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GUIA DO DIA MUNDIAL 
DO MEIO AMBIENTE

O tema do Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho 
de 2020, é a biodiversidade – um chamado para combater a perda 
acelerada de espécies e a degradação do mundo natural. Um milhão 
de espécies de plantas e animais estão em risco de extinção, 
principalmente devido à atividade humana. Neste ano, o Dia Mundial do 
Meio Ambiente é sediado pela Colômbia, em parceria com a Alemanha, 
e nos convida a repensar como nossos sistemas econômicos evoluíram 
e qual o impacto que eles têm no meio ambiente. 

São questões que o mundo não pode perder de vista, mesmo 
enfrentando a pandemia de coronavírus e a crise climática. A Colômbia 
tem uma grande diversidade de espécies, ostentando, dentre tantas, 
3500 tipos de orquídeas e 19% dos tipos de pássaros do mundo. 
O governo colombiano fez da preservação da biodiversidade uma 
prioridade nacional.

No site do Dia Mundial do Meio Ambiente estão as últimas atualizações 
sobre inscrições, eventos on-line, agenda e transmissões ao vivo.
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Biodiversidade, ou diversidade biológica, é 
a variedade de seres vivos que habitam a 
Terra. Ela contempla as cerca de 8 milhões 
de espécies no planeta, incluindo plantas, 
animais, fungos e bactérias, bem como os 
ecossistemas que as abrigam - oceanos, 
florestas, ambientes montanhosos, recifes 
de coral e outros - e a diversidade genética 
encontrada entre elas.

Ecossistemas saudáveis, ricos em 
biodiversidade, são fundamentais para 
a existência dos seres humanos. Os 
ecossistemas sustentam a vida humana 
de inúmeras maneiras, limpando o ar, 
purificando a água, garantindo alimentos 
nutritivos, medicamentos baseados na 
natureza e matérias-primas, além de 
reduzirem a ocorrência de desastres naturais.

Mas nós não temos cuidado da natureza. 
Estamos enfrentando incêndios florestais 
sem precedentes   no Brasil, Estados Unidos 
e Austrália, invasões de gafanhotos no Chifre 

da África e a morte dos recifes de corais. A 
pandemia de COVID-19 – a mais recente em 
uma série de surtos de doenças zoonóticas – 
mostra que a saúde do planeta está ligada à 
nossa saúde.

O QUE É BIODIVERSIDADE E 
POR QUE ELA IMPORTA?
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A boa notícia é que podemos reverter as 
tendências de perda da biodiversidade 
repensando nosso relacionamento com a 
natureza e agindo imediatamente para 
ampliar a ambição e a responsabilidade em 
protegê-la. Devemos conservar e restaurar a 
vida e os espaços selvagens, mudar a 
maneira como produzimos e consumimos 
os alimentos, favorecer infraestruturas 
ecológicas e transformar as economias para 
que protejam a natureza.

A resposta mundial à pandemia da COVID-19 
mostrou ação e solidariedade aceleradas 
para enfrentar questões prementes que 
ameaçam nossas sociedades. À medida em 
que os países começam a planejar melhores 
formas de se reconstruírem, colocar a 
natureza no centro das decisões deve ser 
nossa prioridade, pelas pessoas e pelo 
planeta.

De acordo com o último relatório da 
Plataforma Intergovernamental sobre 
Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos 
(IPBES), um milhão de espécies vegetais 
e animais estão em extinção - algumas 
desapareceram em poucas décadas. Cada 
espécie desempenha um papel importante 
para manter um ecossistema equilibrado 
e saudável. Perdas de biodiversidade e 
habitat podem favorecer a disseminação de 
doenças infecciosas e viroses.

A economia global está intrinsecamente 
ligada à biodiversidade. O valor dos serviços 
providos pela biodiversidade é estimado 
em US$125 e 140 trilhões por ano, mais 
de 1,5 vezes o PIB global. O alimento que 
comemos, o ar que respiramos e a água 
que bebemos vêm da natureza. Conforme 
alcançamos uma população de 10 bilhões 
de pessoas no planeta, devemos abraçar as 
oportunidades e valorizar o meio ambiente, 
ao invés de trabalhar contra ele.

“A biodiversidade – a 
variedade essencial de vida na 
Terra – continua diminuindo 
em todas as regiões do 
mundo, enfraquecendo 
significativamente a capacidade 
da natureza de contribuir com 
o bem-estar das pessoas. De 
acordo com quatro relatórios 
científicos emblemáticos 
escritos por mais de 550 
especialistas de mais de 100 
países, essa tendência alarmante 
põe em risco economias, meios 
de subsistência, a segurança 
alimentar e a qualidade de vida 
das pessoas”. 

(Plataforma Intergovernamental de Política Científica 
sobre Biodiversidade e Serviços de Ecossistemas, 
2019)

O QUE ESTÁ EM JOGO?
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As cinco principais causas da perda 
de biodiversidade, identificadas pelo 
último relatório do IPBES e GEO-6, se 
originam da atividade humana. A perda 
de biodiversidade pode ser evitada se 
mudarmos o que consumimos, como 
produzimos e onde protegemos a natureza. 
Políticas ambientais mais fortes e medidas 
de responsabilidade ajudarão a estimular 
essas mudanças comportamentais.

MUDANÇA NO USO DA TERRA 
Nossa demanda por alimentos e recursos 
está impulsionando o desmatamento, 
mudando os padrões de uso da terra e 
destruindo habitats naturais em todo o 
mundo. De todas as terras livres de gelo do 
planeta, 26% são usadas   para pastagem. 
Além disso, 33% das terras cultivadas 
produzem alimento para a pecuária. 
Hoje, um terço da camada superficial do 
solo em todo o mundo foi degradado por 
acidificação, poluição e outras práticas 
insustentáveis   de gestão da terra.

SUPEREXPLORAÇÃO DE PLANTAS E ANIMAIS 
A exploração excessiva de recursos, como 
para pesca, extração de madeira e caça 
ilegal, está ameaçando a existência de 
animais, grandes e pequenos. Alguns 
exemplos icônicos da vida selvagem são 
o pangolim, o mamífero mais traficado 
no planeta, e o esturjão branco, caçado 
por seu caviar. A pobreza pode forçar as 
pessoas a praticarem atividades como caça 
e extração de madeira ilegais, enquanto o 
desenvolvimento não sustentável prejudica 
áreas selvagens e incita o uso de produtos 
da vida selvagem.

EMERGÊNCIA CLIMÁTICA 
A mudança climática e o aumento de 
condições meteorológicas extremas levam 
à perda e à degradação dos habitats. Por 
exemplo, o aquecimento dos oceanos 
está derretendo o gelo do mar e as 
placas de gelo intactas são importantes 
para a vida de ursos polares, focas e 
pássaros pescadores. Ao mesmo tempo, 
os oceanos acidificados estão causando 

o branqueamento de recifes de coral. 
Uma estimativa sugere que, até 2050, 
se as tendências atuais de aquecimento 
continuarem, uma a cada seis espécies 
poderá estar ameaçada de extinção.

POLUIÇÃO 
A poluição é uma grande e crescente 
ameaça à biodiversidade, com efeitos 
devastadores em habitats de água doce e 
marinhos. Atualmente, pode haver cerca 
de 5 trilhões de pedaços de macro e 
micro plásticos flutuando no oceano, o 
que constitui de 60% a 90% dos detritos 
marinhos. Lixões abertos afetam plantas e 
animais, enquanto pesticidas, fertilizantes 
e outros produtos químicos prejudicam 
polinizadores como abelhas e morcegos, 
que são predadores naturais de pragas.

ESPÉCIES INVASORAS 
As espécies invasoras ameaçam a 
biodiversidade, agindo como parasitas 
ou competidores, modificando habitats, 
reproduzindo com espécies locais 
e trazendo doenças. A globalização 
intensificou o deslocamento e a introdução 
de espécies além de seus habitats originais 
por meio do comércio e do turismo, 
desestabilizando as novas comunidades e 
habitats hospedeiros.

