
 

 

     

 

COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DAS FLORESTAS  

13 a 25 de março de 2017 

RELATÓRIO 

 

No âmbito das comemorações do Dia Internacional das Florestas, o Instituto das 

Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM desenvolveu um programa 

específico na vertente comunicacional com várias atividades de sensibilização, 

divulgação e promoção ambiental junto da comunidade em geral, incluindo a 

escolar, com o objetivo de dar a conhecer o nosso património natural com 

especial enfoque na Floresta, promovendo em simultâneo o envolvimento 

social/cidadania e a responsabilização individual na importância do 

conhecimento e da conservação da floresta. 

 

O presente relatório incide sobre as atividades que decorreram de 13 a 25 de 

março de 2017 e que contaram com a colaboração de vários parceiros/entidades 

regionais, de caráter público e privado, nomeadamente: a Direção Regional da 

Cultura; a RTP Madeira incluindo a Antena3; o Centro Comercial La Vie; a 

organização do Eco-Trail Funchal através do Diário de Notícias; o Comando 

Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira e o evento desportivo 

“Ronda dos Castanheiros”. 

 

No programa das Comemorações do Dia Internacional das Florestas de 2017 

constou: 

 Iniciativa oficial “As árvores e a Quinta” 

 Ações de plantação e recuperação do habitat;  



 

 

     

 Atividades educativas (palestras e exposições) nos estabelecimentos de 

ensino;  

 Visitas pedagógicas acompanhadas, ao Núcleo dos Dragoeiros das Neves, 

aos Parques Florestais e aos viveiros florestais; 

 Divulgação e promoção de visitas aos Viveiros Florestais; 

 Participação nos programas da RTP Madeira e da Rádio Antena 3; 

 Publicação de artigos no Diário de Notícias;   

 Passatempos na Rádio e no facebook institucional do IFCN; 

 Divulgação no Centro Comercial La Vie;  

 Campanha de divulgação das comemorações no site e facebook 

institucional. 

 

 

INICIATIVA “AS ÁRVORES E A QUINTA”   

Esta iniciativa pretendeu divulgar, dar a 

conhecer e promover uma Quinta madeirense e 

as árvores emblemáticas desse espaço, 

associando o património natural ao património cultural e edificado.  

Para esta atividade contou-se com a colaboração da Direção Regional da 

Cultura – Secretaria Regional da Economia, Turismo e Transportes, parceiro da 

iniciativa.  

Foram realizadas duas visitas guiadas à Quinta do Santo da Serra, uma de caráter 

oficial na manhã do dia 21 de março com a presença da Exma. Sr.ª Secretária 

Regional do Ambiente e Recursos Naturais, com uma ação de plantação 

simbólica e outra no sábado, dia 25 aberto ao público em geral. Em ambas as 

visitas foi efetuada uma explanação das árvores emblemáticas daquele espaço 

por parte do corpo técnico do IFCN, IP-RAM articulada com uma explicação sobre 

a Quinta, ou seja à casa e à sua história, por parte de um técnico da Direção 

Regional da Cultura. No culminar das atividades foram oferecidas plantas 

indígenas da Madeira, a todos os participantes. 



 

 

     

 Visita oficial no dia 21 de março, às 10.30h que terminou com uma ação de 

plantação simbólica e oferta de uma planta indígena aos participantes. Esta 

visita contou com a participação de 30 pessoas.  

 

 

 Visita aberta ao público em geral, no dia 25 de março, às 10.30h com pré-

inscrição efetuada para o Núcleo dos Dragoeiros das Neves. No final também 

foi oferecido uma planta indígena a cada um dos 20 participantes.  

 

Dado o interesse manifestado neste evento e o sucesso do mesmo, julga-se ser 

relevante a continuidade da iniciativa “As árvores e a Quinta” em outras 

Quintas/Jardins, cuja gestão dos espaços verdes seja do IFCN, IP-RAM 



 

 

     

 

ATIVIDADES EDUCATIVAS NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO 

De 13 a 25 de março foram realizadas várias atividades educativas (palestras e 

exposições) em diversas Instituições de Ensino alusivas à floresta, nomeadamente, 

à Floresta Laurissilva e Levadas da Madeira, dirigidas a vários níveis de 

escolaridade. 

 

 Palestras: 

   

Foram proferidas e dinamizadas 10 palestras que envolveram 604 participantes 

(tabela 1). 

 

Tabela 1 
 

Dia Tema da Palestra Instituição Hora 
Grupo/Nível 

escolaridade 

Nº 

Part. 

