
AUMENTANDO O 
NOSSO PAPEL SOCIAL 

impossível dissociar e dirigir es-
forços para algum destes proble-
mas sem abordar o outro. Podem 
então, os jardins botânicos ter um 
papel de relevância no combate a 
estes problemas? 

Desde os jardins medicinais Italia-
nos do século XVI, até aos impor-
tantes centros de educação e 
conservação de plantas dos dias 
de hoje, o papel dos jardins bo-
tânicos mantém-se em constante 
evolução. Agora, os jardins bo-
tânicos enfrentam novos desafios 
e uma nova oportunidade de au-
mentar o seu alcance – desenvol-
vendo um papel social. 

Com mais de metade da popula-
ção do mundo a viver em zonas 
urbanas, o ser humano nunca es-
teve tão desligado do mundo na-
tural. Os jardins botânicos encon-
tram-se numa posição privilegiada 
para lidar com esta situação. Lo-
calizados na intersecção entre a 
sociedade e a natureza, e atrain-
do mais de 250 milhões de visi-
tantes anualmente, os jardins bo-
tânicos representam locais de alta 
importância na recuperação das 
ligações entre as pessoas e a na-
tureza (Dodd & Jones, 2010). 

Perante a atual situação económi-
ca e com a ameaça de cortes nos 
financiamentos, os jardins botâni-
cos precisam provar a sua impor-
tância para a sociedade. É sabido 
que o contacto com a “natureza” 
contribui para uma série de objec-
tivos sociais, onde se inclui a 
saúde, educação, coesão social e 
regeneração urbana. Ao estender 
o seu raio de ação aos sectores 
mais marginalizados e desfavore-
cidos das comunidades, os jardins 
botânicos podem proporcionar 
benefícios a todos. Por exemplo, 
através de programas orientados 
a jovens desempregados ou a 
pessoas com deficiências físicas 
ou cognitivas, os jardins botânicos 
podem ajudar os seus partici-
pantes a adquirir novas aptidões, 
promover a autoestima e aumen-
tar a apreciação pela natureza.    

Na maioria dos jardins botânicos, 
temas como a conservação da 
biodiversidade são abordados 
através de uma perspectiva 
científica e não através de uma 
perspectiva social. Assumindo 
que os problemas sociais e am-
bientais estão diretamente rela-
cionados, torna-se então essen-
cial que os jardins botânicos, as-
sim como outras instituições edu-
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Perspectiva Global 

Eu sabia que haviam espécies que 

estavam em extinção mas nunca 

pensei muito no assunto; assumimos 

que alguém irá fazer alguma coisa 

sobre o assunto…a conservação de 

plantas é algo que outras pessoas 

fazem. Acho óptimo que o Bristol 

Zoo Gardens afirme: vamos confir-

mar se as pessoas que frequentam 

os abrigos estão interessadas neste 

assunto’.   

Zoe, Residente do lar de idosos 

Chard Court, Bristol, 07/09/2012 

Salvaguardar o futuro das plantas 
é hoje um dos principais objectivos 
dos jardins botânicos contem-
porâneos. Embora problemas so-
ciais como a pobreza, obesidade, 
desemprego jovem, ansiedade e 
envelhecimento da população rep-
resentem problemas reais do mun-
do moderno, globalmente não 
aparentam estar diretamente liga-
dos às preocupações dos jardins 
botânicos.  

Os problemas sociais e ambientais 
estão intrinsecamente ligados – a 
degradação ambiental pode levar 
a vários problemas socioeconómi-
cos e vice-versa (Pelow, 2000; 
Taylor, 2000). Assim, torna-se 

1. Os nomes dos participantes dos projetos comunitários foram alterados por razões de confidencialidade  
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cativas e científicas fomentem o 
seu papel social nas comuni-
dades locais em assuntos de inte-
resse mútuo, salientando a sua 
importância no mundo contempo-
râneo.   

  

Enquadramento e denomi-
nação: Aumentando o papel 
social dos jardins para a 
conservação da biodiversi-

dade 

 

Mas o que significa aumentar o 
seu papel social? 

“Os jardins botânicos ao focarem 
e aumentarem o seu trabalho com 
as comunidades locais e globais, 
relativamente a problemas sociais 
e ambientais comuns, estão a 
promover a resiliência destas 
comunidades, dos próprios jardins 
e promovem um futuro sus-
tentável para o nosso planeta”. 

