BIODIVERSIDADE
1
BIOSFERA

IMPORTÂNCIA

Engloba todos os sistemas organizados
numa hierarquia de complexidade estrutural
Ecossistema Global” que engloba
toda a biodiversidade na Terra,
organizada em três níveis

Ecossistemas

Bem-estar Humano

Comunidades

fornece
ao homem

AÇÃO

A perda de biodiversidade decorre da
atividade humana, principalmente, dos
países desenvolvidos que contribuem

Satisfazer as necessidades humanas presentes sem
comprometer a capacidade das gerações futuras
satisfazem as suas próprias necessidades

5

Promove a utilização de mais recursos
do que aqueles que o planeta pode
fornecer e estimula comportamentos
que promovem as principais causas de
perda de biodiversidade

Por exemplo:

3

Fornecimento de alimentos e medicamentos

Populações

6
Controlo de pragas

4

Espécies

7
Atividades recreativas e de turismo

Sistemas

8
Ciclo dos nutrientes e formação do solo

Células

9

Perda/Fragmentação de habitats

11

Paises
Desenvolvidos
mantenham

18

aumentam

16
diminuam

Elege a perda de biodiversidade como uma
das principais problemas da atualidade
e declara o período 2011-2020, como

Década das Nações
Unidas para a
Biodiversidade

mantenham

17

12

com o objectivo
de promover a
implementação
A COP10,
em 2010,
aprovou o

Introdução de espécies não nativas

13
14

Fixa a agenda ação 2015-2030 baseado
nos progressos e lições aprendidas com os 8
objetivos do Desenvolvimento do Milénium
(agenda de ação 2000-2015)

Contribuem
para

Paises em
Desenvolvimento

Contaminação do meio envolvente

Produção de gases com efeitos de estufa (GEE)

Genes

ONU

Globalmente tem
como duplo desaﬁo

10
Utilização e procura abusiva

A ONU elege a perda de biodiversidade como
um dos principais problemas da atualidade

15

Padrão de Consumo Insustentavél
leva à
perda de

garantem

2

AMEAÇAS

21

da COP21,
em 2015,
resultou o

19
Da cimeira do Rio-92 resultaram 3 importantes
tratados internacionais dirigidos para temas que,
direta ou indiretamente, se relacionam com a
promoção da biodiversiade

21ª Convenção-Quadro
das Nações Unidas sobre
as Alterações Climáticas
(CQNUAC) 2015

20

Convenção das Nações
Unidas de Combate à
Desertiﬁcação (CNUCD)

Tema:
Aquecimento
Global

Tema:
Biodiversidade

Tema:
Solo e Água

Preenche correctamente todos os espaços em branco com as etiquetas fornecidas.

DESAFIO FINAL
Preenche correctamente todos os espaços em branco com as etiquetas fornecidas.

a) Biodiversidade

b) Serviços
do Ecossitema

c) Diversidade
Genética

d) Alteração ao uso
do solo

e) Efeitos das
Alterações Climáticas

f) Desenvolvimento
Sustentável

g) Serviços
de Regulação

h) Diversidade
Especíﬁca

i) Exploração excessiva
de recursos

j) Convenção sobre a
Diversidade Biológica
(CDB)

l) Diversidade
Ecossistémica

m) Serviços
de Suporte

n) Pegada Ecológica

o) Acordo de Paris

p) Indice de
Desenvolvimento Humano

q) Introdução de
Espécies Exóticas

r) Serviços Culturais

s) Poluição

u) Serviços
de Produção

v) Plano Estratégico
para a Biodiversidade
2011-2020

t) Objectivos de
Desenvolvimento
Sustentável (ODS)

RESPOSTAS
1. a, 2. c, h, l, 3. c, h, l, 4. c, h, l, 5. b, 6. u, 7. g, 8. r, 9. m, 10. d,
11. i, 12. s, 13. q, 14. e, 15. f, 16. p, 17. n, 18. t, 19. v, 20. j, 21. o

