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A apresentação ocorreu em
Lisboa, no dia 22 de Junho,
no auditório do Montepio,
e envolve os Bombeiros e  as
Misericórdias na recolha de
óleos alimentares usados.

São várias as figuras públicas 
que se disponibilizaram para ser Embaixadores desta
iniciativa.
Saiba mais visitando: www.reciclartrazfuturo.pt

DESTAQUE

Os Oceanos são tema
A Conferência dos Oceanos das Nações
Unidas, coorganizada pelos governos de
Portugal e do Quénia, acontece num
momento em que o mundo enceta esforços
para mobilizar, criar e promover soluções
que permitam alcançar os 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável antes de
2030. Como parte das primeiras fases da
Década de Ação para os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável, recen-
temente lançada pelo secretário-geral das
Nações Unidas, António Guterres, a
Conferência vai promover uma série de
soluções inovadoras de base científica,
destinadas a lançar um novo capítulo na
ação global para os oceanos.
As soluções para uma gestão sustentável
dos oceanos requerem a aplicação de
tecnologia verde e a utilização inovadora
dos recursos marinhos. É necessária uma
abordagem às ameaças que comprometem a
saúde, a ecologia, a economia e a
governação dos oceanos: a acidificação; o
lixo marinho e poluição; a pesca ilegal, não
declarada e não regulamentada; a perda de
habitats e de biodiversidade.

Veja mais em...
www.un.org/pt/conferences/ocean2022
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O Dia Mundial da Conservação da Natureza celebra-se a
28 de julho.
Este dia, comemorado em Portugal como o Dia Nacional da
Conservação da Natureza, tem o objetivo de
consciencializar as pessoas para os problemas da mãe
natureza e para a necessidade urgente da sua conservação.
O dia internacional da conservação da natureza foi criado
por Assembleia Geral da ONU e em Portugal a data foi
instituída pela resolução nº 73/98 neste mesmo dia para
celebrar o aniversário da fundação da LPN (Liga para a
Proteção da Natureza).
Assim, todos os anos está reservado um dia de reflexão para
a situação da natureza em Portugal e no mundo. As
celebrações desta data prendem-se na limpeza de áreas
costeiras e florestais, na elaboração de planos de
ordenamento e de gestão de áreas protegidas, no
planeamento da articulação da conservação da natureza
com outras políticas sectoriais, entre outras iniciativas.

SABIA QUE...SABIA QUE...
...o...os Vigilantes da Natureza têms Vigilantes da Natureza têm
um dia que os celebra?um dia que os celebra?

O Dia Mundial do Vigilante da Natureza, ou Dia
Mundial do Ranger celebra-se a 31 de julho.
Conhecido como World Ranger Day, este dia é ainda
pouco conhecido em Portugal. O objetivo da data é
homenagear o trabalho de todos os guardas florestais
do mundo, na conservação da flora e fauna selvagem.
Os rangers florestais, protetores da herança natural do
homem, estão assim de parabéns neste dia.

As atividades deste dia variam entre visitas guiadas a
parques, campanhas ambientais educacionais, exibição
de documentários sobre a natureza, entre outros. Pode
celebrar este dia com o plantar de uma árvore ou por
acender uma vela em memória dos guarda-parques
falecidos em serviço.
Este dia foi celebrado pela primeira vez em 2007 pelo
15º aniversário da IRF. É esta organização (IRF -
International Ranger Federation) que todos os anos
coordena o dia mundial do ranger florestal juntamente
com as suas dezenas de associações.
Em Portugal atribui-se ao Serviço Nacional de Parques,
Reservas e Património Paisagístico, a responsabilidade
de criação e gestão de um Corpo de Vigilantes da
Natureza.

DIAS EM DESTAQUE:
Comemorações em Julho que destacamos:
Dia 3 - Dia Internacional sem sacos de plástico
Dia 11 - Dia Mundial da População
Dia 28 - Dia Mundial da Convervação da Natureza
Dia 31 - Dia Mundial do Vigilante da Natureza

REPORTE VALORPNEU
- Não esqueça o mapa trimestral se é importador de pneus
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Pela Conservação da Natureza

O objetivo da data é chamar a atenção para a produção e
para o consumo excessivo de sacos plásticos a nível
mundial, propondo-se alternativas para resolver este sério
problema ambiental.
Sacos plásticos e problemas ambientais
Estima-se que um cidadão na Europa consome cerca de 500
sacos plástico por ano, que acabam no lixo ao fim de meia
hora de utilização, ou então no meio ambiente, criando-se
vastas ilhas de lixo plástico nos oceanos (80% da poluição
marinha). Como os animais confundem o plástico com
alimentos, eles acabam por morrer pela ingestão de plástico.
Os sacos de plástico são constituídos por resinas tóxicas
oriundas do petróleo e levam cerca de 500 anos a
decompor-se. Apesar da gravidade da situação, apenas 2%
da população recicla sacos plásticos.
O que fazer com os sacos plásticos?
O Dia Internacional Sem Sacos Plásticos apela à mudança de
comportamento de todas as pessoas do mundo
relativamente ao uso dos sacos plásticos. Cada um de nós
deve fazer um esforço para preservar o meio ambiente,
levando sempre o mesmo saco plástico para as compras,
reciclando os sacos plástico ou utilizando sacos de papel.

Dia 3 de Julho: Dia Internacional
sem Sacos de Plástico
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