A aproximação ao público, em 
geral, é uma faceta importante 
dos jardins botânicos mas al-
gumas comunidades são mais 

difíceis de motivar do que outras. 
Os jardins botânicos tendem a 
atrair maioritariamente um publico 
mais velho, de raça branca e de 
classe média, o que permite que 
certos grupos sociais não se con-
siderem desejados. Embora 
vários jardins já desenvolvam pro-
jetos educacionais e comu-
nitários, uma grande diferença em 
termos do público que participa 
nestes projetos continua a ser no-
tada. 

Aumentar o papel social é um 
processo pró-ativo, que exige aos 
jardins a iniciativa de identificar e 
alcançar os sectores das comuni-
dades menos representados ou 
até privados dos seus direitos, 
conseguindo-os atrair para os 
seus espaços ou através da 
criação de atividades comu-
nitárias.  

De forma a atingirem este objecti-
vo, os jardins podem começar por 
se tornarem mais competitivos. O 
estudo dos públicos pode propor-
cionar informação acerca do perfil 
dos visitantes atuais e de quem 

não visita o jardim, assim como, 
fornecer informação sobre as 
necessidades e interesses dos 
visitantes.  Através da informação 
fornecida por estes estudos, os 
jardins podem desenvolver pe-
quenos projetos com as comuni-
dades locais e mais desfavoreci-
das o que pode representar um 
impulso eficaz para programas 
mais ambiciosos. Uma parte es-
sencial deste processo é a 
criação de parcerias com as 
comunidades e com as várias or-
ganizações que já trabalham no 
terreno; um processo que neces-
sita de paciência, tacto e determi-
nação. 

Existem diferentes modelos para 
motivar comunidades, incluindo 
abordagens mais generalistas ou 
mais detalhadas, e através da 
avaliação dos diferentes níveis de 
motivação e passando pela partil-
ha de informação ao trabalho con-
junto. É essencial conseguir iden-
tificar quais os problemas de ex-
clusão social2 que afectam estas 
comunidades de forma a que pro-

2. O papel de um jardim botânico ao ‘combater a exclusão social e ao promover a inclusão é interpretado nos termos do seu impacto social e em 
relação às desvantagens, discriminação e desigualdade social’ (Sandell, 2003, pp.45-46)  

Figura 1: O que significa aumentar o papel social dos jardins  botânicos  



jetos orientados para estes pro-
blemas sejam criados e que na 
sua fase de planeamento incor-
porem as questões ambientais. 
Motivar as comunidades para a 
conservação das plantas requer 
que os participantes sintam que é 
um assunto que está diretamente 
ligado às suas vidas, interesses, 
expectativas e necessidades. 
Uma correta avaliação do impacto 
social e ambiental deste tipo de 

projetos comunitários é 
necessária de forma a garantir a 
sustentabilidade deste tipo de tra-
balho desenvolvido pelos jardins. 

Desenvolver um pequeno projeto 
comunitário só poderá ser o ponto 
de partida para conseguir atingir 
mudanças organizacionais efeti-
vas a longo prazo num jardim que 
tenha como objectivo aumentar 
do seu papel social. A figura 1 
identifica todos os factores inter-

nos e externos que influenciam e 
que constituem o papel social de 
um jardim botânico. A iniciativa 
‘Comunidades na Natureza’ é um 
bom exemplo do trabalho desen-
volvido por jardins que já assumi-
ram esta mudança organizacional 
e do impacto do trabalho desen-
volvido até ao momento.  

Aumentando o seu papel social: quatro histórias de jardins no Reino Unido 

Desde 2011-2012 que quatro 
jardins botânicos do Reino Unido 
– Bristol Zoo Gardens (BZG), 
Leicester University Botanic Gar-
den (ULBG), Westonbirt, The Na-
tional Arboretum (Westonbirt) e os 
Royal Botanic Garden Edinburgh 
(RBGE) – participam no projeto  
Comunidades na Natureza da 
BGCI, onde conseguiram atrair 

membros, inicialmente desinter-
essados, da suas comunidades 
locais para temas relacionados 
com a conservação de plantas. 
Durante um período de oito 
meses, a BGCI acompanhou e 
apoiou, através de workshops e 
apoios diretos, o trabalho desen-
volvido por estes jardins enquanto 
estes criavam, implementavam e 
avaliavam os projetos com as co-

munidades locais. Enquanto isso, 
os jardins reconsideravam o seu 
papel na sociedade, responsabi-
lidades e missão. A avaliação 
deste tipo de projetos permite an-
alisar o impacto que os jardins 
botânicos podem ter em termos 
de conservação da biodiversidade 
e inclusão social.   