14 Floresta Laurissilva Escola B1 Ribeiro D. Dias 11:30 3º ano 24 

17 

Levadas da Madeira Colégio Santa Teresinha 9:30 3º e 4º ano 150 

Floresta Laurissilva Escola B23 do Caniçal 11:50 9º ano 20 

20 

Floresta Laurissilva 

Escola B123 do Porto da Cruz 

9:30 3º e 4º ano 36 

Floresta Laurissilva 10:45 2º ciclo 45 

Floresta Laurissilva 11:45 3º ciclo 45 

21 

Floresta Laurissilva 

EB23 Dr. Horácio B. Gouveia 

9:40 8º ano 90 

Floresta Laurissilva 11:45 8º ano 90 

24 Floresta Laurissilva Centro de F. Profissional 9:30 T. Geriatria 44 



 

 

     

Floresta Laurissilva EB23 Dr. Horácio B. Gouveia 14:00 8º ano 60 

 

 Exposições itinerantes: 

   
      

 

 

Foram montadas 4 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 1400 observadores.  

 

 17 de março - Exposição Laurissilva da Madeira - EB23 do Caniçal; 

 17 de março - Exposição Ameaças à Laurissilva- EB1 Visconde Cacongo;  

 17 de março - Exposição Laurissilva da Madeira- EB23 Dr. Horácio B. Gouveia;  

 24 de março - Exposição Laurissilva da Madeira- EB1 das Figueirinhas  

 

VISITAS PEDAGÓGICAS ACOMPANHADAS 

      

Também de 13 a 25 de março foram realizadas diversas visitas de estudo, a 

diferentes espaços acompanhadas por técnicos do IFCN, nomeadamente: ao 

Jardim Botânico da Madeira- Engª Rui Vieira, ao Núcleo dos Dragoeiros das Neves 

aos Parques Florestais e aos Viveiros Florestais. 

No total foram realizadas 7 visitas com uma participação de 152 pessoas (tabela 

2) 

 

 



 

 

     

Tabela 2 

Dia Local Instituição Hora 
Grupo/Nível 

escolaridade 

Nº 

Part. 

15 Jardim Botânico Escola B1 da Ladeira 14:30 Pré-escolar 21 

16 Jardim Botânico Escola B1 da Ladeira 9:30 Pré-escolar 21 

21 Núcleo dos Dragoeiros Escola B1 Ribeira de Alforra 14:40 4º ano 30 

22 

Viveiro Florestal da 

Santa 
Escola BS do Porto Moniz 14:00 3º ciclo 20 

Viveiro Florestal da 

Matur 
CAO de Machico 10:00 Utentes 20 

23 Núcleo dos Dragoeiros Escola B1 da Ladeira 9:30 Pré-escolar 22 

24 
Viveiro Florestal da 

Matur Liga Portuguesa contra o Cancro 14:30 Adultos 18 

 

DIVULGAÇÃO DOS VIVEIROS FLORESTAIS  

De modo a dar a conhecer os Viveiros Florestais da RAM 

foi promovida uma campanha via facebook institucional 

com promoção e divulgação de visitas guiadas a alguns 

viveiros, mais especificamente: o viveiro florestal da Matur 

em Machico, o da Casa Velha em Santa Cruz e o da 

Santa no Porto Moniz (tabela 2). 

 

 

AÇÕES DE PLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE HABITAT 

Este tipo de atividade é muito procurada com o objetivo de os participantes 

poderem ter um papel pró-ativo através da plantação de uma árvore. Refira-se 

que no âmbito dos incêndios ocorridos no verão de 2016 constatou-se a 

preocupação e o interesse manifestado de diversas organizações/instituições, quer 

públicas e privadas, em aderirem a esta iniciativa. 



 

 

     

Foram realizadas ações de plantação com os participantes da prova desportiva 

“Ronda dos Castanheiros” no dia 19 de março, no Paúl da Serra; com o Comando 

Regional da Polícia da Segurança Pública da Madeira no dia 21 de março, nas 

Serras de Santo António, Chão das Galinhas; com os responsáveis de educação 

da EB1 de Santana, na Achada do Teixeira que estava agendada para 18 de 

março, assim como, com a empresa Qualiram mas devido às condições 

atmosféricas teve que ser alterado para o dia 1 de abril. 

Refira-se que outras ações de plantação e recuperação de habitat foram 

dinamizadas, para além do espaço temporal compreendido durante estas 2 

semanas de comemoração. 

