DIA DA TERRA COMEMORA O SEU 40º ANIVERSÁRIO
O Dia da Terra é comemorado, anualmente, a 22 de Abril e assinala o nascimento do moderno
movimento ambiental em 1970, que surgiu nos Estados Unidos da América.
Em 1990, o dia 22 de Abril foi mundialmente adoptado como o Dia Mundial da Terra, mobilizando cerca
de 141 países, dando um impulso significativo na preparação do caminho para a Cimeira da Terra
(1992), no Rio de Janeiro (Brasil).
Rapidamente, a comemoração do Dia da Terra se alargou a todo o mundo, envolvendo milhares de
pessoas, todos os anos, em iniciativas nas suas Comunidades locais com o objectivo de sensibilizar
para a necessidade de um desenvolvimento sustentável das sociedades humanas compatível com a
protecção ambiental.

SABIA QUE…
Actualmente, consumimos mais 30% dos recursos naturais que Terra pode (re)produzir?
O que significa que, a pegada ecológica global excede a capacidade de regeneração do planeta em cerca de 30%.
Portugal tem uma pegada ecológica média de 4,4ha (ocupando o 28º lugar numa lista de 151 países) e uma biocapacidade*
de apenas 1,2ha (95º lugar). Aproximadamente 60% da pegada ecológica de Portugal é explicada pelo nível de
emissões de carbono e o factor que mais contribui para a capacidade de regeneração biológica do país é a
floresta que vale, aproximadamente, 40% da sua biocapacidade.
Se o consumo dos recursos naturais do Planeta continuar a crescer a este ritmo, em 2030, seriam necessários 2
planetas para manter o padrão médio de consumo de cada português.

* Área que um país tem para satisfazer as necessidades de consumo e assimilação dos resíduos dos seus habitantes

A LIPOR promove diversas iniciativas de boas práticas ligadas à Terra: agricultura biológica, compostagem, ambiente, entre
outras, constituindo um importante contributo para a manutenção da Biodiversidade.
A HORTA DA FORMIGA | CENTRO DE COMPOSTAGEM CASEIRA tem como objectivo promover a Biodiversidade e
contribuir para uma melhor gestão dos resíduos biodegradáveis, através da utilização de sistemas equilibrados e
naturais, da utilização de espécies autóctones e da fixação de espécies (que de outro modo tenderiam a
desaparecer).
O Terra-à-Terra é um projecto que visa promover a redução dos resíduos orgânicos ao nível das
habitações da área de intervenção da LIPOR.
SE MORA NUMA CASA/PRÉDIO COM JARDIM NUM MUNICÍPIO DA LIPOR…
Inscreva-se no Terra-à-Terra e receba, gratuitamente, um compostor.
Para obter mais informações sobre o “Terra-à-Terra” ou sobre outros projectos da “Horta da Formiga” ou
para se inscrever nas nossas actividades, visite o site: www.hortadaformiga.com

É NECESSÁRIO DAR TEMPO AO TEMPO PARA QUE DETERMINADAS ATITUDES SE TORNEM HÁBITOS...
É TEMPO DE MUDAR!

