
A todos os participantes no projeto é 
entregue um kit que contém:

– Uma declaração de compromisso, documento em forma 
de folha dobrável, a assinar pelo participante e que visa atestar o 

seu compromisso com o crescimento sadio da árvore recém-plantada.

– Um marcador para identificação das árvores, em cedro-da-madeira, 
material escolhido pela sua durabilidade e resistência. Deste marcador 
consta o logótipo do projeto e a indicação do número atribuído a cada 
participante. O marcador é dividido em duas partes: uma metade é 
amarrada junto da planta e a outra metade é guardada pelo aluno. Esta 
numeração facilita a identificação da árvore em futuras visitas e regas, 
bem como no acompanhamento do seu crescimento.

PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA NATUREZA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL

      Na Madeira e no Porto 
Santo, o coberto vegetal das 

serras é essencial para a 
nossa segurança coletiva, 

para que possamos dispor 
desse bem essencial às nossas 

vidas que é a água, para que a 
fauna e a flora indígena 

sobrevivam e para que a 
paisagem continue a encantar 

todos quantos a observam. 

Por isso, quando um significativo 
número de jovens experimenta a 

plantação de um igual número de 
árvores e arbustos, mais do que a 

criação magnânima que só 

PROJETO  PLANTAR O FUTURO

será visível no futuro, há o brotar 
imediato da cidadania 
participativa que faz de cada 
gesto um bem para toda a 
comunidade.

Cada jornada de plantação tem, 
pois, um valor que, dignificando o 
indispensável apoio dos 
professores e valorizando o 
empenho das famílias, perdurará 
na memória dos seus autores e 
fará certamente de cada um deles 
um cidadão comprometido com 
as boas práticas ambientais.

Jorge Carvalho
Secretário Regional de Educação
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     Objetivos gerais:
     − Apelar à proteção e à valorização das áreas classificadas;
     − Propiciar o contacto direto com a natureza;
     − Incentivar às práticas de voluntariado ambiental;
     − Valorizar os resultados e o impacto da educação não  
    formal.

Com a participação de todos os alunos do 11.º ano do 
ensino regular, de todos os concelhos da Região 
Autónoma da Madeira, pretende-se coadjuvar o esforço 
de recuperação florestal de áreas degradadas.

As ações de plantação – iniciadas em novembro do 
ano passado – decorrem à terça e à sexta-feira, até 
abril, e reúnem alunos, professores, o corpo de 
vigilantes da natureza, o corpo de guardas 

florestais, voluntários da Cruz Vermelha, 
bem como técnicos da educação e do 

ambiente. É por entre muita alegria e boa 
disposição que se aprende e se reforça a 

aposta na formação das gerações mais 
jovens.

     A Secretaria Regional de Educação (SRE), 
em colaboração com a Secretaria Regional do 
Ambiente e Recursos Naturais (SRA), criou um 
programa de recuperação da natureza e 
educação ambiental, designado ‘Plantar o 
Futuro’.

A preocupação ambiental está na ordem do 
dia e urge mobilizar esforços para promover 
uma gestão florestal sustentável, com 
destaque para o reflorestamento e a 
conservação.

Este projeto assenta, primordialmente, 
no compromisso de reforçar a 
literacia ambiental dos alunos, 
conduzindo a modelos de conduta 

mais sustentáveis e a ações de 
melhoria efetivas.
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