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1. apresentação
A República de Cabo Verde será a sede das IX Jornadas Florestais da Macaronésia que se
realizarão de 27 a 29 de março de 2019.
Coorganizadas pelo Ministério da Agricultura e Ambiente do Governo de Cabo Verde, através da
sua Direção Geral da Agricultura Silvicultura e Pecuária, e, pela Direção Geral de Proteção da
Natureza do Governo das Canárias, em colaboração com o Instituto das Florestas e Conservação
da Natureza, IP-RAM do Governo Regional da Madeira e a Direção Regional de Recursos Florestais
do Governo Autónomo dos Açores, estas jornadas têm sido realizadas alternadamente, em média
a cada 2-3 anos, entre as Regiões dos Açores, Canárias e Madeira, sendo esta a primeira vez que
Cabo Verde, enquanto arquipélago integrante da grande família da Macaronésia, as acolhe.
As jornadas florestais da Macaronésia pretendem ser um Fórum no qual convergem profissionais
públicos e privados com competência florestal, bem como demais técnicos de áreas conexas,
sociedade civil e pessoas em geral interessadas na gestão, planificação e proteção florestal, sendo
que os principais objetivos ambicionados com a realização destas IX Jornadas Florestais da
Macaronésia (JFM) prendem-se com:
i. Dar continuidade aos esforços de desenvolvimento de uma estratégia insular comum, que
permita a sustentabilidade dos recursos florestais e o seu contributo para o
desenvolvimento económico, ambiental e social, da Região da Macaronésia;
ii. Aproximar os quadros técnicos das administrações florestais e seus parceiros, dos
Governos da Região Macaronésia, promovendo a troca de experiências e fomentando um
relacionamento técnico mais estreito, conducente aos objetivos da aposta numa estratégia
comum de gestão sustentável e ordenamento dos seus recursos florestais e naturais.
iii. Socializar, discutir e divulgar um conjunto de programas/projetos/atividades em curso e/ou
realizados, nos diferentes arquipélagos da Região da Macaronésia, no contexto da gestão
sustentável e ordenamento dos seus recursos florestais e naturais.
As IX JFM terão lugar na ilha de Santiago, na Cidade Velha (declarada pela UNESCO Património
Mundial da Humanidade, em 2009), no Hotel Vulcão, situado a 12 km da cidade da Praia, capital
do país e incluirão conferências, palestras técnicas, apresentação de posters e eventos paralelos,
nomeadamente saída de campo e momentos de convívio, que permitirão um melhor
conhecimento da realidade florestal em Cabo Verde, bem como uma maior socialização entre
todos os participantes
Em paralelo, e no sentido de se valorizar e aproveitar a presença da comunidade técnica e
científica participante nestas IX JFM, a organização destas Jornadas, em parceria com a União
Europeia e a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), realiza a I
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Conferência sobre Florestas e Alterações Climáticas de Cabo Verde, no âmbito do projeto
“REFLOR – CV – Reforço da Capacidade de Adaptação e Resiliência do setor florestal em Cabo
Verde”, financiado pela União Europeia no quadro do GCCA+ (Global Climate Change Alliance
plus) e executado pela FAO. Mais detalhes sobre este evento paralelo, irão constar do III
Comunicado sobre as IX JFM.

2. Áreas Temáticas
As IX Jornadas Florestais da Macaronésia decorrerão sob o Lema:
POR UMA FLORESTA MAIS RESILIENTE ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
e centrarão as suas atividades em três grandes áreas temáticas:
BLOCO TEMÁTICO 1: Desertificação, incêndios florestais e riscos adicionais das alterações

climáticas;
BLOCO TEMÁTICO 2: Planeamento, gestão, conservação e biodiversidade, dos espaços

florestais;
BLOCO TEMÁTICO 3: Aproveitamentos florestais, uso público e as práticas de adaptação da

floresta às alterações climáticas,
à volta dos quais se organizarão a apresentação das comunicações e as contribuições científicas
e técnicas, bem como os desafios do futuro, particularmente os relacionados com a adaptação e
a resiliência às alterações climáticas.
De forma sintética, o programa de cada um dos dias será estruturado da seguinte forma:
Dia 27 de março
09:00h – 10:00 h - Cerimónia de abertura;
Breve alocução de Boas Vindas aos conferencistas e participantes pelo Mestre de Cerimónia;
Seguem-se as intervenções dos representantes de cada região da Macaronésia: Açores; Madeira e
por último os coorganizadores, Canárias e Cabo Verde – Abertura oficial pelo Sr. Ministro da
Agricultura e Ambiente de Cabo Verde.

