelo participante junto ao hotel. 

Página da internet: http://www.thelince-madeira.com/ .  

 

http://www.meliamadeira.com/pt-pt/home.aspx?areaid=49
mailto:chefe.recepcao@thelince-madeira.com
http://www.thelince-madeira.com/
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6. CERTIFICADOS DE PARTICIPAÇÃO E DE APRESENTAÇÃO   

Após o final da Conferência (tarde do dia 21) serão entregues certificados de participação aos 
participantes que participaram em todas as sessões teóricas (de sala). 

O Certificado da apresentação será feito em nome do autor principal e incluirá os co-autores. 

 

7. PRINCIPAIS DATAS (atualização) 

   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 

   20  

Apresentação de textos completos das palestras     10 

3.º Comunicado     10 

Envio de apresentação em power point     15 

 

8. 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: VIIIJornadasFlorestaisdaMacaronesia@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. 

https://ifcn.madeira.gov.pt/
mailto:VIIIJornadasFlorestaisdaMacaronesia@madeira.gov.pt
https://www.facebook.com/IFCNIP/

