
 

Dica a dica, salvamos o nosso Planeta! 

Tema: Recuperação de Ecossistemas 

 

Este ano, o tema escolhido pelo Programa Bandeira Azul 2021 é “Recuperação 

de Ecossistemas”. As degradações dos ecossistemas têm um impacto direto no bem-

estar de cerca de 3,3 mil milhões de pessoas, de acordo com a Assembleia Geral das 

Nações Unidas 2021-2030 foi declarada como a Década para a Recuperação dos 

Ecossistemas.  

 

A palavra “ecossistema” é, ainda nos dias de hoje, um pouco complexa para 

muitos e por isso é importante desmistificar o seu conceito. Afinal o que significa 

“Ecossistema”? Ecossistema é o conjunto de organismos que vivem num determinado 

local e interagem entre si e com o meio, formando um sistema estável. Cada 

ecossistema é formado por várias espécies diferentes, constituindo uma comunidade. Ou 



seja, no concelho de Góis pode-se dizer que é o conjunto de plantas, animais, clima, 

tipos de solo e rios que formam um ecossistema. 

Sabia que uma pequena gota de água pode ser um ecossistema? Se pensarmos 

que nessa gota pode haver uma comunidade de micro-organismos que interage com o 

meio em que estão, podemos afirmar que se trata de um pequeno ecossistema. 

Sabia que se um terço das áreas mais degradadas do planeta for restaurada é 

possível absorver e armazenar carbono equivalente a metade de todas as emissões 

humanas de gases de efeito de estufa e evitar a extinção de 70% das espécies 

ameaçadas? 

Assim, restaurar um ecossistema, terrestre ou marinho, é importante a fim de 

travar a sua degradação e recuperar a sua funcionalidade ecológica, melhorando a 

produtividade e a capacidade que o ecossistema tem para responder às necessidades da 

sociedade através da melhoria das alterações climáticas, da proteção da biodiversidade, 

da melhoria da saúde e bem-estar, do acesso a alimentos e água potável e no equilíbrio 

social e económico.  

Os projetos de recuperação de ecossistemas inserem-se, nomeadamente, na 

plantação de árvores/espécies autóctones, recuperação de sistemas dunares, limpeza da 

margem de um rio, plantação de flores para ajudar na polinização, identificação e 

remoção de espécies invasoras, sensibilização e proteção de animais ameaçados, 

identificação e valorização da fauna e flora local ou promoção de agricultura 

sustentável. 

Em 2021, o Município de Góis associou-se, através do Programa Bandeira Azul 

de Praias, às iniciativas propostas através da criação e desenvolvimento de atividades de 

educação ambiental de forma a identificar, ajudar e apoiar os ecossistemas que podem 

recuperar. 

E agora está pronto para testar os seus conhecimentos? Então veja o Eco-Quiz 

“Recuperação de Ecossistemas”, proposto pelo Município, disponível em 

https://www.facebook.com/MUNICIPIODEGOIS/videos/250918196541951 

 

 