Bristol Zoo Gardens – Coleção comunitária de plantas de Bristol 

Responsável pelo projeto esclarece os 
residentes do lar de idosos Chard Court em 
Bristol sobre o crescimento da Calendula sp..  

Com o foco na conservação de 
plantas, o BZG procurou estabelecer 
uma coleção de plantas nacionais 
através da colaboração com as 
escolas locais e comunidade local. O 
programa desenvolveu-se no âmbito 
do projeto Plant Heritage (National 
Council for the Conservation of Plants 
& Gardens) onde os indivíduos e 
organizações desenvolvem, 
documentam e preservam um coleção 
completa de um especifico grupo de 
plantas.  

Nunca um projeto de inclusão social 
tinha sido desenvolvido no jardim, o 

que torna este programa uma excitante oportunidade e um 
desafio para o jardim. Os diferentes cultivadores 
comunitários que participaram neste projeto pertenciam a 
um clube escolar de jardinagem, a um grupo de jardinagem 
comunitário, a um grupo de reformados de um lar de idosos 
e um grupo de pacientes com demência de um centro de 
dia. Estes grupos cultivaram em colaboração conjunta, e 
com o objetivo de conservar espécies de Calêndula 
(Calendula sp.), uma espécie vulgarmente cultivada nos 
jardins Ingleses.    

A grande variedade de grupos a participarem neste projeto 
mostra que os resultados variaram equitativamente entre os 
grupos. Alguns grupos tiveram imenso sucesso na 
polinização manual de uma espécie que normalmente não 
é cultivada no Reino Unido. Outros grupos, infelizmente não 
conseguiram obter plantas suficientes para exposição. No 
entanto, todos os grupos foram beneficiados com um 
aumento do conhecimento sobre plantas e apresentaram 
interesse em participar no projeto no ano seguinte. 

Sete dos nove grupos comunitários que participaram neste 
projeto, conseguiram produzir dez de onze espécies 
identificadas de Calêndula e que posteriormente foram 
expostas ao público no Zoo. Com este resultado podemos 
considerar que a coleção obtida representa uma detalhada 
coleção botânica. Considerando este projeto como a 
primeira Coleção Nacional “dispersa” (não estando 
confinada a um único local), obriga a que a organização 
Plant Heritage repense as suas próprias linhas de ação 
relativamente às coleções, de forma a incluir a Coleção 



Comunitária de Plantas de Bristol e atribuir-lhe um 
estatuto de Coleção Nacional temporária. 

As consequências mais importantes deste projeto, e 
provavelmente as menos esperadas, relacionam-se com 
uma maior coesão entre a comunidade, o aumento da 
auto confiança dos participantes, o crescente desejo de 
melhorar o ambiente onde vivem e a descoberta de um 
novo interesse relativamente à conservação de plantas. 
A Coleção Comunitária de Plantas de Bristol demonstra 
a riqueza de possibilidades disponíveis para as 
comunidades e permite que estas se tornem grupos 
ativos na conservação de plantas. Consequentemente 
estes projetos comunitários representam também um 
exemplo de como criar ligações entre as comunidades e 
o ambiente natural que as rodeia e a promessa de 
defesa de espécies no mundo. 

A Coleção Comunitária de Plantas 
melhorou a auto confiança dos 

participantes. Uma das histórias mais 
marcantes é de um senhor idoso; 

reformado e jardineiro toda a sua vida 
que estava extremamente entusiasmado 

com a rara oportunidade que lhe foi 
dada, e que estava ao telefone logo pela 

manhã a dizer ‘certo, está feito, você 
sabe’.  

 
Catherine, líder do Clube Comunitário de 

Jardinagem Upper Horfield, Bristol 
07/09/2012   

University of Leicester Botanic Garden – Projeto Sentir Verde 

Enquanto organizadores pioneiros de um projeto 
de inclusão social com a temática da 
conservação de plantas, o ULBG descobriu que 
trabalhar com um organização experiente 
poderia de ser grande ajuda, pois facilitava a 
criação e o desenvolvimento dos workshops. 
Esta organização já desenvolve uma série de 
atividades com quatro grupos diferentes de 
adultos em colaboração com a Mosaic – 
organização de Leicester que pretende ajudar 
pessoas com deficiência. Adultos pertencentes 
aos quatro grupos representavam uma grande 
variedade de faixas etárias e de interesses, e 
todos apresentavam diferentes níveis de 
deficiência física ou dificuldades na 
aprendizagem.  