Seguir-se-á a Apresentação Institucional das 100 Árvores e Arbustos Singulares da
Macaronésia, pelos representantes dos quatro arquipélagos, designados para o efeito, seguido
de um pequeno período de pedidos de esclarecimentos e/ou reações dos participantes.
Pausa-café (11:00 – 11:30mn)

GRANDE TEMA: A Floresta da Macaronésia e os desafios da sua adaptação e resiliência às

alterações climáticas (moderador e conferencista, convidados a cargo de Cabo
Verde). Apresentação pelo Convidado.

BLOCO TEMÁTICO 1: Desertificação, incêndios florestais e riscos adicionais das alterações
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climáticas;
Moderador e Conferencista, convidados a cargo das Canárias. Apresentação introdutória sobre o
Bloco Temático 1.
Debate conjunto do grande tema de abertura e do tema de abertura do Bloco Temático 1.
Pausa para o almoço (13:30 – 14:45)

Apresentação de seis comunicações, distribuídas por 2 sessões, intercaladas pela pausa para o
café da tarde e seguido de debate após apresentação das seis comunicações.
As comunicações incluirão, entre outras matérias, luta contra a erosão, floresta e recursos
hídricos, restauração florestal, florestas plantadas, incêndios florestais e riscos adicionais das
alterações climáticas.
Término dos trabalhos do 1º dia – 18:15 h
Dia 28 de março / Período da manhã

BLOCO TEMÁTICO 2: Planeamento, gestão, conservação e biodiversidade dos espaços
florestais.
Moderador e Conferencista, convidados a cargo da Madeira. Apresentação introdutória sobre o
Bloco Temático 2.
Posteriormente seguir-se-á o conjunto de 6 (seis) Comunicações, enquadradas na temática
“Planeamento, gestão, conservação e biodiversidade dos espaços florestais”, seguida de debate
em plenária, dividido em duas sessões, intercaladas pela pausa café.
As comunicações incluirão, entre outras matérias, gestão da flora e da fauna, ecologia dos
ecossistemas florestais, técnicas e tecnologias de conservação agrosilvopastoril e suas novas
tendências, conservação e gestão de áreas protegidas, conservação e melhoria dos recursos
genéticos florestais, sanidade florestal, planeamento, gestão e conservação da biodiversidade no
quadro das políticas para a mitigação das alterações climáticas.
Pausa para o almoço.

Dia 28 de março / Período da tarde
BLOCO TEMÁTICO 3: Aproveitamentos florestais, uso público e as práticas de adaptação da
floresta às alterações climáticas;
Moderador e Conferencista, convidados a cargo dos Açores. Apresentação introdutória sobre o
Bloco Temático 3.
Seguir-se-á o conjunto de 5 (cinco) comunicações enquadradas na temática “Aproveitamentos
florestais, uso público e as práticas de adaptação da floresta às alterações climáticas”, seguida
de debate em plenária, dividido em duas sessões, intercaladas pela pausa café.
Neste bloco temático, serão apresentadas as diferentes perspetivas e propostas referentes às
atividades e infraestruturas para o uso recreativo dos espaços florestais, a floresta nos espaços
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urbanos, diferentes regimes de uso da floresta, educação ambiental, utilização social da floresta,
de entre outras.
Conclusões e Encerramento da Conferência
Término dos trabalhos do 2º dia – 19:00
Cocktail de Encerramento da Conferência

3. Saída de Campo (29 de março)
A partida para a visita de campo terá lugar na sexta-feira, 29 de março de 2019, às 09h 00.
Esta visita terá um caráter técnico/lúdico, onde serão visitados perímetros florestais das zonas
de altitude (Rui Vaz, Longueira e Serra Malagueta (e se possível alguns viveiros florestais
próximos desses perímetros). Serão igualmente realizadas visitas a locais de interesse turístico.
Pretende-se terminar o dia no Tarrafal, visitando o ex-campo de concentração do Tarrafal.
A visita incluirá um almoço para todos os participantes, previsto para as 14:00h, na Serra da
Malagueta.
Esta visita de campo constituirá igualmente uma oportunidade para se aprofundar o intercâmbio
de informações, opiniões e pontos de vista entre os participantes das Jornadas.

4. Co-Inscrições e Prazos
A inscrição nas Jornadas é gratuita. Contudo, tendo em conta que a capacidade das Jornadas é
limitada, as inscrições terão de ser realizadas previamente. A inscrição para as Jornadas estará
aberta de 26 de dezembro de 2018 a 8 de março de 2019, através da página da internet do
projeto VALCONMAC http://www.valconmac.com e do mail box oficial de contacto das Jornadas
do governo de Cabo Verde: IXJF.Macaronesia@maa.gov.cv 1

5. Alojamento
Como forma de facilitar o alojamento dos participantes, a Organização das IX Jornadas Florestais
da
Macaronésia
negociará
tarifas
especiais
no
Hotel
Vulcão
(http://www.hotelvulcao.com/index.php/pt/), na Cidade Velha, que acolhe as jornadas, na sua
sala de conferências. Contudo, as reservas neste hotel serão mediante disponibilidade.
Como opção de alojamento sugerimos também as seguintes unidades hoteleiras:
i. O hotel Limeira (https://hotellimeira.com), a menos de 1km do local das Jornadas. O