QUAIS SÃO OS FATORES 
QUE CAUSAM A PERDA DE 
BIODIVERSIDADE?
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Nesse Dia Mundial do Meio Ambiente, como 
muitos estão isolados em casa, vamos 
refletir sobre o que nos trouxe até aqui.

A pandemia do COVID 19 é um lembrete 
de que a saúde humana está ligada à 
saúde do planeta. Os coronavírus são 
zoonóticos, ou seja, são transmitidos entre 
animais e pessoas, e algumas pesquisas 
mostram que essas doenças estão em 
ascensão. Atualmente, cerca de 1 bilhão 
de pessoas são contaminadas e milhões 
morrem por zoonoses todos os anos. De 
todas as doenças infecciosas conhecidas 
em humanos, 60% são zoonóticas, assim 
como 75% de todas as doenças infecciosas 
emergentes.

Os cientistas preveem que, se não 
mudarmos nosso comportamento em 
relação aos habitats naturais, mais 
surtos virais podem ocorrer. Para evitar 
futuras zoonoses, devemos enfrentar 
as diversas ameaças aos ecossistemas 
e à vida selvagem, incluindo a perda e a 

fragmentação de habitats, o comércio 
ilegal, a poluição, as espécies invasoras e, 
cada vez mais, a mudança climática.

O Dia Mundial do Meio Ambiente visa 
inspirar as pessoas a fazerem suas vozes 
serem ouvidas. Cidadãos precisam instar 
os governos a cumprirem os compromissos 
de proteger a natureza, acabar com a 
poluição e garantir que as leis ambientais 
sejam cumpridas. Empresas precisam 
desenvolver cadeias sustentáveis de 
suprimentos, bem como práticas agrícolas 
e de manufatura que não agridam o meio 
ambiente. Indivíduos e grupos da sociedade 
civil devem procurar formas de preservar e 
restaurar ecossistemas degradados. 
Consumidores devem repensar o que 
compram. Mesmo com nossas vidas ao 
avesso, podemos nos unir para encontrar 
maneiras de viver em harmonia com nós 
mesmos e também com a natureza.

É #HoraDaNatureza

Esse Dia Mundial do 
Meio Ambiente celebra a 
#HoraDaNatureza.

É hora de repensar nosso 
relacionamento com a 
natureza. De colocar o meio 
ambiente no centro das 
decisões. Sabemos o que 
é necessário para viver em 
harmonia com a natureza.
Será que valorizaremos nosso 
lar comum o suficiente para 
ouvir seu apelo?

PERDA DE BIODIVERSIDADE E COVID-19
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COMO PEDIMOS QUE VOCÊ AJUDE

Este guia prático está estruturado em três partes: aprender, 
compartilhar e agir. Ele é consciente do fato de que muitas 
pessoas podem estar isoladas devido à pandemia do COVID-19. 
Por isso, tudo o que você precisa para participar é uma conexão 
com a internet, um livro ou apenas sua imaginação.

APRENDA:
O isolamento em nossas casas nos dá a 
oportunidade perfeita para aprender mais 
sobre as espécies e habitats selvagens 
com os quais dividimos o planeta. Esse 
período dentro de casa pode ser bom para 
refletirmos sobre o papel da natureza em 
nossas vidas e as formas de defender 
mudanças positivas.

COMPARTILHE:
Em preparação para o Dia Mundial do Meio 
Ambiente, celebrado dia 5 de junho, o 
PNUMA abordará tópicos para discussão 
em oito idiomas diferentes em seus canais 
de mídia social. Pediremos para você nos 
contar por que essa é a #HoraDaNatureza. 
Será uma ótima oportunidade para 
compartilhar porque você ama o mundo 
natural, para os governos apresentarem 
seus esforços em prol da natureza e para 
as organizações defenderem suas causas.

AJA:
De 5 de junho até a 5ª Assembleia da ONU 
para o Meio Ambiente, em 2021 – quando 
ministros e ministras do meio ambiente 
de todo o mundo definirão prioridades 
globais – pedimos a todos que comecem a 
agir com base no conhecimento adquirido 
para mitigar a perda de biodiversidade e 
a crise climática. Somente fazendo nossa 
parte podemos permitir que a natureza se 
cure, garantindo um futuro melhor e mais 
saudável para todos e todas.
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Cada um de nós tem um papel 
a desempenhar para mitigar 
a perda de biodiversidade 
e preservar a natureza 
para o bem-estar humano. 
Como indivíduos, devemos 
repensar o que compramos e 
usamos para nos tornarmos 
consumidores conscientes. 
Se quisermos mudar nosso 
curso de destruição atual 
para cuidarmos da natureza, 
precisamos APRENDER o que 
podemos fazer, COMPARTILHAR 
esse conhecimento com 
nossas famílias e amigos no 
Dia Mundial do Meio Ambiente 
e AGIR sobre as coisas que 
precisam mudar.

O QUE AS 
PESSOAS PODEM 
FAZER?
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Aqui estão alguns recursos para você 
APRENDER a proteger a natureza:

●  Descubra o que sua cidade e governo 
nacional estão fazendo para proteger o 
meio ambiente

●  Participe da Escola da Terra e assista 
a 30 lições sobre o meio ambiente 
hospedadas no TED-Ed, com curadoria 
de alguns dos melhores professores do 
mundo https://ed.ted.com/earth-school

●  Saiba como você pode ajudar a 
combater a mudança climática através 
da campanha Aja Agora das Nações 
Unidas un.org/en/actnow (em inglês)

●  Aprenda sobre poluição plástica e como 
ela afeta as espécies marinhas por meio 
da campanha Mares Limpos do PNUMA 
cleanseas.org 

●  Descubra as espécies ameaçadas de 
extinção que são traficadas pelo o 
comércio ilegal de animais selvagens em 
https://wildfor.life/pt/a-campanha 

●  Pesquise projeto Anatomia da Ação 
mapeia as ações que os indivíduos 
podem tomar para reduzir sua pegada 
de carbono anatomyofaction.org (em 
inglês)

●  Inscreva-se no iNaturalist, uma 
comunidade on-line de naturalistas, 
onde você poderá registrar suas 
observações sobre plantas e animais, 
conhecer outros amantes da natureza e 
explorar o mundo natural

●  Aprenda sobre a lacuna de emissões 
para os países limitarem o aumento da 
temperatura global em 1,5°C https://
www.unep.org/interactive/emissions-
gap-report/2019/report_pt.php

●  Conheça a The Nature Conservancy, uma 
organização global sem fins lucrativos 
que trabalha para criar um mundo onde 
pessoas e natureza possam prosperar 
www.tnc.org.br;

●  Leia esses relatórios sobre uso da terra, 
direitos da terra e impactos relacionados 
ao meio ambiente catalogue.unccd.
int/823_GLO_Full_Report_ENG.pdf 
catalogue.unccd.int/825_Transformative_
action_brochure%20GM.pdf

 catalogue.unccd.int/1210_UNCCD_
SPI_2019_Report_1.2.pdf (em inglês)

●  Saiba mais sobre a Convenção 
Internacional para a Proteção dos 
Vegetais neste link, veja um guia com 
dicas sobre como comunicar problemas 
relacionados ao assunto, e use estes 
recursos nas mídias sociais

●  Descubra se seus cosméticos e outros 
produtos contêm microesferas nocivas 
através do aplicativo Beat the Microbead 
- beatthemicrobead.org/download-
thebeat-the-microbead-app-and-
takepart-in-ocean-conservation (em 
inglês)