As diferentes atividades focavam-se na 
horticultura, nos diferentes usos das plantas, 
ambiente e arte. Cada grupo participou em 
workshops de dois dias completos e terminaram 
num evento de comemoração com familiares e 
responsáveis. Durante o projeto ficou claro que 
as experiências visuais e tácteis ficaram retidas 
na memória com maior facilidade do que o 
ensino verbal. As atividades mais populares 
foram a criação de vasos de flores para levar 
para casa, a criação de sacos de misturas de 
ervas para culinária e a produção de cremes 
para as mãos e óleos de massagens. Os 
participantes também criaram uma obra de arte 
em cestaria.    

O objetivo inicial do projeto Sentir Verde era, 
através da transmissão de conhecimentos por 
métodos formais, promover a sensibilização dos 
participantes para as questões das alterações 
climáticas e poupança de água. Durante a 
avaliação do projeto verificou-se a necessidade 

de encontrar novas e criativas formas de motivar 
os adultos com deficiência para a conservação 
de plantas. No entanto, o projeto mostrou que os 
seus participantes conseguiram aprender a 
utilidade das plantas e a sua importância para as 
suas vidas, assim como, os benefícios de se 
ligarem ao meio natural.  

 

Eu acho (que as questões ambientais) tem que 
estar a um nível que as pessoas percebam e 
que sejam relevantes na sua vida e mundo... 
porque são assuntos muito complexos e de 
grande escala...falar sobre o assunto numa 
forma mais global, pode tornar-se de difícil 

compreensão.  

Mary, Coordenadora do grupo Mosaic, 
Leicester, 16/07/2012 

O projeto e a parceria com a Mosaic resultou 
numa aproximação crescente do ULBG a 
pessoas com deficiências. Um momento de 
mudança ocorreu, tornou-se um espaço 
acessível para os diferentes grupos. Por outro 
lado, o pessoal especializado da Mosaic 
ajudaram e treinaram os educadores do jardim 
sobre como se aproximarem e comunicarem com 
adultos com deficiências físicas e com 
dificuldades na aprendizagem. As atividades 
tiveram um grande impacto enquanto orientadas 
para problemas de inclusão social ao nível 
individual e de grupo. As atividades despertarem 
o interesse dos participantes pelas plantas e 
jardins botânicos, e abriram as portas para um 
novo mundo que pode ajudar a suprimir as suas 
necessidades na busca de uma vida ativa e 
social. Também se verificou um aumento na auto 
confiança dos participantes.  



 

Westonbirt, The National Arboretum – Vozes Escondidas 

Com o projeto Vozes Escondidas, o jardim de 
Westonbirt procurou expandir o seu público e 
através do trabalho colaborativo com 
diferentes grupos conseguiu adquirir 
conhecimento partilhado sobre a vida das 
árvores e sua importância para a sociedade. 
Este projeto desenvolveu-se com a 
colaboração de três diferentes grupos e teve 
como base atividades de educação ambiental 
especificamente orientadas para cada um dos 
grupos: O projeto Bristol Drugs (BDP) – uma 
instituição independente que trabalha com 
usuários de drogas e que foca as suas 
atividades na gestão sustentável de florestas; 
Awaz Utaoh (Ergue a tua voz) – um grupo que 
desenvolve trabalho com mulheres asiáticas 
vitimas de abuso e que enfrentam exclusão 
social, focando o seu trabalho no papel das 
árvores enquanto fornecedoras de materiais 
para artesãos no mundo e em atividades 
relacionadas com a alimentação; Stroud 
Macular Disease Society (SMDS) - instituição 
de apoio a idosos com deficiências visuais que 
desenvolve atividades relacionadas com as 
alterações climáticas e jardinagem. 

Cada grupo visitou os jardins de Westonbirt 
mensalmente, durante um período de seis 
meses e que culminou numa celebração 
conjunta. O projeto foi dividido em fases 
distintas e o trabalho colaborativo foi baseado 
na partilha de responsabilidades de cada 
sessão entre os grupos, pessoal do jardim e os 
participantes, de forma a garantir que os 
programas desenvolvidos tivessem em 
consideração as necessidades de cada grupo. 

