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AÇÕES LIFE RECOVER NATURA 

Divulgação do projeto e sua temática na Ilha da Madeira  

Foram dinamizadas várias atividades pedagógicas dirigidas à população escolar, 

nomeadamente: aos alunos do 1º, 2º e 3º ciclos das escolas da RAM, grupos de “Seniores ou 

Menos Jovens” e, também à população local, através de palestras, visitas de estudo e exposições 

itinerantes que abordaram o projeto.  

Palestras  

A partir de 7 abril de 2014 até 17 de junho de 2016 foram dinamizadas 40 palestras, que 

divulgaram o projeto, com temas mais abrangentes, tais como: Áreas Protegidas da Região 

Autónoma da Madeira; as Ilhas Desertas; a Ponta de São Lourenço; Um Pulo entre as Desertas 

e a Ponta de São Lourenço; e Life Recover Natura que contaram com 1684 participantes. Importa 

referir ainda que para uma melhor divulgação do projeto e suas mensagens foram elaboradas 

duas apresentações de carácter específico, para todos os públicos-alvo, nomeadamente: “Um 

Pulo entre as Desertas e a Ponta de São Lourenço” e “Life Recover Natura”. 

Data Palestas - tema Nº Palestras Nº Participantes 

7 abril 2014 a 17 

de junho 2016 

Áreas Protegidas da 

RAM 

40 1684 

Ilhas Desertas 

Ponta de São 

Lourenço 

Um Pulo entra as 

Desertas e a PSL 

Life Recover Natura 

 

 

Visitas de estudo  

Foram realizadas algumas visitas de estudo às áreas de intervenção do projeto, com distintos 

grupos, tais como: alunos, professores, encarregados de educação e grupos hoteleiros, tendo-

se realizado até à data 23 visitas à área protegida da Ponta de São Lourenço com 1352 

participantes e 44 visitas à Reserva Natural das Ilhas Desertas com 697 participantes. No total 

foram realizadas 64 visitas com 2049 participantes. 
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Data 
Área protegida 

visitada 
Nº Visitas Nº Participantes 

7 abril 2014 a 
17de junho 2016 

Ponta de São 
Lourenço 

23 1352 

Ilhas Desertas 44 697 

 

Exposições itinerantes 

Tendo em conta que o projeto ainda não possui ainda a sua exposição itinerante, procedeu-se 

à divulgação das áreas de intervenção do projeto através da montagem das exposições ” Área 

Protegida da Ponta de São Lourenço”e “Reserva Natural das Ilhas Desertas” num total de 24 

montagens. 

Data Exposições Nº Montagens 

7 abril 2014 a 17 de 

junho 2016 
Ponta de S. Lourenço 24 

 

Passatempo Life Recover Natura 

Passatempo informativo dinamizado na página de facebook institucional do SPNM. O 

passatempo foi dinamizado em associação a um dia comemorativo, p.e.: Dia Biodiversidade, do 

Vento, da Desertificação, etc, onde são divulgadas as áreas de intervenção do projeto e 

curiosidades sobre as suas espécies-alvo. Desde fevereiro de 2016 a 21 de junho de 2016 foram 

realizados 11 passatempos que envolveram cerca de 114 participantes. Foram igualmente 

publicadas na página oficial do facebook do SPNM 22 notícias associadas.  

Ao vencedor de cada passatempo Life Recover Natura é oferecido material divulgativo alusivo 

ao projeto tendo-se assim distribuído 54 t-shirt e 71 pin’s . 

Data passatempo Tema do passatempo 

03 e 04/02/2016 Área Protegida 

10 e 11/02/2016 Fauna - Morcego 

18 e 19/02/2016 Flora - Convolvulus massoni 

23/02/2016  Fauna - Pintainho 

29/04/2016 e 02/05/2016 Fauna - Morcego 

22/05/2016 Fauna - Alma-negra 

01/06/2016 Fauna - Caracol 

05/06/2016 Flora - Estreleira 

15/06/2016 Flora – Beta patula 

17/06/2016 Flora – Couve-da-rocha 

21/06/2016 Fauna - Cagarra 
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Notícias publicadas na Página oficial do SPNM 

Para promover e divulgar o projeto tem-se usado a página oficial de facebook do SPNM 

(https://www.facebook.com/parquenaturaldamadeira). Pretende-se assim, aumentar a 

interatividade com o público, a partilha de informação, bem como a divulgação e promoção do 

projeto junto da comunidade de seguidores que ronda aproximadamente os 32 500 elementos.  

Como resumo, foram publicadas: 

 42 notícias no âmbito de uma campanha intitulada Life Recover Natura; 

 12 notícias de âmbito geral, ou seja, notícias que divulgam e promovem o projeto per si; 

 22 notícias sobre o passatempo Life Recover Natura (descrição ver acima). 

 

Tabela resumo das notícias publicadas no âmbito do projeto 

Ano Tipo de notícia 
Nº notícias publicadas 

por ano 
Observações 

2013 
Divulgação do projeto 

na rádio 
1 Antena 1 Madeira 

2014 Várias 6 

Apresentação 
Pública do projeto; 
Divulgação da 
página do projeto 

2015 

Campanha Life 
Recover Natura 

42 

Divulgação do 
projeto e suas 
espécies-alvo; áreas 
de intervenção, etc 

Divulgação do projeto  1 
Noticia publicada 
no âmbito da Rede 
Natura 2000 

2016 

Passatempo Life 
Recover Natura 

22 

Passatempo 
informativo sobre 
as áreas de 
intervenção ou 
aspetos das 
espécies-alvo. 

Várias 4 

Ações de 
sensibilização para 
grupos específicos 
(hoteleiros, pais, 
etc) realizadas em 
área de projeto; 
Rede Natura 2000; 
Visita da Comissão 
Europeia 

 

https://www.facebook.com/parquenaturaldamadeira