●  Conheça a Zona de Descobrimento 
#NaturezaParaTodos (em inglês) da 
IUCN, que oferece uma variedade 
de ferramentas criativas, como 
vídeos, planos de aula e histórias em 
quadrinhos, para ajudá-lo a aprender 
sobre a natureza

https://wildfor.life/pt/a-campanha
https://www.unep.org/interactive/emissions-gap-report/2019/report_pt.php
https://www.unep.org/interactive/emissions-gap-report/2019/report_pt.php
https://www.unep.org/interactive/emissions-gap-report/2019/report_pt.php
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca6992en
http://www.fao.org/publications/card/en/c/CA7186EN
https://trello.com/b/IfpGW2om/ippc
https://trello.com/b/IfpGW2om/ippc
http://natureforall.global/discovery-zone
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Aqui estão algumas ideias de como 
você pode COMPARTILHAR essa mensagem 
no Dia Mundial do Meio Ambiente:

●  Acesse o feed das mídias sociais do 
PNUMA entre 28 de maio e 5 de junho 
e compartilhe com o mundo porque a 
ação pela natureza é tão importante. 
Certifique-se de usar as hashtags 
#PelaNatureza, #HoraDaNatureza e 
#DiaMundialDoMeioAmbiente

●  Marque algumas pessoas, organizações 
e empresas em sua resposta e peça para 
participarem da conversa

●  Participe de um concurso de fotografia 
e plante uma árvore como parte do 
Desafio Florestal da CITIES4FORESTS 
cities4forests.com/forest-challenge/ (em 
inglês)

●  Seja cuidadoso com as informações 
que você compartilha, garantindo o uso 
de fontes confiáveis   para combater a 
desinformação

Aqui está como você pode AGIR pela 
natureza:
●  Mude sua dieta para alimentos mais 

sustentáveis, especialmente suas 
principais fontes de proteína

●  Viaje menos - limite suas viagens 
quando as coisas voltarem ao normal 
após a pandemia de coronavírus

●  Deixe alguns espaços verdes em seu 
jardim, onde polinizadores e insetos 
possam prosperar

●  Expresse para seu governo municipal e 
nacional que é importante cumprir as 
metas ambientais prometidas

●  Evite comprar plásticos descartáveis. 
O plástico que acaba na natureza 
é frequentemente confundido com 
alimento pelos animais, tanto na terra 
quanto no mar. Para muitas espécies, 
eles podem causar ferimentos graves e 
até a morte

●  Recicle o máximo que puder

●  Plante um jardim urbano em sua varanda 
ou quintal ou apoie um jardim urbano 
comunitário de plantas nativas

●  Minimize o uso de produtos químicos 
domésticos que podem ser tóxicos ao 
solo e às águas subterrâneas. Em vez 
disso, experimente produtos naturais, 
como vinagre, água e sabão comuns

●  Adube uma área em seu jardim ou 
peitoril de janela e cultive alguns de 
seus próprios alimentos

●  Descubra como comprar produtos e 
alimentos produzidos localmente
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O QUE OS GRUPOS 
E AS LIDERANÇAS 
RELIGIOSA PODEM 
FAZER? 

Os grupos religiosos podem 
desempenhar um papel 
importante na redução da 
perda de biodiversidade e 
preservação da natureza. 
As lideranças religiosas de 
todos os níveis podem inspirar 
grupos de fiéis a viverem em 
harmonia com o planeta e 
procurarem empregos verdes. 
Se quisermos mudar nosso 
curso de destruição atual 
para cuidar da natureza, 
precisamos APRENDER o que 
podemos fazer, COMPARTILHAR 
esse conhecimento com 
nossas famílias e amigos no 
Dia Mundial do Meio Ambiente 
e, assim que for possível, AGIR 
sobre as coisas que precisam 
mudar.
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Aqui estão alguns recursos para os 
grupos religiosos APRENDEREM a proteger a 
natureza:

●  A Iniciativa Fé pela Terra, do PNUMA, 
visa incentivar e envolver organizações 
religiosas no alcance dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da Agenda 
2030 unep.org/ /pt-br/sobre-onu-meio-
ambiente

●  O Fórum sobre religião e ecologia da 
Universidade de Yale fornece uma 
biblioteca de recursos acerca de 
diferentes religiões e seus ensinamentos 
sobre o meio ambiente fore.yale.edu/
search/node/biodiversity

●  A segunda encíclica do Papa Francisco, 
Laudato Si, lamenta a degradação 
ambiental e o aquecimento global http://
www.vatican.va/content/francesco/
pt/encyclicals/documents/papa-
francesco_20150524_enciclica-laudato-
si.html

●  O Islã e o Meio Ambiente (Islam and 
the Environment, em inglês) é um 
guia que oferece materiais didáticos, 

tarefas simples e atividades criativas 
para educadores infantis issuu.com/
lutfiomar/docs/teachers-guide_body_v3 
(em inglês)

●  A Aytzim, uma organização ambiental 
sem fins lucrativos, oferece recursos 
educacionais sobre o meio ambiente 
relacionados ao Judaísmo, incluindo 
atividades, discussões e planos de 
aula aytzim.org/resources/educational-
materials

●  O artigo Responsabilidade Humana e 
Meio Ambiente (Human Responsibility 
and the Environment: A Hindu 
Perspective) foi escrito na perspectiva 
do Hinduísmo https://digitalcommons.
butler.edu/cgi/viewcontent.

Aqui estão algumas ideias para os 
grupos religiosos COMPARTILHAREM essa 
mensagem no Dia Mundial do Meio 
Ambiente:

●  Promova sermões, homilias, discussões 
ou conversas religiosas on-line 
destacando as partes dos livros e 
escrituras que enfatizam a importância 
da proteção do meio ambiente

●  Compartilhe passagens religiosas que 
abordam a proteção ambiental em suas 
mídias sociais, marque outros grupos 
religiosos e convide-os a fazerem o 
mesmo

●  Organize uma campanha de doação para 
uma causa ambiental em sua região

●  Destaque as mudanças que fará 
para tornar seu local de culto mais 
sustentável, assim que as atividades 
forem retomadas, e incentive fiéis a 
fazerem o mesmo

●  Compartilhe informações sobre a 
pandemia do COVID-19 e reflita sobre 
como ela se relaciona com a perda de 
biodiversidade, ajudando também a 
combater a desinformação

●  Associe-se a um supermercado local 
para coletar alimentos próximos ao 
vencimento e distribuí-los gratuitamente 
a pessoas vulneráveis
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Aqui estão algumas ideias sobre como 
as lideranças religiosas podem AGIR pela 
natureza:

●  Incentive nas orações a conservação da 
biodiversidade

●  Transforme locais de culto em 
ambientes ecológicos e sustentáveis, 
servindo de exemplo para a comunidade

●  Nos ensinamentos religiosos, discuta 
a importância da conservação do meio 
ambiente, bem como os impactos 
devastadores da caça ilegal na natureza 
e na economia

●  Incentive hábitos alimentares mais 
saudáveis, como a redução do consumo 
de carne

●  Aprimore o conceito de áreas protegidas 
gerenciadas por organizações religiosas

●  Como as organizações e instituições 
religiosas possuem 5% das florestas 
comerciais na Terra, incentive práticas 
sustentáveis   para proteger e regenerar 
florestas

●  Distribua sementes de plantas nativas 
aos fiéis durante as reuniões e incentive 
o plantio de árvores

●  Separe os resíduos orgânicos e faça 
compostagem

●  Participe de negociações e conferências 
sobre o meio ambiente convocadas 
pelo governo e por organizações 
internacionais

 
●  Enfatize a necessidade de REconstruir 

melhor após a pandemia, colocando 
o meio ambiente no centro de nossas 
decisões

●  Estimule o consumo consciente e a 
redução do desperdício 
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O setor privado tem um papel 
fundamental a desempenhar 
no combate à perda de 
biodiversidade e na preservação 
dos recursos naturais. As 
empresas dependem do meio 
ambiente e dos ecossistemas 
para obter insumos para 
os processos de produção 
e manufatura, podendo 
incorporar práticas ousadas e 
sustentáveis   em suas cadeias 
de suprimento e financeiras. 
Se quisermos mudar nosso 
curso de destruição atual 
para cuidarmos da natureza, 
precisamos APRENDER o que 
podemos fazer, COMPARTILHAR 
esse conhecimento com 
nossas famílias e amigos no 
Dia Mundial do Meio Ambiente 
e, assim que for possível, AGIR 
sobre as coisas que precisam 
mudar. 

