“Proteger a vida na Terra não é tarefa apenas dos governos.
Seja você uma autoridade local, uma empresa, uma
instituição educacional ou grupo comunitário, você pode
proteger a natureza.” – Convention on Biological Diversity.
Para mais informações consultar: https://www.cbd.int/
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Dia Internacional da Biodiversidade
«We’re part of the solution»

De forma a reverter a perda de biodiversidade e a alcançar metas até 2030, a agenda de
ação (de Sharm El-Sheikh para Kunming para a Natureza e as Pessoas), apoia a natureza
em consonância com a Estrutura da Biodiversidade Global a ser adotada em 2021, assente
em alguns objetivos para alcançar a sustentabilidade:

No âmbito do galardão bandeira azul da Europa 2021- ABAE, o Município de Góis
realiza, em parceria com o jornal “O Varzeense”, uma atividade de educação
ambiental no Dia Internacional da Biodiversidade. Esta ação de sensibilização,
com o tema “We're part of the solution” (“Somos parte da solução”) pretende
recordar que todos devemos contribuir para um desenvolvimento mais
sustentável, ajudando assim a preservar a natureza e a sua biodiversidade. As
principais metas de comunicação são:

1 - Terras e Florestas

6 - Cidades e infraestruturas

7 - Ação Climática

8 - Saúde

2 - Água Doce

- Gerar apoio público para uma nova estrutura de biodiversidade global;

“A biodiversidade, seja uma espécie ou todo um ecossistema, é vital para a saúde e o bem-

- Criar interesse pela biodiversidade e perceber o seu conceito, sendo que o Dia da
Biodiversidade destaca o quadro atual da biodiversidade no mundo;
- Partilhar nas redes sociais e na internet e popularizar o termo “biodiversidade”.

5 - Sistemas Alimentares

estar dos seres humanos. A qualidade da água que bebemos, os alimentos que
3 - Pesca e Oceanos

4 - Agricultura Sustentável

consumimos e o ar que respiramos dependem da boa saúde da natureza.” - ONU.

