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O maior recurso natural da Ilha das Flores é a sua beleza natural. Visitantes de todo o mundo 

visitam as Flores pelas suas cascatas com imbatíveis paisagens, para inspiração e pelo seu 
incomparável padrão de vida no mundo moderno.

A fim de contribuir para a beleza que é Flores, queremos ajudar a embelezar os lares com mais 

flores, em toda a comunidade. Mais flores contribuirão para a beleza estética, 
beneficiando  todos nas Flores, que é o impulsionador econômico do turismo, contribuindo 

ainda mais para o bem-estar econômico e  para o potencial das Flores de ser conhecida em 
todo o mundo como a mais bela ilha.

Turismo Sustentável - Beleza como o Luxo Máximo

O que é embelezamento?
O embelezamento nas Flores, Reserva da Biosfera da UNESCO, traduz-se num ambiente mais 
colorido e saudável, onde as flores desempenham um papel importante no processo de 

embelezamento e no plano geral de marketing sustentável da Ilha das Flores. Embelezamento 
este que inclui projetos que tornam os nossos parques, espaços públicos e comunidades mais 

atraentes para o benefício de todos os potenciais turistas e comunidade.



Os resultados incluem:

- Aumento do nicho de turismo para atrair melhores mercados de turismo que se preocupam 

com o meio ambiente.
- Aumentar o orgulho da comunidade com uma cultura única de flores na ilha das Flores.

- A satisfação com o investimento em flores só aumentará ao longo dos anos à medida que as 
bolbos serão partilhados por toda a comunidade para diversificar as cores e as preferências.

O que é ecologização comunitária?

A criação de relações positivas entre a comunidade e o seu ambiente através de um objetivo 
comum: jardinagem e embelezamento. A participação ativa da comunidade e o fornecimento 

das ferramentas necessárias para que os residentes aprimorem seus espaços verdes 
aumentam a saúde mental, física e comunitária, enquanto constroem capital financeiro, 

humano, social e natural de formas únicas.

Por que é importante o embelezamento?

Os estudos apoiam o que a maioria de nós já experienciou: espaços limpos, com lugares para 

sentar, com árvores e flores, permitem às pessoas sentirem-se mais felizes, relaxadas e 
seguras. Um embelezamento aprimorado proporciona benefícios para empresas, moradores e 

turistas.  Pesquisas demonstraram que empresas localizadas em áreas com elementos de 
embelezamento natural têm maior tráfego de pedestres e vendas.

O projeto

O projeto embelezamento como caminho para a sustentabilidade consiste em comprar, a preço 
de grossista, bolbos de flores usando 100% do orçamento e distribuir equitativamente as flores 

entre as 1.400 residências das Flores, em colaboração com os CTT, como meio de 
distribuição.  Dessa forma, todos terão a oportunidade de embelezar o seu jardim, 

independentemente das restrições de transporte.



As flores escolhidas para este projeto são espécies atualmente encontradas na ilha; Callas, 

Amaryllis, Hemerocallis e Lilies, devido às suas belas flores, fragrância, durabilidade, variedade 
de cores e condições ambientais naturais da Ilha das Flores. A sua natureza é não invasiva, 

cria uma bela flor de jardim para a comunidade e já se encontra em lojas locais, como os 
Serviços Agrícolas e a Movipesca.

As flores serão divididas em pacotes domésticos individuais, incluindo 

a) instruções de plantio e 
b) objetivos do projeto.

O orçamento destinado a este projeto é de 6.800 Euros e incluirá toda a ilha das Flores.

Cada bolbo a preço de grossista pode ser comprada de 0,25 - 0,90 cêntimos por bolbo. O 

orçamento de 6.800 Euros equivale a uma bela mistura de bolbos, com a média de cerca de 20 
bolbos por agregado familiar.

Envolvimento da comunidade

Toda a Ilha das Flores será a recetora de bolbos e assim incluirá também todas as instituições, 
empresas locais, obras públicas, polícia, tribunais, associações juvenis e todos os lares das 

Flores, resultando num recurso sustentável e altamente valioso.

-

Nota especial: Nas Flores, a comunidade agradece o apoio para ajudar a embelezar os 
espaços, a trazer felicidade e cor à vida das pessoas e, ao mesmo tempo, incentivar o turismo 

de maior valor e inspirar todos os que visitam a Ilha das Flores.
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