O QUE AS 
EMPRESAS PODEM 
FAZER?
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Aqui estão alguns recursos para as 
empresas APRENDEREM como podem 
proteger a natureza:

● O Pacto Global das Nações Unidas é um 
pacto não vinculativo para incentivar as 
empresas em todo o mundo a adotarem 
políticas sustentáveis e socialmente 
responsáveis e informar sobre sua 
implementação pactoglobal.org.br

● A One Planet Network é um 
compromisso global para acelerar a 
mudança para a produção e o consumo 
sustentáveis   nos países desenvolvidos e 
em desenvolvimento oneplanetnetwork.
org (em inglês)

● Os recursos para envolvimento do 
setor privado, do PNUMA, contam 
com relatórios de estratégias e fichas 
técnicas (em inglês)

● O Relatório do Status Global de 
Edifícios e Construção Civil de 2019 do 
PNUMA examina os principais fatores 
responsáveis   pela emissão de dióxido de 
carbono na indústria da construção (em 
inglês)

● Os resumos do GEO para Empresas 
visam levar a base científica do 
Panorama Ambiental Global do PNUMA à 
comunidade empresarial, no intuito de 
incentivar mudanças transformacionais 
necessárias para construirmos uma 
economia verde e circular. O relatório 
Empresas Melhores, Mundo Melhor 
(Better Business, Better World, em 
inglês), da Comissão de Negócios, 
identifica as ações que as lideranças 
empresariais podem adotar para colocar 
o mundo no caminho do crescimento 
sustentável e inclusivo report.
businesscommission.org/report (em 
inglês)

● O resumo da Política de Aprendizagem 
Mútua do Setor Privado da OCDE aborda 
a mudança climática e maneiras de 
promover o crescimento sustentável 
oecd.org/dac/peer-reviews/Policy-Brief4-
Private-Sector-Engagement-to-Address-
Climate-Change-and-PromoteGreen-
Growth.pdf (em inglês)

● Saiba mais sobre a Convenção 
Internacional para a Proteção dos 

Vegetais neste link, veja um guia com 
dicas sobre como comunicar problemas 
relacionados ao assunto, e use estes 
recursos nas mídias sociais

● Leia esses relatórios sobre uso da terra, 
direitos da terra e impactos relacionados 
ao meio ambiente catalogue.unccd.
int/823_GLO_Full_Report_ENG.pdf 
catalogue.unccd.int/825_Transformative_
action_brochure%20GM.pdf

 catalogue.unccd.int/1210_UNCCD_
SPI_2019_Report_1.2.pdf (em inglês)

● Esses recursos ensinam a proteger a 
terra da degradação catalogue.unccd.
int/1210_UNCCD_SPI_2019_Report_1.2.pdf 

 https://knowledge.unccd.int/drought-
toolbox (em inglês)

● Esse relatório da Comissão Europeia 
analisa as melhores práticas ambientais 
para o setor de alimentos e bebidas 
ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-
scientific-and-technical-research-
reports/best-Environmental-
Management-Practice-Food-Food-and 
(em inglês)

https://www.unenvironment.org/private-sector-engagement-resources
https://www.unenvironment.org/private-sector-engagement-resources
https://www.unenvironment.org/resources/publication/2019-global-status-report-buildings-and-construction-sector
https://www.unenvironment.org/resources/publication/2019-global-status-report-buildings-and-construction-sector
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca6992en
http://www.fao.org/publications/card/en/c/CA7186EN
https://trello.com/b/IfpGW2om/ippc
https://trello.com/b/IfpGW2om/ippc
https://knowledge.unccd.int/drought-toolbox
https://knowledge.unccd.int/drought-toolbox
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Aqui estão algumas ideias para as 
empresas COMPARTILHAREM essa mensagem 
no Dia Mundial do Meio Ambiente:

● Anuncie uma nova iniciativa, meta ou 
ação transformacional que melhorará sua 
pegada ambiental e explique como você 
a alcançará

● Faça uma chamada aberta para ideias 
inovadoras que tornem seus negócios 
ecológicos

● Participe do Desafio Empresas Neutras 
de Carbono (CEO Carbon Neutral 
Challenge, em inglês)

● Considere fazer parte de uma coalizão, 
como a Business for Nature, que pede 
ações para reverter a perda da natureza

● Anuncie, nas mídias sociais, o fim do 
uso de plásticos descartáveis em suas 
operações comerciais e cadeias de 
suprimento e marque outras empresas 
para fazerem o mesmo

● Divulgue novas medidas para reduzir o 
desperdício de alimentos e combater a 
emissão de carbono

● Se seu negócio envolve moda, considere 
divulgar a adoção de corantes e tecidos 
naturais em seus produtos

● Plante árvores ou flores nos telhados e 
fachadas de sua empresa para melhorar 
o conforto térmico e aumentar a 
biodiversidade

● Incentive sua equipe e clientes a 
participarem das comemorações do Dia 
Mundial do Meio Ambiente, pedindo-lhes 
sugestões sobre como contribuir para 
restaurar e preservar a natureza

Aqui estão algumas ideias sobre como 
as empresas podem AGIR pela natureza:

● Compreenda, valorize e divulgue seu 
impacto e dependência na natureza

● Se sua empresa precisar de matéria-
prima, obtenha-a com responsabilidade 
por meio de certificações como o 
Forestry Stewardship Council (FSC), o B 
Corp ou o Rainforest Alliance Certified

● Incentive os governos a investirem no 
gerenciamento de terras para bacias 

hidrográficas para melhorar a qualidade 
e quantidade da água e gerar benefícios 
para as pessoas e os ecossistemas

● Crie estratégias de mercado para 
neutralizar o carbono, por exemplo, 
permitindo que agricultores participem 
de um mercado voluntário de carbono, 
onde possam ser recompensados   por 
adotar práticas de conservação, como 
plantio direto e plantio de plantas de 
cobertura

● Transforme investimentos e operações 
para não gerar perda líquida e ter um 
ganho positivo em biodiversidade

● Pare o desmatamento e trabalhe contra 
a destruição de habitats naturais para 
produção

● Considere os benefícios dos serviços 
ecossistêmicos e os custos de capital 
natural em suas atividades econômicas

● Incorpore preocupações com a 
sustentabilidade nos estágios iniciais do 
planejamento

● Veja como produzir, distribuir, consumir e 
descartar recursos de maneira otimizada, 
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para minimizar as emissões de gases 
de efeito estufa e evitar produtos 
químicos nocivos que prejudiquem a 
biodiversidade

● Use materiais de construção mais 
ecológicos – como os provenientes de 
reaproveitamento de resíduos, materiais 
regenerativos produzidos de forma 
sustentável, telhas movidas a energia 
solar e isolamento térmico eficiente

● Procure apoiar cadeias produtivas locais 
e, sempre que possível, busque produtos 
cultivados ou colhidos de forma 
sustentável

● Invista em pesquisa e desenvolvimento 
de tecnologias inteligentes em termos 
de clima para seus negócios

● O Guia Empresarial da ONU sobre 
COVID-19 oferece a oportunidade de 
o setor privado contribuir e apoiar os 
esforços para enfrentar essa crise

● O Pacto Global da ONU criou uma 
campanha para CEOs gravarem vídeos 
das atividades de suas empresas em 
resposta ao COVID-19 (CEOs Taking 
Action)
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O QUE AS CIDADES 
PODEM FAZER?