No que toca à motivação dos participantes 
relativamente à conservação de plantas, o 
projeto obteve resultados variáveis. O maior 
sucesso foi obtido nas atividades do grupo 
BDP, onde os participantes não só 
compreenderam a importância de uma gestão 

 
A responsabilidade é toda nossa assim como 
é o nosso futuro. A gestão florestal deveria 
fazer parte de um projeto comunitário que 

envolva toda a gente  
 

Tom, membro do grupo BDP, Bristol, 
10/09/2012 

Conservação e gestão florestal em Weston-
birt. Créditos fotográficos: Westonbirt 

florestal sustentável e adequada mas também 
perceberam que podem ter um papel 
importante, enquanto indivíduos, nas soluções 
destes problemas.  

Os grupos Awaz Utaoh e SMDS também 
evidenciaram um aumento da sensibilidade 
relativamente aos problemas ambientais e à 
importância da conservação de plantas; no 
entanto, não conseguiram ver-se com um papel 
de importância na conservação de plantas. Esta 
situação deve-se provavelmente ao facto de 
que as atividades desenvolvidas pelos dois 
grupos não terem tido momentos práticos 
capazes de ligar diretamente as suas ações 
com a conservação de plantas.  

Vozes Escondidas foi um projeto de enorme 
sucesso enquanto projeto orientado para a 
inclusão social. O projeto aumentou a 
autoestima dos seus participantes e beneficiou 
a sua saúde mental e física, assim como, o 
bem estar dos seus participantes. Os 
participantes sentiram-se mais confiantes 
depois de adquirirem novas aptidões que mais 
tarde pretendem partilhar com as comunidades 
onde vivem. O projeto também abordou os 
aspectos políticos da exclusão social (ex.: 
marginalização e baixos níveis de trabalho 
comunitário), em particular, por permitir que os 
membros do grupo BDP sentissem que as suas 
ações podem contribuir para a sociedade. O 
projeto também foi um sucesso em termos de 
coesão social; O pessoal do jardim Westonbirt 
e voluntários desenvolveram especial empatia 
pelos desafios que enfrentaram ao lidar com 
estes grupos específicos e desenvolveram 
consciência de que poderiam relacionar-se e 
divertir-se ao interagir diretamente com os 
participantes. 



Royal Botanic Gardens Edinburgh – Projeto jardinagem 

comestível 

Os RBGE tinham muito pouca experiência em 
desenvolver projetos comunitários. Quando 
iniciaram a parceria com o programa 
Comunidades na Natureza já o projeto jardinagem 
comestível estava em curso há 10 meses, mas a 
partir deste momento houve um maior trabalho em 
cativar públicos e em transmitir-lhes as aptidões e 
conhecimentos necessários para cultivarem os 
seus próprios alimentos. O grupo escolar Mais 
Escolhas Mais Hipóteses (MEMH) da Escola 
Secundária de Broughton inclui pessoas que não 
costumam frequentar estabelecimentos de ensino 
enquanto o grupo The Rock Trust incluía jovens 
em risco de ficarem desalojados.  

Durante um período de 5 meses os grupos 
visitaram o jardim com frequência semanal e 
cuidaram dos seus próprios talhões onde 
aprenderam a fazer crescer, a preparar e a 
partilhar alimentos de forma sustentável e 
saudável. Os jovens aprenderam através do 
trabalho prático, sobre: segurança alimentar, 
como diminuir a pegada ecológica, biodiversidade 
no jardim comestível e como aplicar práticas 
ambientalmente favoráveis em horticultura, como 
por exemplo, a compostagem, a gestão 
sustentável de água e jardinagem livre de adubos. 

Devido à grande procura pelas comunidades, os 
RBGE ofereceram um dia de treino a dois grupos: 
o Pilton Community Health Project (Pilton) que 
oferece atividades sobre como as comunidades 
podem viver vidas mais saudáveis; e o Mayfield 
and Easthouses Youth 2000 Project (YK2000) que 
oferece um espaço onde os jovens podem 
socializar em segurança, conselhos sobre procura 
de emprego, apoio legal e que gere uma empresa 
de jardinagem social. Os treinos eram focados em 
como criar um jardim comunitário. 

