
http://siaram.azores.gov.pt

DIREÇÃO REGIONAL 
DO AMBIENTE CENTROS AMBIENTAIS

siaram
sentir e interpretar
o ambiente dos Açores

Atualizado em julho 2019

Jardim Botânico do Faial

Texto João Melo – Parque Natural do Faial

Fotos Paulo Henrique Silva/DRA 

ILHA DO FAIAL

Ao longo dos últimos séculos, os 
Jardins Botânicos no mundo 
inteiro desempenharam funções 

de importância estratégica, sobretudo no 
que concerne à aclimatação das espécies de 
flora para a sua utilização na agricultura e 
ornamentação. Outro dos objetivos destes 
espaços no passado recente, prendia-se com 
a divulgação da biodiversidade do planeta 
junto das populações. O Jardim Botânico 
do Faial, fundado a 18 de junho de 1986, é 
o mais antigo centro ambiental dos Açores, 
e quando abriu as suas portas ao público, 
tinha uma área de cerca de 5.600m2 e o 
principal objetivo de reunir uma coleção de 
plantas da macaronésia que servissem de 
base para a conservação e promoção dessa 
importante biodiversidade. Podemos dizer, 
que a estratégia deste jardim na conserva-
ção da flora da macaronésia foi um passo 
visionário.

Em 1995, o Jardim Botânico deu outro 
passo para a conservação da flora dos 
Açores, através da reabilitação de uma 
zona de 60.000 m², localizada na freguesia 
de Pedro Miguel, a 400 m de altitude. Este 
foi o primeiro projeto de recuperação de 
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um habitat natural nos Açores. Nesta área 
procedeu-se à recuperação de habitats e es-
pécies características da Laurissilva húmida 
e super-húmida, possuindo, para além do 
importante papel de conservação, também 
um elevado valor paisagístico.

Em 2003 deu-se um novo passo evo-
lutivo na estratégia de conservação  ex-situ  
no arquipélago, com a criação do Banco 
de Sementes dos Açores, cuja finalidade é 
a recolha e a manutenção de uma coleção 
de sementes viáveis de todas as espécies 
Açorianas que sejam possíveis conservar em 
banco de sementes convencional, garantin-
do, desta forma o estabelecido no diploma 
da  Estratégia Global para a Conservação 
das Plantas 2011-2020, definido em 2010 
na X Conferência das Partes para a Con-
venção sobre a Diversidade Biológica, rea-
lizada em Nagoia. Como referido na meta 
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8 da respetiva Estratégia, o objetivo aponta 
para a conservação de: “Pelo menos 75% 
das espécies ameaçadas em coleções ex situ, 
preferencialmente no país de origem, e de 
pelo menos 20% disponíveis para progra-
mas de recuperação e restauro.” O Banco 
de Sementes dos Açores, foi selecionado, 
pela BGCI - Botanic Gardens Conservation 
International, como um dos casos de estudo 
sobre conservação de sementes raras num 
desafio internacional lançado por esta insti-
tuição, o Global Seed Conservation Challenge, no 
ano de 2015. 

Em 2007 foi inaugurado o novo centro 
de visitantes do Jardim Botânico do Faial, 
estrutura que possui um auditório, uma sala 
de exposições, uma biblioteca, um bar e 
onde foi instalado o herbário Ilídio Botelho 
Gonçalves, estrutura fundamental para a 
investigação botânica.

No ano de 2011, o Jardim Botânico do 
Faial é alvo de nova renovação e ampliado 
em cerca de 2400 m2, com o grande obje-
tivo de melhorar a sua coleção de plantas 
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naturais, através da recriação de sete tipos 
diferentes de habitats característicos desta 
região: habitats de calhau rolado, charnecas 
macaronésicas, habitats de dunas e areias, 
uma feteira, uma zona de média altitude, 
uma zona húmida e de turfeira e ainda uma 
zona com vegetação de altitude, onde domi-
nam essencialmente espécies herbáceas. 
Com esta ampliação, o Jardim Botânico 
recebeu no ano de 2012, uma menção 
honrosa na categoria de “Requalificação de 
Projeto Público”, atribuída pelo Turismo de 
Portugal.

Em 2019 o Jardim Botânico é nova-
mente ampliado, passando a ter 15.000m2 
(1,5 ha), permitindo ter uma maior área de 
conservação de espécies e habitats endémi-
cos, com especial foco nos habitats de zonas 

húmidas. Foi também criada uma zona de 
culturas tradicionais dos Açores, fez-se a 
instalação de uma estufa com 900m2, pre-
parada para receber a coleção de orquídeas 
do sr. Henrique Peixoto, que estava exposta 
no Jardim Botânico desde 2010, e parte 
da coleção de orquídeas da família Pekka 
Ranta. A atual coleção do Orquidário dos 
Açores é composta por 5.000 orquídeas, 
com 320 espécies ou híbridos, e 51 géneros, 
incluindo, como não poderia deixar de ser, 
as espécies açorianas, com destaque para a 
orquídea mais rara da europa. Neste pro-
jeto também se procedeu à reconversão de 
um edifício existente, de modo a aumentar 
as instalações do Banco de Sementes dos 
Açores, permitindo uma maior e mais 
eficiente capacidade de conservação.
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HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO 
JARDIM BOTÂNICO DO FAIAL/ FAIAL 
BOTANIC GARDEN OPENING TIMES:

01 NOVEMBRO - 31 MARÇO
terça a sábado | feriados > 10h00 - 17h00*
encerrado > domingos | segundas | 1 janeiro | 
terça Carnaval | domingo Páscoa | 25 dezembro

01 ABRIL - 31 OUTUBRO
todos os dias > 10h00 - 18h00*
encerrado > domingo Páscoa
Orquidário > encerrado às terças-feiras das 
10h00 às 14h00

Visitas guiadas: mediante marcação prévia com 
um mínimo de 48 horas de antecedência
Duração da visita: 90 a 120 minutos
Número de pessoas por visita: 4 - 25

*Última entrada 30 minutos antes do 
encerramento.

A entidade gestora reserva-se o direito de 
encerrar o estabelecimento, conforme as 
condições meteorológicas.

01 NOVEMBER - 31 MARCH
Tuesday to Saturday | Holidays > 10h00 - 
17h00*
Closed > Sundays | Mondays | 1 January | Mardi 
Gras | Easter Sunday | 25 December

 01 APRIL - 31 OCTOBER
Every day > 10h00 - 18h00*
Closed > Easter Sunday
Orchidarium > closed on Tuesdays from 10h00 
to 14h00

Guided tours: by appointment with a minimum 
of 48 hours in advance
Tour duration: 90 to 120 minutes
Number of people per tour: 4 - 25
* Last admission 30 minutes before closing 
times.

The management reserves the right to close 
the establishment, according to the weather 
conditions.

HORÁRIO DE VISITAS GUIADAS/ GUIDED 
TOURS
Mediante marcação prévia com um mínimo de 
48 horas de antecedência
Duração da visita: 90 a 120 minutos
Número de pessoas por visita: 4 - 25
 
By appointment with a minimum of 48 hours in 
advance
Tour duration: 90 to 120 minutes
Number of people per tour: 4 - 25

PREÇOS / PRICES
Criança (0 - 6 anos): Grátis
Júnior (7 - 14 anos): 3,75 €
Adulto (15 - 64 anos): 7,50 €
Sénior (+ 65 anos): 3,75 €
Família (2 adultos e filhos até 14 anos): 15,00 €
Residentes na RAA*: Grátis
 
Bilhete Único Faial:
Criança (0 - 6 anos): Grátis
Júnior (7 - 14 anos): 9,50 €
Adulto (15 - 64 anos): 19,00 €
Sénior (+ 65 anos): 9,50 €
Família (2 adultos e filhos até 14 anos): 38,00 €

*Mediante apresentação do Cartão de Cidadão.
Crianças até aos 12 anos devem apresentar-se 
acompanhadas por um adulto.

Child (0 - 6 years old): Free
Junior (7 - 14 years old): 3,75 €
Adult (15 - 64 years old): 7,50 €
Senior (+ 65 years old): 3,75 €
Family (2 adults and children up to 14 years of 
age): 15,00 €
Resident of the Azores*: Free
Faial All-In-One Ticket:
Child (0 - 6 years old): Free
Junior (7 - 14 years old): 9,50 €

Adult (15 - 64 years old): 19,00 €
Senior (+ 65 years old): 9,50 €
Family (2 adults and children up to 14 years of 
age): 38,00 €

*Upon presentation of the Citizen Card.
Children up to 12 years of age must be 
accompanied by an adult.

CONTACTOS / CONTACTS
Morada/Address: Rua de São Lourenço, nº 23 – 
Flamengos, 9900-401 Horta
Telefone/Phone: (+351) 292 207 360
E-mail: pnfaial.jardimbotanico@azores.gov.pt

COORDENADAS GPS/ GPS COORDINATES:
38°33’3.242’’ N | 28°38’21.121’’ O

COMO CHEGAR/ GETTING THERE
A 2,5 km do centro da cidade da Horta, situado 
na freguesia dos Flamengos, junto à Quinta de 
São Lourenço.
Partindo do Largo Duque D’Ávila e Bolama, no 
centro da cidade da Horta em frente á Câmara 
Municipal, siga na saída a norte, virando à 
esquerda e depois à direita. Passe a Torre do 
Relógio e continue no caminho de calçada. 
Depois da subida, cerca de 1,5 km à frente, 
junto à Quinta de São Lourenço, encontrará a 
placa a sinalizar a entrada do Jardim Botânico.

At 2,5 km from Horta, this centre is located in 
the parish of Flamengos, next to Quinta de São 
Lourenço.
Leaving from the Largo Duque D’Ávila and 
Bolama, in the center of Horta city, in front of 
City Hall, take the exit north, turn left and then 
right. Pass the Clock Tower and continue on the 
traditional cobblestone path. After passing the 
steep road, about 1,5 km ahead, next to Quinta 
de São Lourenço, you’ll find a plaque that 
indicates the entrance to the Botanic Garden.
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