As cidades abrigam a maioria 
das pessoas e consomem 
cerca de 75% dos recursos 
provenientes da natureza. 
Até 2050, a ONU prevê que 
80% da população mundial 
viverá em áreas urbanas. 
Consequentemente, as 
cidades têm um grande papel a 
desempenhar na preservação 
dos recursos finitos do planeta 
e na prestação de serviços. Se 
quisermos mudar nosso curso 
de destruição atual e cuidarmos 
da natureza, precisamos 
APRENDER o que podemos fazer, 
COMPARTILHAR esse conhecimento 
com nossas famílias e amigos 
no Dia Mundial do Meio 
Ambiente e AGIR sobre as coisas 
que precisam mudar.
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Aqui estão alguns recursos para 
prefeitos, conselhos e municípios 
APRENDEREM a proteger a biodiversidade:

● Essas Diretrizes do PNUMA exploram 
maneiras de aproveitar o potencial do 
clima e dos recursos para a saúde e o 
bem-estar a nível local unenvironment.
org/news-and-stories/story/new-
neighborhood-creating-new-community-
around-sustainability-and-social

● Esse relatório do PNUMA examina como 
as cidades podem se tornar sustentáveis   
e eficientes em termos de recursos 
à medida que as populações urbanas 
crescem sustentável.un.org/content/
documents/1124Sustainable

 ResourceEfficientCities.pdf (em inglês)

● O Relatórios GEO Cidades, produzido 
pelo PNUMA, fornece aos governos 
locais, cientistas, formuladores de 
políticas públicas e ao público em geral 
informações confiáveis   e atualizadas 
sobre como melhorar o planejamento 
e a gestão ambiental urbana (ver em 
português)

 ● Esse relatório (em inglês) do PNUMA 
mostra como governos e decisões locais 

podem ajudar a melhorar globalmente o 
estado do meio ambiente

● O Panorama da Biodiversidade nas 
Cidades resume como a urbanização 
afeta a biodiversidade e apresenta dez 
maneiras para as cidades fortalecerem 
a conservação e usarem os recursos 
naturais de maneira mais sustentável

● Esses recursos ensinam a proteger a 
terra da degradação catalogue.unccd.
int/1210_UNCCD_SPI_2019_Report_1.2.pdf 
(em inglês); https://knowledge.unccd.int/
drought-toolbox (em inglês)

● As Diretrizes da ONU-Habitat buscam 
equilibrar o desenvolvimento territorial, 
aprimorando as ligações urbano-rurais

● CitiesWithNature é uma plataforma 
compartilhada para que as cidades 
e seus parceiros se envolvam e se 
conectem, organizada pelo ICLEI, IUCN e 
Nature Conservancy citieswithnature.org/
what-is-citieswithnature/

● A iniciativa Nature of Cities (em inglês) 
realiza conversas sobre soluções 
urbanas para desafios ambientais www.
thenatureofcities.com/

● CITIES4FORESTS (em inglês) incentiva 
as cidades a conectarem, conservarem, 
gerenciarem e restaurarem as florestas 
ao seu redor cities4forests.com/

● Aprenda a integrar melhor a natureza à 
vida urbana consultando esses recursos 
citieswithnature.org/  cbc.iclei.org/una-
handbook-series/ cbc.iclei.org/value-
nature-urban-life/

Aqui estão algumas ideias para as 
cidades COMPARTILHAREM essa mensagem 
no Dia Mundial do Meio Ambiente:

● Participe da iniciativa CitiesWithNature 
(em inglês), que reconhece e aprimora 
o valor da natureza dentro e fora das 
cidades

● Inscreva-se no C40 Cities(em inglês), 
Grupo de Liderança Climática das 
Grandes Cidades

● Anuncie a criação de uma nova área 
verde em sua cidade

● Use as mídias sociais para destacar a 
biodiversidade nativa de sua cidade e 
o risco de perdê-la caso medidas não 
sejam tomadas 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4218641/mod_resource/content/1/356_Manual_GEO_Cidades_port.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4218641/mod_resource/content/1/356_Manual_GEO_Cidades_port.pdf
https://www.unenvironment.org/resources/geo-5-local-government
https://knowledge.unccd.int/drought-toolbox
https://knowledge.unccd.int/drought-toolbox
http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Portuguese-Brazil.pdf
https://cwn.iclei.org/join/
https://www.c40.org/
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● Entregue sementes de plantas nativas 
para os cidadãos no Dia Mundial do Meio 
Ambiente para que eles possam plantá-
las na varanda ou no jardim 

● Junte-se à Coalizão Clima e Ar Limpo 
(em inglês)

● Junte-se à Cool Coalition (em inglês)

● Promova um bate-papo virtual com 
seus cidadãos para abordar questões 
ambientais urbanas

● Anuncie novas metas relacionadas à 
natureza e à biodiversidade

Aqui estão algumas ideias sobre como 
as cidades podem AGIR pela natureza:

● Adote uma abordagem em conjunto 
com todo o governo para ter uma visão 
ampla sobre o desenvolvimento urbano 
sustentável

● Inclua soluções baseadas na natureza 
como parte da estratégia climática da 
sua cidade

● Crie corredores verdes combinando 
transporte e ecossistema, gerando 

sombra para os pedestres e ciclistas e 
conectando os principais espaços verdes 
da cidade e dos arredores

● Estabeleça metas para proteger e criar 
espaços verdes na cidade e introduza 
políticas inovadoras, como a obrigação 
de recriar tanto espaço verde quanto 
for consumido por um empreendimento 
imobiliário 

● Considere tornar obrigatórios os 
tetos vivos e os painéis solares nas 
especificações de licitações para 
moradias populares

● Crie oportunidades de jardinagem urbana 
para as comunidades

● Produza um relatório de desenvolvimento 
sustentável que seja atualizado 
regularmente

● Todas as cidades, grandes e pequenas, 
são convidadas a participar de uma 
iniciativa única que reconheça e 
aprimore o valor da natureza dentro 
e fora das áreas urbanas em todo o 
mundo, por isso, participe da Cities with 
Nature

● Convide planejadores urbanos para ver a 
possibilidade de plantar mais árvores em 
bairros residenciais e perto de escolas e 
hospitais

● Selecione planejadores para analisar 
se as bacias hidrográficas nativas 
construídas devido à expansão urbana 
podem ser restauradas

● Aloque fundos para a restauração da 
biodiversidade em seu orçamento anual

● Em colaboração com cientistas, descubra 
quais serviços ecossistêmicos você 
poderia utilizar em sua cidade e proteja 
ou restaure-os

https://ccacoalition.org/en
https://coolcoalition.org/
https://citieswithnature.org/what-is-citieswithnature/
https://citieswithnature.org/what-is-citieswithnature/
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O QUE OS GOVERNOS 
PODEM FAZER?

Uma política ambiental forte 
e comprometida é essencial 
para acabar com a perda de 
biodiversidade e preservar 
a natureza. Os governos 
têm um papel central na 
mudança do nosso curso 
destrutivo atual em direção à 
proteção do mundo natural, 
cuidando e salvaguardando 
os espaços selvagens com 
ambição e responsabilidade. A 
biodiversidade é necessária para 
uma série de direitos humanos, 
incluindo os direitos à vida, saúde, 
alimentação, água e cultura. Para 
proteger os direitos humanos, 
os Estados têm a obrigação de 
proteger os ecossistemas e a 
biodiversidade. Quando sabemos 
mais, podemos fazer mais. 
Portanto, precisamos APRENDER o 
que podemos fazer, COMPARTILHAR 
esse conhecimento com nossas 
famílias e amigos no Dia Mundial 
do Meio Ambiente e AGIR sobre as 
coisas que precisam mudar.
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Aqui estão alguns recursos para os 
governos APRENDEREM a incorporar a 
biodiversidade:

● O site da Convenção sobre Diversidade 
Biológica (em inglês) descreve as políticas 
de biodiversidade dos países cbd.int/
countries/. Em português as informações 
podem ser encontradas aqui.

