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SABIA QUE ...

As florestas, para além de cobrirem 31% de toda a área terrestre do planeta,
contêm 70% da biodiversidade terrestre?!?

Elas assumem uma responsabilidade direta na garantia da sobrevivência
de 1,6 biliões de pessoas.

A Preservar todos ficamos a ganhar!

NOTA AMBIENTAL

Os últimos dias do ano 2011 ficam marcados ao nível Ambiental pelo facto da ONU ter designado a próxima como
a Década da Biodiversidade (2011-2020), num claro apelo a uma maior harmonia entre o Ser Humano e a Natureza.
O objetivo passa por «promover a implementação de um plano estratégico sobre a Biodiversidade e a sua visão de
uma vivência em harmonia com a Natureza», pelo que até 2020 os Governos são incentivados a desenvolver,
implementar e comunicar os resultados das estratégias nacionais para a implementação do Plano Estratégico para
a Biodiversidade.
«Não podemos reverter a extinção, contudo podemos evitar extinções futuras de outras espécies»!
Do Programa Educativo Municipal fazem parte variadíssimas atividades que dão especial importância à preservação
da Biodiversidade, algumas das quais terão especial destaque no 2.º Período que agora se inicia: o Dia Nacional da
Floresta Autóctone; o «coastwatch europe»; os «bichos à lupa»; o «woodwatch - de olho na floresta», são alguns bons
exemplos.

Destinada às Crianças do Ensino Pré-escolar do Município de Ílhavo inscrito no projeto
Eco-Escolas, esta atividade pretende mostrar-lhes que uma árvore pode conter muito
mais Biodiversidade do que aquela que elas imaginam ou conseguem ver - uma vida
dentro de outra vida!
Sob o enquadramento do Projeto Municipal «woodwatch - de olho na floresta», os
«Bichos à Lupa» procura sensibilizar para a Preservação das Florestas, dando
simultaneamente a conhecer a Biodiversidade que nelas procura abrigo e/ou alimento!
As atividades decorrerão de 9 a 13 de janeiro.

“Bichos à Lupa”