As três ações de plantação que foram realizadas decorreram no Paúl da Serra 

(Calheta), nas Serras de Santo António, no Chão das Galinhas (Funchal) e na 

Achada do Teixeira (Santana) com a plantação de dezenas de plantas indígenas 

da Madeira devidamente adaptadas às áreas em questão, com o envolvimento 

de 131 pessoas. 

 19 de março – Paúl da Serra; Ronda dos Castanheiros; 120 participantes; 

      

 21de março – Serras de Santo António, Chão das Galinhas; PSP; 11 agentes.  

     



 

 

     

 1 de abril (18 de março) – Achada do Teixeira, Santana; encarregados de 

Educação e familiares dos alunos de uma escola de Santana; 50 pessoas.  

     

 

PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DA RTP MADEIRA E DA RÁDIO ANTENA 3  

Os meios de comunicação social, nomeadamente a RTP Madeira e a Radio 

Antena 3 também acolheram as comemorações do Dia Internacional das Florestas 

divulgando a iniciativa do IFCN-SRA e promovendo a divulgação da mesma, em 

dois programas distintos:  

 

 Programa da RTP MADEIRA - Madeira Viva  

No dia 21 de março os técnicos do IFCN 

estiveram presentes neste programa para 

comemorar o Dia Internacional das Florestas 

onde falaram do programa comemorativo 

e também sobre a floresta nativa  Laurissilva 

da Madeira – Património Mundial Natural da 

UNESCO. 

 Programa de Rádio – Manhãs da Antena 3 

No dia 21 de março, pelas 8:30h, um técnico 

deste Instituto esteve em direto na rádio a 

falar sobre o Dia Internacional das Florestas. 

Neste dia, das 8h às 19h, com um intervalo 

de uma hora foram dadas algumas 

informações, curiosidades, dicas associadas 

a este dia, assim como um passatempo em direto, que promoveu a Laurissilva 

da Madeira – Património Mundial da UNESCO, com atribuição de prémio. Este 

passatempo contou com a participação de 12 pessoas. 



 

 

     

 

PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS NO DIÁRIO DE NOTÍCIAS 

Durante o mês de março e no âmbito da parceria estabelecida para a 3ª edição 

do Eco Trail Funchal foram publicados 9 artigos relacionados com a Floresta, no 

Diário de Notícias: 

           

 Celebrar a Floresta… do Dia da Árvore ao Dia Internacional das Florestas 

(publicado no dia 21); 

 Corpo de Polícia Florestal -104 anos protegendo a Madeira (publicado no dia 8);  

  “Recuperação e conservação de espécies e habitats do Maciço Montanhoso 

Central da Madeira – Projeto LIFE Maciço Montanhoso (LIFE11 NAT/PT/327)" 

(publicado a  2 de abril);  

 Parque Natural da Madeira (publicado no dia 29); 

 Laurissilva da Madeira – Património Mundial Natural da UNESCO (publicado no 

dia 23); 

 Incêndios Florestais (publicado no dia 9); 

 As plantas Invasoras (publicado no dia 27); 

 LIFE Fura bardos (publicado no dia 30);   

 Percursos recomendados em espaço Florestal (publicado a 1 de abril);  

 O Jardim Botânico da Madeira - Eng.º Rui Vieira na conservação da flora 

endémica da Madeira (publicado no dia 12). 

           

 

 

 



 

 

     

PASSATEMPOS  

Foram lançados 4 passatempos associados ao Dia 

Internacional da Floresta através do facebook 

institucional do IFCN e da rádio Antena3 com atribuição 

de prémios nomeadamente o Livro “Laurissilva da 

Madeira – Património Mundial” e o pin e postais alusivos à 

Floresta Laurissilva. Para tal os participantes tiveram que 

responder acertadamente, a uma pergunta. 

Esta iniciativa contou com a participação de 32 pessoas. 

 

 

DIVULGAÇÃO NO CENTRO COMERCIAL LA VIE  

Através da parceria estabelecida com o Centro Comercial La Vie foi colocado no 

piso 1 do referido Centro Comercial, um painel alusivo com uma homenagem de 

congratulação à Laurissilva da Madeira – Património Mundial Natural da UNESCO 

que funcionou como um cenário onde as pessoas eram convidadas a tirar uma 

foto. Este painel esteve patente de 21 de março a 1 de abril. 

 

 

 

 

 



 

 

     

DIVULGAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES   

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

das Florestas 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; 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 11.976 pessoas, 557 gostos e 40 partilhas.  

     

 

 

 

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 nas atividades propostas e o número de pessoas 

alcançadas durante estas duas semanas de comemorações 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 Florestas, reveste-se de grande 

interesse para as instituições e população da RAM. 

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