● A Avaliação Global dos Recursos 
Florestais fornece informações essenciais 
para entender a extensão dos recursos 
florestais, sua condição, manejo e usos 
fao.org/forest-resources-assessment/en/  
(em inglês)

● Essa é a página inicial dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável, que 
fazem parte da Agenda 2030 da ONU 
nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030

● Essa cartilha informativa do PNUMA 
descreve como os estados podem 
integrar a biodiversidade na tomada 
de decisões dos governos unep.org/
resources/factsheet/mainstreaming-
biodiversity-information-heart-
government-decision-making (em inglês)

● Saiba mais sobre a Convenção 
Internacional para a Proteção dos Vegetais 
neste link (em inglês),  veja um guia (em 
inglês) com dicas sobre como comunicar 
problemas relacionados ao assunto, e 
use-esses recursos nas mídias sociais

● Leia esses relatórios sobre uso da terra, 
direitos da terra e impactos relacionados 
ao meio ambiente catalogue.unccd.
int/823_GLO_Full_Report_ENG.pdf 
catalogue.unccd.int/825_Transformative_
action_brochure%20GM.pdf

 catalogue.unccd.int/1210_UNCCD_
SPI_2019_Report_1.2.pdf (em inglês) 

● Aprenda sobre as iniciativas de 
Sustentabilidade, Estabilidade, Segurança 
(em inglês) e a Grande Muralha Verde.

Aqui estão algumas ideias para os 
governos COMPARTILHAREM suas metas no 
Dia Mundial do Meio Ambiente:

● Acesse o feed das mídias sociais do 
PNUMA entre 28 de maio e 5 de junho 
e compartilhe com o mundo porque a 
ação pela natureza é tão importante. 
Certifique-se de usar as hashtags 
#PelaNatureza, #HoraDaNatureza e 
#DiaMundialDoMeioAmbiente

● Divulgue uma iniciativa nacional pela 
biodiversidade e especifique como 
alcançá-la

● Peça aos funcionários que promovam um 
bate-papo virtual com novas medidas 
de conservação à luz do COVID-19 e 
compartilhe

● Compartilhe fatos interessantes em 
discursos e nas mídias sociais sobre a 
biodiversidade existente em seu país 
e o risco de perdê-la caso não sejam 
tomadas medidas para conservá-la 

● Anuncie a proibição de plásticos 
descartáveis

● Anuncie novas medidas estritas para 
proteger áreas marinhas e bacias 
hidrográficas

● Divulgue novas medidas para proteger 
florestas, parques nacionais e pontos de 
biodiversidade críticos

● Inicie uma campanha nacional de 
conscientização para educar os cidadãos 
sobre o que é a biodiversidade e como 
protegê-la no dia a dia, a fim de ajudar a 
cumprir a Meta de Aichi no 1.

https://www.cbd.int/countries/?country=br
https://www.cbd.int/countries/?country=br
https://www.mma.gov.br/biodiversidade
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca6992en
http://www.fao.org/publications/card/en/c/CA7186EN
https://www.unccd.int/actions/sustainability-stability-security-3s-initiative
https://news.un.org/pt/story/2018/12/1651691
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Aqui estão algumas ideias sobre como 
os governos podem AGIR pela natureza:

● Coloque a conservação da biodiversidade 
no centro da tomada de decisões e no 
topo da agenda nacional

● Restaure paisagens degradadas e forneça 
subsídios e incentivos que recompensem 
a restauração e o uso sustentável de 
recursos

● Incentive as autoridades reguladoras a 
criarem e fortalecerem os mecanismos 
financeiros (títulos e incentivos) e as 
estruturas regulatórias (relatórios ou 
divulgação) para apoiar a maior aceitação 
e escalonamento dos esforços do setor 
privado na preservação da biodiversidade

● Envolva-se com formuladores de políticas 
públicas para criar corredores ecológicos 
e conservar a vida selvagem, e forneça um 
fundo de ações que esteja alinhado com 
as estimativas de conservacionistas para 
proteger a biodiversidade

● Elimine gradualmente a produção de 
combustíveis fósseis e invista em energia 
renovável, transferindo os empregos dos 
trabalhadores para o setor renovável

● Elimine gradualmente os veículos 
movidos a diesel e gasolina e 
comprometa-se com metas de 
mobilidade elétrica

● Proteja as áreas naturais e garanta que 
multas pesadas sejam aplicadas caso não 
sejam respeitadas

● Aumente a implementação e a aceitação 
da Avaliação Ambiental Estratégica

● Após o COVID-19, considere reforçar as 
horas em que carros e transportes não 
devem ser usados   para permitir que a 
vida selvagem circule livremente e para 
minimizar os níveis de ruído e poluição do 
ar

● Trabalhe em conjunto com as agências 
da ONU para promover práticas de 
desenvolvimento sustentável e cumprir 
metas, como o Acordo de Paris e os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

● Fortaleça as soluções baseadas na 
natureza para minimizar os impactos 
negativos dos projetos de infraestrutura 
cinza nos ecossistemas e na diversidade 
biológica

● Incentive dietas mais saudáveis   e 
sustentáveis   e a redução do desperdício 
de alimentos

● Aumente os investimentos públicos na 
agricultura sustentável e na restauração 
da áreas agrícolas degradadas, para 
proteger a natureza e melhorar a 
produção de alimentos saudáveis

● Inclua a gestão sustentável de recursos 
naturais nas políticas públicas
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O QUE AS ESCOLAS 
E OS PROFESSORES 
PODEM FAZER?

As escolas e os professores 
têm um papel crucial em 
estimular a afinidade dos 
jovens com a natureza e criar 
currículos que enfatizem 
o valor da biodiversidade 
e o interesse em futuras 
oportunidades de empregos 
verdes. Se quisermos mudar 
nosso curso de destruição atual 
para cuidarmos da natureza, 
precisamos APRENDER o que 
podemos fazer, COMPARTILHAR 
esse conhecimento com 
nossas famílias e amigos no 
Dia Mundial do Meio Ambiente 
e AGIR sobre as coisas que 
precisam mudar.
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Aqui estão alguns recursos para as 
crianças em idade escolar APRENDEREM a 
proteger a natureza:

● A Escola da Terra do TED-Ed ajudará os 
jovens a entenderem e celebrarem o 
mundo natural, enquanto aprendem como 
dependemos do nosso planeta. Ela reúne 
algumas das melhores lições ambientais 
em uma única plataforma ed.ted.com/
earth-school (em inglês)

● O Fundo Mundial para a Vida Selvagem 
oferece recursos educacionais a nível 
primário, secundário e universitário 
biodiversidade schools.wwf.ca (em inglês)

● A Maior Aula do Mundo, narrada pela 
Mensageira da Paz das Nações Unidas, 
Malala Yousafzai, apresenta os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável para 
crianças e jovens vimeo.com/138852758 
(em inglês)

● A Nature Conservancy (em inglês) é uma 
organização global sem fins lucrativos 
que trabalha para criar um mundo onde 
pessoas e natureza possam prosperar

● Saiba mais sobre a Convenção 
Internacional para a Proteção dos Vegetais 

neste link (em inglês),  veja um guia (em 
inglês) com dicas sobre como comunicar 
problemas relacionados ao assunto, e 
use-esses recursos nas mídias sociais

● Conheça a Zona de Descobrimento 
da #NaturezaParaTodos (em inglês) da 
IUCN, que oferece uma variedade de 
ferramentas criativas, como vídeos, 
planos de aula e histórias em quadrinhos, 
para ajudá-lo a aprender sobre a natureza