1

Este endereço de e-mail deverá estar operacional a partir de 2 de janeiro de 2019
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participante que desejar alojar-se neste hotel deve contactar o hotel, identificar-se como
parte do evento IX Jornadas Florestais da Macaronésia e efetuar a sua reserva através do
correio eletrónico: info@hotellimeira.com; telefone 00 238 267 11 03/04;
ii. O Espaço Pôr do Sol (http://www.caboverde.com/pages/671622.htm), a cerca de 500 m
do local das Jornadas. O participante que desejar alojar-se neste hotel deverá contactar
o Sr. Xisto Almeida, identificar-se como parte do evento IX Jornadas Florestais da
Macaronésia e efetuar a sua reserva através do correio eletrónico: axa@cvtelecom.cv
iii. A Pousada Quinta da Ribeirinha (https://web.facebook.com/Pousada-Quinta-DARibeirinha-561031127273195/?_rdc=1&_rdr), também a cerca de 1km do local das
Jornadas, poderá igualmente ser uma alternativa de alojamento.
Para outras alternativas de alojamento, contactar os elementos da equipa de Cabo Verde,
que integram a Comissão de Coordenação Geral das IX JFM (conferir endereços no ponto 7.3).

6. Outras Informações
6.1

Certificados de participação e de Conferencista

Após o final da Conferência serão entregues, por via eletrónica, os certificados de participação,
aos participantes que tomaram parte em todas as sessões (de sala).
O Certificado do Conferencista, será emitido em nome do autor principal e incluirá os coautores.
6.2

Principais Datas (Atualização)
2018
MAI

1.º Comunicado

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

JAN

2019
FEV

MAR

23

Prazo para inscrição (obrigatória) nas
Jornadas
2.º Comunicado

26

8

Até 24

Apresentação de resumos de palestras e
posters
Revisão e resposta do Comité
Técnico sobre palestras e posters

18
até 31

3.º Comunicado

até 15

Apresentação de textos completos das
palestras
Envio de apresentação em power point

até 28

6.3

até 16

Plataformas de divulgação das jornadas

A organização conjunta, do Governo de Cabo Verde e das Canárias, convida a visitar as
respetivas páginas da internet
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http://www.governo.cv/index.php/dossiersprojectos/cat_view/100comunicados?orderby=dmdate_published e http://www.valconmac.com
Convidamo-lo igualmente a dinamizar este evento através do perfil facebook do MAA de Cabo
Verde
https://web.facebook.com/MAA.gov.cv/photos/a.253400764719818/1980246902035187/?typ
e=3&theater&_rdc=1&_rdr, do perfil do Facebook do projeto VALCONMAC
https://www.facebook.com/search/top/?q=valconmac&epa=SEARCH_BOX e a visitar as
páginas da internet do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM da Madeira:
https://ifcn.madeira.gov.pt/ bem como a página da Direção Regional dos Recursos Florestais
dos Açores http://www.azores.gov.pt/Portal/pt/entidades/sraf-drrf/

A partir de 2 de janeiro de 2019, poderão igualmente solicitar informações diretas através do
mail box oficial de contacto das Jornadas, por parte do Governo de Cabo Verde
IXJF.Macaronesia@maa.gov.cv, bem como através dos e-mail de qualquer dos membros da
Comissão de Coordenação Geral abaixo listada.
O envio do resumo das propostas de Comunicações/palestras e resumo dos posters (até 18 de
janeiro de 2018) poderá igualmente ser feito através da página do projeto VALCONMAC já
indicada, isto é:
http://www.valconmac.com

Através dessas ferramentas, poderá manter-se informado de todos os avanços das Jornadas,
enviar sugestões, partilhar a informação com outros e proceder à sua inscrição e envio das
propostas de Comunicações.
Relembrar que a Comissão de Coordenação Geral da organização das Jornadas, é composta por:
Equipa de Cabo Verde: Jacques Tavares (Jacques.Tavares@maa.gov.cv); Luisa Morais
(luisa.morais@maa.gov.cv; Maria do Monte Gomes (maria.m.gomes@maa.gov.cv);
Equipa das Canárias: Carlos R. Samarín Bello (csambel@gobiernodecanarias.org); María
Jesús Rodríguez Hernández (mrodhers@gobiernodecanarias.org);
Equipa da Madeira: Ferdinando Abreu (ferdinando.abreu@madeira.gov.pt); Gorete
Freitas (gorete.freitas@madeira.gov.pt);
Equipa dos Açores: Nuno Bicudo da Ponte (Nuno.FF.Ponte@azores.gov.pt); Cláudia Moniz
(Claudia.CP.Moniz@azores.gov.pt)
.
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