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AS AÇÕES DE PLANTAÇÃO REALIZAM-SE DE OUTUBRO A MARÇO, EM
ÁREAS DE GESTÃO PÚBLICA (SERRA), QUE SÃO INDICADAS PELO IFCN.
 
DE ABRIL A SETEMBRO SÃO REALIZADAS AÇÕES DE REGA E DE RETIRADA
DAS PROTEÇÕES INDIVIDUAIS DAS PLANTAS DESENVOLVIDAS
 

Informações e marcações: 
 
Núcleo dos Dragoeiros das Neves - Divisão de Formação e Comunicação 
info.ifcn@madeira.gov.pt    291 795155
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AÇÕES DE
PLANTAÇÃO
INFORMAR, SENSIBILIZAR, EDUCAR PARA
PRESERVAR

Com o objetivo de sensibilizar e educar para
a importância do coberto vegetal e da
floresta, do solo e da recuperação dos
habitats, da proteção das linhas de água e
da paisagem, e ainda da prevenção dos
incêndios florestais são dinamizadas ações
de plantação, devidamente acompanhadas
por técnicos do IFCN segundo um calendário
agendado.
Estas ações realizam-se de outubro a março,
em áreas de gestão pública (serra), que são
indicadas pelo IFCN.
As ações de plantação requerem um cuidado
à posteriori pelos participantes que implica a
rega dos exemplares plantados.
Para além da ação de plantação, são
desenvolvidas outras ações igualmente
importantes e complementares, nos restantes
meses do ano e que são atividades de
retirada das proteções individuais das
plantas (adultos) e de rega.
Refira-se que também pode ser realizada
uma ação de plantação na própria
escola/instituição, com um número mais
reduzido de exemplares de plantas. 



 
TEMAS POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE:

AÇÕES DE PLANTAÇÃO
Duração da atividade: +/- 2:30 horas
 
As ações de plantação são dirigidas a
participantes a partir do 4ºano e são
realizadas em áreas de gestão pública,
indicadas pelo IFCN.
 
No dia e no local é feita uma receção ao
grupo, com uma explanação sobre a
importância da atividade; o método utilizado
para a plantação e os cuidados a ter durante
e após a mesma, aproveitando para transmitir
ao grupo que:
    
As espécies a serem plantadas foram
previamente semeadas, tratadas e escolhidas
nos viveiros florestais sob gestão do IFCN;
       
As plantas escolhidas são indígenas e
algumas endémicas da Madeira e estão
adaptadas ao local onde irá ocorrer a
plantação;
 
No momento de plantar, cada participante
deverá ter o cuidado de escavar um buraco
com a profundidade necessária para o
exemplar que vai plantar; caso a planta
esteja em sacoplástico, o mesmo deverá ser
retirado na sua totalidade e colocado no
saco do lixo que os técnicos do IFCN levam
para tal efeito; acomodar a planta; acalcá-
la, tapá-la com terra e regar;



 
TEMAS POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE:

AÇÕES DE PLANTAÇÃO
 
 
À posteriori, apelamos a cada participante
que seja responsável pela rega da planta,
pois as condições do clima são extremas
nestas zonas altas onde ocorrem estas ações.
 
Cada participante deverá levar uma garrafa
de água para regar o exemplar que plantar e
quem tiver uma enxada ou um sacho e luvas
poderá também levar para ajudar no
processo de plantação.
 
No sentido de responsabilizar cada pessoa
pelo exemplar que irá plantar, enviaremos ao
responsável do grupo, um Certificado digital
(Declaração de Compromisso) que deverá ser
facultado a cada um dos participantes, de
modo a registar e perpetuar no tempo o
compromisso assumido!



 
TEMAS POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE:

AÇÕES DE RETIRADA DAS PROTEÇÕES
 
 
Estas ações são realizadas após o período das
ações de plantação, ou seja, de abril a
setembro. 
 
Consiste na retirada das proteções individuais
das plantas que cresceram e que apresentam
um bom nível de desenvolvimento, não
carecendo das mesmas. 
 
Esta ação está indicada para um público
adulto, dado ser necessário utilizar alguns
utensílios cortantes (tesoura, podão, etc.)
 
Cada participante deverá levar luvas, podão e
outros utensílios que auxiliem no corte e
arranque destas proteções. 
TEMAS POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE:

AÇÕES DE REGA
 
Estas ações são realizadas após o período das
ações de plantação e nos meses de maior calor,
de junho a setembro, sendo determinantes para
o sucesso das ações de plantação. É uma ação
complementar e tão importante como a ação de
plantação.
 



 
NOTAS INFORMATIVAS

 

 

 

 

De um modo geral, os grupos deverão ser constituídos, no máximo, por
20 a 25 pessoas.
 
A alimentação, seguro e transporte são por conta da instituição
solicitadora.
 
Os participantes deverão sempre levar roupa apropriada para uma ação
de plantação na serra (boné, casaco, impermeável, corta-vento, calças,
sapatilhas adequadas, luvas, etc…) e água.
 
Ao solicitarem a ação de plantação devem indicar a data e hora
pretendida, nº de participantes e seu nível de escolaridade, assim
como o nome e o contacto do responsável pelo grupo e/ou do
responsável que irá acompanhar a ação.
 
No dia da atividade, à hora marcada, os participantes devem estar no
ponto de encontro, de modo a não atrasar a atividade. Pedimos a vossa
especial atenção a este item, dado que a equipa do IFCN tem uma
agenda programada com várias atividades ao longo do dia. Caso haja
algum impedimento, a atividade poderá ficar comprometida correndo o
risco de não ser realizada. Agradecemos a atenção e colaboração.
 
Lembramos que cabe ao responsável do grupo zelar pela boa conduta do
mesmo, nomeadamente no que concerne ao controlo do grupo nos trilhos
definidos, e à conservação do estado de limpeza da área. 
 
No caso de ser emitido algum alerta pelo Serviço Regional de Proteção
Civil para a zona da atividade fica inviabilizada qualquer atividade.
 