Aqui estão algumas ideias para as 
escolas, as crianças e os professores 
COMPARTILHAREM essa mensagem no Dia 
Mundial do Meio Ambiente:

● Encontre uma aula da Escola da Terra que 
você ame e compartilhe com seus amigos 
usando as hashtags #EscolaDaTerra 
e #PelaNatureza, #HoraDaNatureza e 
#DiaMundialDoMeioAmbiente

 
● Use a arte como uma forma de divulgar 

uma mensagem, por exemplo, realizando 
um concurso, uma exposição virtual de 
pintura ou um desafio musical

● Acesse o feed das mídias sociais do 
PNUMA entre 28 de maio e 5 de junho 
e compartilhe com o mundo porque a 

ação pela natureza é tão importante. 
Certifique-se de usar as hashtags 
#PelaNatureza, #HoraDaNatureza e 
#DiaMundialDoMeioAmbiente

● Marque algumas pessoas, organizações 
e empresas em sua resposta e peça para 
participarem da conversa

● Participe de um concurso de fotos 
e plante uma árvore como parte do 
Desafio Florestal da CITIES4FORESTS 
cities4forests.com/forest-challenge/ (em 
inglês)

● As escolas podem se comprometer a 
eliminar progressivamente o uso de 
plásticos descartáveis

● Publique vídeos entrevistando os 
membros de sua família, perguntando-
os como estão garantindo o uso 
eficientemente de recursos

https://www.nature.org/en-us/about-us/who-we-are/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca6992en
http://www.fao.org/publications/card/en/c/CA7186EN
http://natureforall.global/discovery-zone
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Aqui está como as escolas e os 
professores podem AGIR pela natureza:

● Incentive os alunos a pensarem em 
sua rotina diária e explicarem quanto 
do plástico que encontramos – como 
canudos e garrafas de água descartáveis   
– é mais fruto de conveniência do que de 
necessidade. Explique como eles podem 
optar por não usar plásticos descartáveis

● Organize um evento de plantio de árvores 
na escola

● Crie oportunidades para os jovens se 
envolverem em atividades baseadas na 
natureza. Faça uma trilha pela natureza 
todo mês, organize atividades esportivas 
ao ar livre e faça caminhadas para 
descobrir a flora e a fauna locais

● Estimule os alunos a fazerem suas vozes 
serem ouvidas. Por exemplo, ensine-os a 
escrever cartas ao governo local exigindo 
mais proteção à biodiversidade

● Incentive pais e mães, por meio de 
atividades escolares, a reciclar e comprar 
alimentos com menos embalagens

● Incentive os alunos a comerem o 
suficiente, sem desperdiçar alimento

● Pense em fazer aulas diárias abordando 
a biodiversidade.  Você pode ensinar os 
alunos sobre espécies em extinção ou 
animais magníficos que despertem a 
imaginação deles sobre por que a vida 
selvagem é importante

● Incentive as crianças a pensarem sobre o 
consumismo e a entenderem porque isso 
pode ser perigoso para o nosso planeta

● Explique as oportunidades oriundas dos 
empregos verdes
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O QUE OS JOVENS E 
OS GRUPOS JOVENS 
PODEM FAZER?

Os jovens são o futuro e as 
decisões tomadas agora 
determinarão o tipo de mundo 
que eles herdarão. Cada vez 
mais, eles estão fazendo suas 
vozes serem ouvidas com 
impacto real. Os jovens têm 
um papel a desempenhar 
na prevenção da perda de 
biodiversidade e na preservação 
da natureza para o nosso 
futuro. Se quisermos mudar 
nosso curso de destruição atual 
para cuidarmos da natureza, 
precisamos APRENDER o que 
podemos fazer, COMPARTILHAR 
esse conhecimento com nossas 
famílias e amigos no Dia 
Mundial do Meio Ambiente e, 
assim que for seguro, AGIR sobre 
as coisas que precisam mudar.



28

Aqui estão alguns recursos para os 
jovens APRENDEREM a proteger a natureza:

● O GEO 6 para a juventude resume 
mensagens científicas técnicas sobre o 
estado do meio ambiente em termos que 
os jovens entenderão unep.org/resources/
assessment/global-environment-outlook-
6-youth (em inglês)

● O projeto Anatomia da Ação mapeia as 
ações que os indivíduos podem tomar 
para reduzir sua pegada de carbono 
anatomyofaction.org (em inglês)

● A campanha WildforLife do PNUMA ensina 
sobre as espécies ameaçadas de extinção 
que são traficadas para o comércio ilegal 
de animais selvagens https://wildfor.life/
pt/aprender 

● O Grupo Principal das Nações Unidas 
para a Infância e a Juventude é um grupo 
de indivíduos e organizações de jovens 
que trabalham em prol da conservação 
ambiental e da representação das vozes 
dos jovens nos processos de governança 
e conservação ambiental www.
youthenvironment.org (em inglês)

● Esse kit de treinamento Jovens rumo 
à Mudança fala sobre o consumo 
responsável 

 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/
pf0000124085_por/PDF/124085por.pdf.
multi

● O Fundo Mundial para a Vida Selvagem 
oferece recursos educacionais a nível 
primário, secundário e universitário 
campus.wwf.ca (em inglês)

● A Escola da Terra do TED-Ed ajudará os 
jovens a entenderem e celebrarem o 
mundo natural, enquanto aprendem como 
somos dependentes do nosso planeta 
ed.ted.com/earth-school (em inglês)

● Saiba mais sobre a Convenção 
Internacional para a Proteção dos Vegetais 
aqui (em inglês), veja um guia (em inglês) 
com dicas sobre como comunicar 
problemas relacionados ao assunto, e 
use-esses recursos nas mídias sociais

● Leia esses relatórios sobre uso da terra, 
direitos da terra e impactos relacionados 
ao meio ambiente catalogue.unccd.
int/823_GLO_Full_Report_ENG.pdf 

catalogue.unccd.int/825_Transformative_
action_brochure%20GM.pdf catalogue.
unccd.int/1210_UNCCD_SPI_2019_
Report_1.2.pdf (em inglês)

● Descubra se seus cosméticos e outros 
produtos contêm microesferas nocivas 
pelo aplicativo Beat the Microbead 
beatthemicrobead.org/download-thebeat-
the-microbead-app-and-takepart-in-
ocean-conservation/ (em inglês)

● Conheça a Zona de Descobrimento 
da #NaturezaParaTodos (em inglês) da 
IUCN, que oferece uma variedade de 
ferramentas criativas, como vídeos, 
planos de aula e histórias em quadrinhos, 
para ajudá-lo a aprender sobre a natureza

Aqui estão algumas ideias para os 
grupos de jovens COMPARTILHAREM essa 
mensagem no Dia Mundial do Meio 
Ambiente:

● Organize um webinar ou uma sessão 
de perguntas e respostas ao vivo para 
discutir a biodiversidade e as soluções 
baseadas na natureza

https://wildfor.life/pt/aprender
https://wildfor.life/pt/aprender
http://www.youthenvironment.org
http://www.youthenvironment.org
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000124085_por/PDF/124085por.pdf.multi
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000124085_por/PDF/124085por.pdf.multi
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000124085_por/PDF/124085por.pdf.multi
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca6992en
http://www.fao.org/publications/card/en/c/CA7186EN
http://natureforall.global/discovery-zone
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● Use a arte como uma maneira de espalhar 
a mensagem. Produza podcasts, vídeos, 
concursos de pintura virtual ou um 
desafio musical

● Acesse o feed das mídias sociais do 
PNUMA entre 28 de maio e 5 de junho 
e compartilhe com o mundo porque a 
ação pela natureza é tão importante. 
Certifique-se de usar as hashtags 
#PelaNatureza, #HoraDaNatureza e 
#DiaMundialDoMeioAmbiente

● Marque algumas pessoas, organizações 
e empresas em sua resposta e peça para 
participarem da conversa

