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O Instituto das Florestas e Conservação da
Natureza, IP-RAM volta a dinamizar esta
campanha, dado o sucesso da mesma no ano
transato.
 
Esta campanha está dirigida aos alunos do
Pré-escolar, do 1º ciclo e Centros de
Atividades Ocupacionais (CAO´s) da
Região, no âmbito das ações de vigilância e
fiscalização do Corpo de Polícia Florestal
(CPF) que decorrem no último fim-de-semana
de novembro até 23 de dezembro de 2019.
 
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.
 
Estas ações, para além de objetivarem
um controlo menos previsível e uma
maior cobertura de área fiscalizada, tem
uma forte componente de informação e
sensibilização por parte do CPF sobre as
boas práticas florestais/ambientais.
 



CAMPANHA DE
NATAL
"PELA NOSSA FLORESTA"

É neste contexto que desafiamos os
participantes a decorarem um adereço de 
natal (vetor divulgativo) constituído por uma
rodela de madeira. 
Atenção: Estas rodelas de madeira são
provenientes da desrama de povoamentos
florestais, sendo um aproveitamento e
reutilização dos ramos cortados.
 
DESAFIO: decoração personalizada de um
adereço de natal (vetor divulgativo) que 
será distribuído pela Polícia Florestal no 
contacto direto com a população residente e
visitante.
Cada aluno participante decorará uma rodela
de madeira que funcionará como um adereço
de natal.
Cada pessoa abordada na campanha pelo CPF
receberá 1 rodela de madeira decorada e com 
uma mensagem:
 
 "Todos devemos desfrutar da floresta  sem a

alterar ou destruir!

Votos de um Feliz Natal!”
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As rodelas de madeira serão distribuídas pelo
IFCN às instituições participantes, assim como,
a mensagem em papel.
 
Os participantes deverão decorar a rodela de
madeira de ambos os lados, de preferência
com materiais reutilizados, e colocar uma fita
ou cordel para pendurar o referido adereço.
 
O período de inscrição de participação 
 decorre entre 7 e 21 de outubro de 2019. 
As Instituições interessadas deverão fazê-lo no
Núcleo dos Dragoeiros das Neves através dos
seguintes contactos: 291 795155 ou
info.ifcn@madeira.gov.pt.
Devem indicar os dados da Instituição, do
responsável, o número de crianças
participantes e idades.
 
Os responsáveis pela inscrição deverão
levantar as rodelas no Núcleo dos Dragoeiros
das Neves, Caminho da Portada, São
Gonçalo até ao dia 31 de outubro.
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Os responsáveis deverão entregar as rodelas
decoradas no Núcleo dos Dragoeiros das
Neves, Caminho da Portada, São Gonçalo
até ao dia 19 de novembro.
 
A campanha irá decorrer em áreas de
perímetro florestal em toda a ilha da Madeira e
também no Porto Santo.
 
De realçar que estes materiais decorativos
terão um efeito multiplicativo, uma vez que
serão vistos por terceiros (familiares e amigos)
das pessoas que serão atingidas pela
campanha; e terão um efeito duradouro ao
longo do tempo, uma vez que poderão ser
sempre utilizados nesta altura natalícia.
 
INFORMAÇÕES:
Núcleo dos Dragoeiros das Neves, Caminho
da Portada, São Gonçalo
info.ifcn@madeira.gov.pt ou 291 795155


