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As serras de Santo António/Car-
reiras de Baixo receberam ontem 
o contributo dos primeiros jovens 
participantes na segunda edição 
da iniciativa ‘Plantar o Futuro’, or-
ganizada pela Secretaria Regional 
de Educação, Ciência e Tecnologia 
(SRE) e Secretaria Regional de Am-
biente, Recursos Naturais e Altera-
ções Climáticas (SRAAC), que tem 
o JM e o La Vie como parceiros. 

52 alunos da Escola Secundária 
Jaime Moniz assumiram um com-
promisso, colocando mãos à obra 
para recuperar e embelezar as ser-
ras madeirenses, que em 2019 ti-
veram cerca de 1.600 jovens em 
ações de plantação.

“Viemos substituir algumas 
plantas que não sobreviveram, 
plantando uma nova vida nesta 
edição do ‘Plantar o Futuro’, ex-
plica a aluna Alejandra Gonçalves 
da Silva, que acredita que está, jun-
tamente com os colegas, a “fazer 
um bem, um ato voluntário, que 
ajuda o ambiente e a nossa vivência 
atual e futura”.

Pedro Falcão, professor da Esco-
la Secundária de Jaime Moniz, afir-

mou, na ocasião, que “é um grande 
prazer contribuir para esta iniciati-
va meritória, que permite criar um 
compromisso – quase emocional 
– entre os alunos e o ambiente”. 
Na sua opinião, “é muito mais fácil 
protegermos a natureza quando, 
literalmente, colocamos as mãos 
na terra e fazemos algo por ela” e 
tem a certeza de que “todos vol-
tam para o Funchal mais amigos 
do ambiente”.

Recorde-se que a edição deste 
ano prevê a participação de 2.020 
alunos de 15 escolas da Região, a 
participar em 39 ações de plan-
tação.

‘PLANTAR O FUTURO’Compromisso “quase emocional”
Alunos e professores da Escola Secundária Jaime Moniz mostraram ontem que todos podemos fazer algo pelo ambiente. Na 

primeira ação do ano do projeto ‘Plantar o Futuro’, os participantes recuperaram e substituíram exemplares plantados em 2019.

Iniciativa das Secretarias de Educação e Ambiente levou ontem os primeiros alunos e professores às serras de Santo António/Carreiras de Baixo.
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52
PRIMEIROS alunos a participar no 

primeiro dia da segunda edição do 

projeto ‘Plantar o Futuro’.