● Participe de um concurso de fotos e 
plante uma árvore como parte do Desafio 
Florestal do Instituto de Recursos 
Mundiais cities4forests.com/forest-
challenge/ (em inglês)

● Seja cuidadoso com as informações 
que você compartilha, garantindo o uso 
de fontes respeitáveis   para combater a 
desinformação

● Compartilhe informações sobre a 
pandemia do COVID-19 e como ela se 
relaciona com a perda de biodiversidade 
para ajudar a combater a desinformação

Aqui estão algumas ideias sobre como 
os grupos de jovens podem AGIR pela 
natureza:

● Organize um evento para plantio 
de árvores, limpeza comunitária ou 
piquenique ecológico

● Organize eventos, ações de rua ou 
manifestações para pedir que os governos 
reduzam a perda da natureza

● Exija de seus líderes decisões ousadas e 
ações concretas para proteger a natureza

● Estipule metas climáticas para o futuro, 
apresentando exemplos de participação 
da juventude na formulação de políticas 
sobre mudanças climáticas

● Ingresse em uma carreira que contribua 
para a sustentabilidade

● Ofereça-se para participar de limpezas 
locais

● Lidere agindo para reduzir o desperdício e 
o consumo 
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O QUE AS 
ORGANIZAÇÕES DA 
SOCIEDADE CIVIL 
PODEM FAZER?

Como sociedade civil, temos 
um papel a desempenhar 
na prevenção da perda de 
biodiversidade e na preservação 
da natureza para o nosso 
futuro. Se quisermos mudar 
nosso curso de destruição atual 
para cuidarmos da natureza, 
precisamos APRENDER o que 
podemos fazer, COMPARTILHAR 
esse conhecimento com nossas 
famílias e amigos no Dia 
Mundial do Meio Ambiente e, 
assim que for seguro, AGIR sobre 
as coisas que precisam mudar.
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Aqui estão alguns recursos para a 
sociedade civil APRENDER a proteger a 
natureza:

● Saiba como você pode ajudar a combater 
a mudança climática através da campanha 
Act Now das Nações Unidas un.org/en/
actnow/ (em inglês)

● Aprenda sobre poluição plástica e como 
ela afeta as espécies marinhas através 
da campanha Mares Limpos do PNUMA 
cleanseas.org/ (em inglês)

● Descubra as espécies ameaçadas de 
extinção que são traficadas pelo comércio 
ilegal de animais selvagens em https://
wildfor.life/pt/a-campanha

● Pesquise o projeto Anatomia da Ação, que 
mapeia as ações que os indivíduos podem 
tomar para reduzir sua pegada de carbono 
anatomyofaction.org (em inglês)

● Inscreva-se em um curso on-line gratuito 
sobre soluções baseadas na natureza 
para criar resiliência a desastres e ao 
clima https://pedrr.org/education-training-
courses/massive-open-online-course-
mooc-on-nature-based-solutions-for-
disaster-and-climate-resilience/ (em 
inglês)

● Aprenda sobre a lacuna de emissões 
para os países limitarem o aumento da 
temperatura global em 1,5 ° C https://
www.unep.org/interactive/emissions-gap-
report/2019/report_pt.php

● Saiba mais sobre a Convenção 
Internacional para a Proteção dos Vegetais 
neste link (em inglês),  veja um guia (em 
inglês) com dicas sobre como comunicar 
problemas relacionados ao assunto, e 
use-esses recursos nas mídias sociais

● A Escola da Terra do TED-Ed ajudará os 
jovens a entenderem e celebrarem o 
mundo natural, enquanto aprendem como 
somos dependentes do nosso planeta 
ed.ted.com/earth-school (em inglês)

Aqui estão algumas ideias para a 
sociedade civil COMPARTILHAR essa 
mensagem no Dia Mundial do Meio 
Ambiente:

● Acesse o feed das mídias sociais 
do PNUMA entre 28 de maio e 5 de 
junho e compartilhe com o mundo 
porque você você acha que a ação 
pela natureza é tão importante. 
Certifique-se de usar as hashtags 
#PelaNatureza, #HoraDaNatureza e 
#DiaMundialDoMeioAmbiente

● Marque algumas pessoas, organizações 
e empresas em sua resposta e peça para 
participarem da conversa

● Participe de um concurso de fotos e 
plante uma árvore como parte do Desafio 
Florestal do Instituto de Recursos 
Mundiais cities4forests.com/forest-
challenge/ (em inglês)

● Seja cuidadoso com as informações 
que você compartilha, garantindo o uso 
de fontes respeitáveis   para combater a 
desinformação

https://pedrr.org/education-training-courses/massive-open-online-course-mooc-on-nature-based-solutions-for-disaster-and-climate-resilience/
https://pedrr.org/education-training-courses/massive-open-online-course-mooc-on-nature-based-solutions-for-disaster-and-climate-resilience/
https://pedrr.org/education-training-courses/massive-open-online-course-mooc-on-nature-based-solutions-for-disaster-and-climate-resilience/
https://pedrr.org/education-training-courses/massive-open-online-course-mooc-on-nature-based-solutions-for-disaster-and-climate-resilience/
https://www.unep.org/interactive/emissions-gap-report/2019/report_pt.php
https://www.unep.org/interactive/emissions-gap-report/2019/report_pt.php
https://www.unep.org/interactive/emissions-gap-report/2019/report_pt.php
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca6992en
http://www.fao.org/publications/card/en/c/CA7186EN
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● Organize uma campanha de doação por 
uma causa ambiental em sua região, com 
a qual os membros possam contribuir

● Destaque as mudanças que fará para 
seu local de operação se tornar mais 
sustentável assim que as atividades 
pessoais forem retomadas e incentive 
outros membros a fazerem o mesmo

● Compartilhe informações sobre a 
pandemia de COVID-19 e explore 
como ela se relaciona com a perda de 
biodiversidade

● Associe-se a um supermercado local 
para coletar alimentos próximos ao 
vencimento e distribuí-los gratuitamente 
a pessoas vulneráveis

● Use a arte como uma forma de divulgar 
uma mensagem, por exemplo realizando 
um concurso, uma exposição virtual de 
pintura ou um desafio musical

Aqui estão algumas ideias sobre como 
os grupos da sociedade civil podem AGIR 
pela natureza:

● Distribua sementes de plantas nativas 
e incentive o plantio de árvores nas 
reuniões

● Faça compostagem

● Participe de negociações e conferências 
sobre o meio ambiente convocadas pelo 
governo e por organizações internacionais

● Enfatize a necessidade de reconstruir 
um mundo melhor após a COVID-19, 
colocando o meio ambiente no centro de 
nossas decisões

● Mobilize seguidores para que reduzam o 
desperdício e o consumo

● Incentive hábitos alimentares saudáveis, 
incluindo maneiras de reduzir o consumo 
de carne, incentivando outras escolhas 
sustentáveis

● Aprimore o conceito de áreas protegidas 
gerenciadas por organizações

● Exija de suas lideranças decisões ousadas 
e ações concretas para proteger a 
natureza

● Apresente exemplos de participação da 
sociedade civil na formulação de políticas 
públicas sobre a mudança climática



O SEU FEEDBACK IMPORTA

É importante que toda a comunidade 
global se una para combater a perda 
de biodiversidade e a degradação 
dos ecossistemas. Agradecemos a 
você por nos ajudar a compartilhar as 
mensagens contidas nesse guia, bem 
como todas as pessoas que se juntaram 
a nós no Dia Mundial do Meio Ambiente 
para repensar nosso relacionamento 
com a natureza.

Gostaríamos de pedir seu feedback 
sobre esse guia. Você o achou útil? O 
compartilharia com outras pessoas? 
O que podemos melhorar? Entre em 
contato conosco pelo e-mail unep-
latinamerica-braziloffice@un.org

Um muito obrigado do PNUMA. 


