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O Instituto das Florestas e Conservação da

Natureza, IP-RAM volta a dinamizar esta

campanha de Natal, num formato distinto

adaptado às contingências atuais relativas ao

Covid19.

Realiza-se no âmbito das ações de vigilância
e fiscalização do Corpo de Polícia Florestal
(CPF) nas áreas de florestais e decorrem

entre 26 de novembro e 23 de dezembro de

2021.

Está dirigida aos alunos do Pré-escolar, do 1º
ciclo e Centros de Atividades e
Capacitação para a Inclusão (CACI´s) da

Região.

A vigilância e fiscalização nos perímetros

florestais efetuada pelo CPF na época de 

Natal já existe há muitos anos, fazendo parte

de uma das muitas ações que este grupo de 

profissionais do IFCN exerce. São ações

importantes, em especial nesta altura do ano,

em que se pretende informar e sensibilizar a

comunidade, para a conservação dos espaços

florestais e sua biodiversidade.

Nunca é demais lembrar que a preservação
da floresta, desde os pequenos musgos até
às grandes árvores, cabe a todos nós!



CAMPANHA DE NATAL
"PELA NOSSA FLORESTA"

Este ano, a participação está aberta a 20
instituições que deverão fazer a sua inscrição
para o Núcleo dos Dragoeiros das Neves
através dos seguintes contactos: 291 795155 ou

info.ifcn@madeira.gov.pt. 

As  instituições inscritas receberão uma visita do
CPF que irá fazer uma breve ação de
sensibilização aos participantes. 

Após a ação, o CPF irá oferecer uma rodela de
madeira, com cerca de 30cm de diâmetro, para

ser decorada à posteriori, com materiais

reutilizados, pelos  participantes.

A rodela ficará na instituição como um adereço

simbólico desta Campanha de Natal de prevenção

e sensibilização e que é desenvolvida todos os

anos pela Polícia Florestal.

O dia e hora da ação de sensibilização será

agendada com o Núcleo dos Dragoeiros das Neves

através dos seguintes contactos: 291 795155 ou

info.ifcn@madeira.gov.pt.

Atenção: A rodela de madeira é proveniente da

desrama de povoamentos florestais, sendo um

aproveitamento e reutilização dos ramos

cortados.
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O período de inscrição para participação

decorre entre 18 e 22 de outubro de 2021 
através dos seguintes contactos: 291 795155 ou

info.ifcn@madeira.gov.pt.

Na inscrição deverá constar os dados da

Instituição, o nome do responsável, contacto

telefónico, e-mail, o número de crianças

participantes e idades.

Só serão aceites as primeiras 20 inscrições e
por ordem de chegada.

As instituições inscritas serão contactadas
pelo IFCN, de forma agendar o dia e hora da
ação de sensibilização.

NOTA:
Dado o período de contingência do Covid19, caso

seja necessário, esta iniciativa poderá sofrer

alterações.

Nesse caso, o IFCN informará os participantes.

De modo a ser divulgado nas redes sociais do

IFCN, solicita-se que cada instituição ceda 6
fotos do processo criativo e de decoração da
rodela de madeira. 

Deverão enviar para info.ifcn@madeira.gov.pt


