
DIA INTERNACIONAL DA FLORESTA 
 

 

Aujourd'hui on célèbre la Journée 
Internationale des Forêts. Depuis les 
années 1970, l'Organisation des Nations 
Unies institua cette date afin de promouvoir 
l'importance des différentes fonctions des 
écosystèmes forestiers du monde. 

La Biodiversité est la devise de la Journée 
Internationale de la Forêt 2010. Voilà 
quelques messages importantes sur le 
thème:   

  La Biodiversité est importante pour le 
bien-être de la Planète! 

 L'activité des Hommes est l'une des 
causes principales de la disparition de 
la Biodiversité! 

 On est toujours à temps de protéger 
la Biodiversité! 

 

In Journée Internationale de la Forêt 2010 : la 

biodiversité ! - BlogSkidz (sapo.pt) 



ONU: “Aprenda a amar as florestas” 
é lema para incentivar educação 

 

 

As florestas abrigam mais de 80% das 
espécies terrestres de animais, plantas e 
insetos do planeta. Elas também combatem 
as mudanças climáticas e amortecem os 
impactos de tempestades e inundações. 

Segundo a ONU, ao alimentar os rios, 
as florestas fornecem água potável para 
quase metade das maiores cidades do 
mundo. Elass também dão abrigo, 
empregos e segurança para populações 
que dependem delas. 

Dia Internacional 

As florestas também desempenham um 
papel crucial no alívio da pobreza e na 



realização dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, os ODSs. 

Nessa quinta-feira, 21 de março, o Dia 
Internacional das Florestas busca chamar 
atenção para todos os tipos de matas. O 
tema de 2019 é educação para Aprender a 
Amar as Florestas. 

A coordenadora técnica de Economia 
Florestal e Governação na Organização das 
Nações Unidas para Agricultura e 
Alimentação, FAO, Thaís Linhares-Juvenal, 
falou à ONU News, de Roma, sobre as 
matas. 

A representante explicou que à medida 
em que o mundo se torna cada vez mais 
urbano, é preciso manter a conexão das 
pessoas com a importância que a floresta 
representa para o planeta e a espécie 
humana. 

Valores 

“Todos os serviços que são gerados 
pela floresta, os serviços ecossistêmicos, 
todos os produtos que são gerados pelas 
florestas, os valores culturais, espirituais, 
culturais que estão nas florestas, muitas 



vezes as pessoas que estão no meio 
urbano, elas não têm dimensão do que isso 
representa e de como isso está presente 
também na vida urbana. Então, é muito 
importante trazer essa valorização, essa 
educação. Incluir temas florestais, incluir 
esse papel da floresta na educação.” 

Para a especialista, também é 
fundamental que essa educação possa 
responder aos desafios ambientais, sociais 
e culturais relacionados à questão da 
proteção das florestas. 

De acordo com a ONU, cerca de 13 
milhões de hectares de florestas são 
destruídos anualmente e o desmatamento é 
responsável por 12% a 20% das emissões 
globais de gases de efeito estufa que 
contribuem para as mudanças climáticas. 

 
In ONU: “Aprenda a amar as florestas” é lema para 

incentivar educação | ONU News 

 

 

  



Too precious to lose 
 

 

When we drink a glass of water, write in a 
notebook, take medicine for a fever or build a 
house, we do not always make the 
connection with forests. And yet, these and 
many other aspects of our lives are linked to 
forests in one way or another. 

Forests, their sustainable management 
and use of resources, including in fragile 
ecosystems, are key to combating climate 
change, and to contributing to the prosperity 
and well-being of current and future 
generations. Forests also play a crucial role 
in poverty alleviation and in the achievement 
of the Sustainable Development 
Goals (SDGs). 



Forests cover one third of the Earth's land 
mass, performing vital functions around the 
world. Around 1.6 billion people - including 
more than 2,000 indigenous cultures - 
depend on forests for their livelihoods, 
medicines, fuel, food and shelter. 

Forests are the most biologically-diverse 
ecosystems on land, home to more than 80% 
of the terrestrial species of animals, plants 
and insects. 

Yet despite all of these priceless 
ecological, economic, social and health 
benefits, global deforestation continues at an 
alarming rate. 

Forests and Biodiversity 

The United Nations General 
Assembly proclaimed 21 March the 
International Day of Forests in 2012. 

The organizers are the United Nations 
Forum on Forests and the Food and 
Agriculture Organization of the United 
Nations (FAO), in collaboration with 
Governments, the Collaborative Partnership 



on Forests and other relevant organizations 
in the field. 

The Day celebrates and raises 
awareness of the importance of all types of 
forests. On each International Day of Forests, 
countries are encouraged to undertake local, 
national and international efforts to organize 
activities involving forests and trees, such as 
tree planting campaigns. The theme for each 
International Day of Forests is chosen by the 
Collaborative Partnership on Forests. The 
theme for 2020 is Forests and Biodiversity. 

 

In International Day of Forests | United Nations 

 

 

 



RECURSOS DIGITAIS VÍDEO E AUDIO PARA 

CONSULTAR SOBRE O TEMA: 

- Dia Internacional das Florestas foca na educação - YouTube 

- Journée Internationale des Forêts 2020: les Forêts et la Biodiversité - YouTube 

- Dia Internacional das Florestas 2020 - FAO - YouTube 

 

AUDIOTECA 

- Audioteca | ONU News 

 

CURIOSIDADES 

- Build The Most Beautiful Underground House Villa by Ancient Skills - YouTube 

 

MULHER TRANSFORMA ÁRVORE 
CENTENÁRIA MORTA EM BIBLIOTECA. O 
RESULTADO É ENCANTADOR 

 

A árvore tinha 110 anos e estava morta. Em 
vez de ser desenterrada e destruída, foi 
transformada numa biblioteca que parece 
saída de um conto de fadas. 



 
Sharalee Armitage Howard, bibliotecária, 

artista e ex-encadernadora do estado norte-
americano de Idaho, decidiu que o grande 
tronco de uma árvore centenária seria o cenário 
perfeito para uma "Little Free Library". A árvore 
foi esculpida a partir do interior, coberta com um 
telhado e recebeu uma iluminação interior e 
exterior que transformam o local num cenário 
mágico. 

A biblioteca é mais uma das milhares 
de Little Free Library, um projecto internacional 
de pequenas bibliotecas partilhadas. Essas 
pequenas bibliotecas estão a surgir em vários 
locais, contando já com mais de  75.000 
bibliotecas em 88 países. 

 
In Mulher transforma árvore centenária morta em biblioteca. O resultado é 

encantador - Mundo - SAPO Viagens 


