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O Centro de Receção e Interpreta-

ção do Parque Ecológicg do Fun-
chal, integrado em pleno coração
do Parque Ecoló$cq do Funchal, e,

por isso, um local ilrivilegado pa-
ra a interação côm a natureza, serí
submetido a urqã requalificação, a
qualüsao melhoramento das suas
iÍúraestruturas, nomeadamente no
que respelta a uma interyenção na
parte do ediffcio em sl.

Pára além disso, navertente da
educação amblental, está prevista
aàqulsição demeios audiovisuais e
informáticos e outros acessórios de
formaa apetrechar o espaço e apro-
ximá{o dos frequentadores, tendo
em üúa de co4sideração um públi-

co mais vasto. A "criação de sinaléü-
ca para a área envolvente" também
está nos planos da autarqúa culo
propósito é o de facilitar a brieàta-

ç{o e interpretação'dos elementos
naturais.

A obra de benefitiação, cop a
: chancela dá Câmara Uúnicipal do
funchal'(CMF), é, segundo Nádia
Coelho, vereadora com o pelouro
do Amblente, "fu ndamental".

"Com o crescimento daofertade
atlvidades e a malor frequência de
utilizadores que proiuram o Par-
que, é fundamental que o espaço
selarequalificado e funcione como
uma "fanela ' para o Parque Ecológ-
co do Fünchal, assúmindo-se como
um local privilegiado para promo-
vero coúecimento e avalorlzaçâo
da biodiversidade dos ecossistemas
florestais do concelho do Funchal",
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observou avereadora com opelouro
doAmbientb na CMF.
' No mais, Nádia Coelho notou a
tranwersalidade etária de público a
qqe o local se desüna: "Este Cenüo
é dirigtdo aum público v;ìsto, e se-
rácomposto porconteúdos de fácil
comp'reensão, para que os üsftantes
se sintam interêssados em explorar
o Parque e interagir nas ações de
conservação natureza'.

De referir que esta requalificação
se inclui no âmbito de uma canqli-
datura ao PRODERAM relativa ao
apoio ainvestimentos desttnados a
melhorar a resillência e o valor am-
bÍental dos ecossistemas florestai$,
cula "cândidatura tem um investi-
mento total de 258 mil euros, sendo
financiado em 85% pela União Euro-
peiaFEADER) e 15% pelo Orçamen-
to Regional", ihformou a autarquia.
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Centro de Receçao,sera
alvo de requalificação


