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Ambiente

P : Pessoas, Prosperidade e Planeta
O ambiente é a totalidade das condições externas que afetam a vida, desenvolvimento e sobrevivência de um organismo.
Engloba as condições biológicas, físicas e químicas nas quais os seres vivos se desenvolvem.
Um ambiente saudável é fundamental para a vida humana, porque nos fornece os bens e serviços que precisamos para
sobreviver e prosperar (evoluir, desenvolver, fortalecer).
Adaptado de: ONU Environment Glossary; Dicionário Priberam da Língua Portuguesa; ONU United Nations Environment Programme

A saúde do ambiente é essencial à vida, mas a ação humana
tem criado grandes riscos ambientais e colocado o planeta sob
uma enorme pressão. A humanidade está a esgotar os recursos
naturais da terra, a poluir o ar e a água, a provocar alterações
no clima e a levar à extinção de muitas espécies de seres vivos
(plantas e animais).

Trocado por miúdos

Para mudar esta situação, temos que mitigar os problemas
ambientais causados, agindo para reduzir as suas causas e
aumentar as soluções e as alternativas ao atual estilo de vida. O
nosso modelo de consumo é insustentável. Segundo o Banco
Mundial, estima-se que em 2050 serão necessários quase
três planetas Terra para proporcionar os recursos naturais
necessários a fim de manter o atual estilo de vida da humanidade.
(http://www.worldbank.org/pt/news/feature/2016/08/09/
objetivo-desarrollo-sostenible-ods-12-consumo).

Mas a forma como as pessoas vivem está a
prejudicar o ambiente. São alguns exemplos
a poluição das fábricas, os gases emitidos
pelos carros, os produtos tóxicos usados na
agricultura, e a produção de lixo associada
às coisas que compramos e que facilmente
deitamos fora e substituímos, e ao tipo de
materiais que utilizamos, como o plástico,
que se acumula na terra e nos oceanos
durante muitos anos.

É preciso pensar criticamente sobre os impactos das nossas
decisões de consumo, refletindo sobre o ciclo de vida do
produto - de onde veio (desde a extração) e para onde vai (lixo),
e que impactos tem em cada uma das fases. E é preciso agir:
Reduzir, Reutilizar, Reciclar, Recusar, Repensar.

“Ambiente é a nossa casa, o nosso
alimento, o que respiramos, o que
devemos cuidar, o nosso lar!”

Migrante participante nas Comunidades Interculturais
do Dicionário do Desenvolvimento

O ambiente é tudo o que nos rodeia. O ar que
respiramos, a água que bebemos, o vento que
sentimos, aquilo que comemos, os animais
e as pessoas, as pedras, as montanhas, as
árvores, os mares e os Oceanos.

As pessoas têm que proteger os recursos
ambientais. É preciso viver de forma
sustentável, usando os recursos de forma
inteligente para que eles continuem a existir
por muitos anos.
Todas as pessoas têm responsabilidade pelo
meio ambiente, as pequenas ações de cada
um são importantes: poupar água, reduzir
o consumo de plástico, andar a pé ou de
bicicleta, aprender mais sobre a proteção da
vida marinha e terrestre.

Sabias que...

Se não agirmos , em 2050 os nossos oceanos vão ter mais
plástico do que peixe?

No dia 5 de junho celebra-se o Dia Mundial do Ambiente que
tem por objetivo chamar a atenção para os desafios ambientais
que enfrentamos e para a importância da preservação dos recursos naturais?

www.ddesenvolvimento.com

Nações Unidas

Ao assegurarmos a qualidade do ambiente, estamos a contribuir para eliminar a pobreza?

Ambiente
Passar à ação...

Assina o compromisso - “Beat Pollution”:
http://www.beatpollution.org/sign-the-pledge
Não uses palhinhas descartáveis e evita produtos com
embalagens de plástico.
Compromete-te com os 5 R: Reduzir, Reutilizar, Reciclar,
Recusar, Repensar.
Calcula e reflete sobre a tua pegada ecológica:
http://footprint.wwf.org.uk/
Vê a série Capitão Planeta, para aprender mais coisas sobre o
equilíbrio do ambiente.

Para saber mais...

Programa das Nações Unidas para o Ambiente
www.unenvironment.org
Associação Portuguesa do Lixo Marinho
https://www.aplixomarinho.org/
Dia da Sobrecarga da da Terra
https://www.overshootday.org/
WWF - Portugal
http://www.natureza-portugal.org/

Vídeos

Proteger nosso planeta, combater as mudanças climáticas
https://youtu.be/l19WLdf_NLo

“Ambiente é o ar que tu respiras, a água
que tu bebes, tudo o que podes ver com
os teus olhos…”

Migrante, participante nas comunidades interculturais

“Não haverá sociedade se destruirmos
o ambiente.”

Margaret Mead, antropologista
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EB1 Maria Barroso - Comunidade educativa participante no Dicionário do Desenvolvimento

Detritos Plásticos no Oceano
https://vimeo.com/169585216 Vídeo de animação 3D sobre o
problema da Poluição do Oceano por plásticos.