Os jovens que fizeram parte deste projeto 
começaram a cultivar as sua própria comida em 
casa, experimentaram alguns vegetais pela 
primeira vez e cozinharam a partir de alimentos 
frescos em vez das refeições pré-preparadas que 

faziam parte dos hábitos diários. Cultivar e 
consumir alimentos locais não representa apenas 
uma questão ambiental. O projeto teve um 
impacto significante em termos de saúde e bem 
estar dos participantes, considerando os fracos 
registos de saúde na Escócia (obesidade, 
diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares) 
atribuídos aos maus hábitos alimentares, os 
resultados foram louváveis. O projeto Jardinagem 
Comestível também foi um sucesso relativamente 
às dimensões sociais e económicas da exclusão  

 

 

 

social, particularmente em relação a temas como: 
exclusão do mercado de trabalho, marginalização 
de jovens e desalojamento. Alguns dos jovens 
que participaram estavam em risco de ficar sem 
casa, eram pais solteiros e viviam em zonas mais 
marginalizadas de Edimburgh. Durante o projeto 
melhoraram as suas aspirações na vida, a sua 
auto confiança aumentou e alguns até 
ponderaram uma carreira profissional na 
horticultura no futuro.  

Através das reações dos participantes foi 

possível verificar que estes melhoraram a 

sua compreensão sobre os processos que 

ligam a produção de alimentos e consumo 

com as questões ambientais. Alguns dos 

comentários foram: Ser amigo do ambiente 

significa saúde e ser económico, Crescer a 

nossa própria comida representa menos 

lixo, O projeto fez-me querer ter um 

minhocário e comer mais comida fresca vin-

da das plantas, Eu sinto-me motivado a 

fazer crescer a minha própria comida.  

Participantes dos grupos YK2000 e do Rock 

Trust, Edinburgh, 07/2012  

(Esquerda) Workshop de jardinagem com 
a organização Mosaic no ULBG. Créditos 

fotográficos: Mosaic  

À direita : Visita do grupo do projeto Pilton, 

fotográficos: RBGE  



Passar a ação 

 

Desenvolver o papel social dos jardins não passa 
apenas pelo trabalho com grupos ou por es-
pecificar o tipo de público que os jardins atraem, é 
um processo longo, onde a instituição aprende a 
diversificar os seus públicos e a atingir novos públi-
cos, e onde se torna relevante para uma grande 
proporção da sociedade. Como David Rae, Diretor 
dos programas de horticultura do RBGE salienta: 

 

Não faz sentido pregar sobre sustentabilidade am-
biental a apenas 5% da população, tem que ser a 
100% o que significa a toda a gente; ...temos que 
encontrar maneiras de chegar a pessoas que nor-

malmente não visitam o jardim.  

Edimburgh, 10/08/2012 

 

Em conjunto com o empenho nos problemas de 
exclusão social, desenvolver o papel social dos 
jardins obriga a repensar a conservação de plantas 
enquanto uma atividade dependente da 
investigação científica e que necessita de atrair a 
participação pública. Simon Toomer, Diretor do 
Jardim Botânico de Westonbirt, salienta:  

 

nós temos que ter cuidado para garantir que o que 
fazemos neste tipo de projetos é através da 
verdadeira importância e natureza do jardim 

botânico. Quando se criam estas atividades é 
necessário levar em consideração que elas 

precisam de fazer parte integrante do espaço em 
que se desenvolvem, em vez de ser apenas mais 

um local.  

Westonbirt, 25/09/2012  

 

Durante os seus cinco de existência, o programa 
Comunidades na Natureza, tem ajudado os jardins 
botânicos a tornarem-se relevantes no seu papel 
social. Investigação desenvolvida com o apoio da 
BGCI em 2010 (Dodd & Jones, 2010) identificou o 
papel social dos jardins botânicos em todo mundo. 
A coordenação e avaliação dos projetos 
comunitários desenvolvidos em seis jardins 
botânicos mostrou o impacto deste trabalho (Dodd 
& Jones, 2011; Vergou & Willison, 2013b) e 
resultou na publicação de um manual (Vergou & 
Willison, 2013a) que ajuda a planear, passo-a-
passo, como desenvolver o papel social de uma 
instituição. A iniciativa, atualmente, tem-se 
expandido e pede aos jardins que passem à ação 
globalmente, partilhando as suas melhores práticas 

nesta área de trabalho e através da criação de 
parcerias, de forma a combater os problemas 
sociais e ambientais nas suas comunidades. 

 

Se deseja saber mais sobre esta iniciativa, 
pode visitar: 

 http://www.bgci.org/education/
communities_in_nature. Se deseja fazer parte 
desta iniciativa e partilhar algum estudo de caso 
relativo ao seu jardim no nosso mapa mundial 
de projetos comunitários, contacte por favor 
BGCI Education (asimina.vergou@bgci.org).  
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