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EQUILÍBRIO HOMEM-NATUREZA
Conservação de espécies
Conservação favorável
Conservação de habitats
Utilização durável

nacional que não interfere com a legislação

Conservação de actividades humanas
Melhoria do conhecimento
Pesquisa e vigilância
Melhoria da comunicação
Educação e informação
Fonte: Adaptado de http://www.unep-aewa.org
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ORGANIZAÇÕES CONSERVACIONISTAS
Organizações

Sítio na internet

United Nations Environment Programme (UNEP)

http://www.unep.org
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a ética, a justiça e a transparência, a igualda-
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com a conservação de espécies ameaçadas

World Wildlife Fund

http://www.wwf.org

Outras organizações conservacionistas
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Wildlife Conservation Society (WCS)

http://www.wcs.org
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http://www.birdlife.org
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http://www.wildlife-conservation.org

técnicos envolvidos. Assim, foram criadas,

munidades locais que, de uma forma ou de

Convention on International Trade in Endangered
Species of Wild Fauna and Flora (CITES)

http://www.cites.org

União Internacional para a Conservação da Natureza e
dos Recursos Naturais (IUCN)

http://www.iucn.org

Birdlife International
International Foundation for Conservation of Wildlife
Naturewatch Foundation

http://www.naturewatch.org
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Conservation International

http://www.conservation.org
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Neotropical Primate Conservation

http://www.neoprimate.org

Fonte: UNEP. http://www.unep.org
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for Conservation of Wildlife, a Naturewatch
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A actuação destas organizações ambien-
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do ambiente, valorizando as espécies e os

de espécies com estatuto de ameaçadas, ten-
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Red List of Threatened Species, Categories
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habitats originais, criando ecossistemas

dedica a estudar e a apresentar soluções

and Criteria, documento onde são identifi-

ambientais, em particular de espécies com

alterados e vulneráveis.

pragmáticas para o ambiente. Na suas acti-
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estatuto de ameaçadas ou em risco. A acção
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vidades, a IUCN procura envolver entidades

anual, as principais espécies em risco, a

de mediação dos interesses dos diferentes
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governamentais dos diferentes países onde
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actores envolvidos implica o reconhecimen-

acções diversificadas e múltiplas que se

actua, organizações da sociedade civil, tais

estabelecidos.

to desta capacidade e aptidão por parte de

enquadram no âmbito da investigação cien-

como Organizações Não Governamentais

Com a preocupação de criar uma relação

representantes institucionais e políticos, de

tífica, da definição estratégica, da consul-

de Ambiente (ONGA) e de Desenvolvimen-

equilibrada entre o Homem e o Ambiente,

cientistas, de populações locais, mas tam-

toria e da educação ambiental. A sensibili-

to (ONGD), agências das Nações Unidas

a IUCN defende oficialmente um conjunto

bém de grupos de activistas e de pressão.

zação e a divulgação de informação técnica

(UNEP), empresas e comunidades locais,

alargado de valores que sustentam as acções

As principais áreas de intervenção destas

e científica requer a adopção de medidas

transformação e consumo de espécies,

intervencionistas e dirigidas em função
das necessidades concretas. A metodologia
IDENTIFICAÇÃO DAS REGIÕES VULNERÁVEIS POR PERDA DE BIODIVERSIDADE

adoptada é enquadrada por princípios de
participação e envolvimento das comunidades, passando por uma estratégia educativa
partilhada, no sentido da identificação conjunta dos problemas e das soluções, tendo
em consideração as representações sociais
e culturais tradicionais que as populações
locais fazem dos recursos ambientais.
As organizações internacionais conservacionistas complementam o trabalho de campo,
em que são valorizadas a aprendizagem e a
troca de experiências para a efectivação da

Relativamente estável ou intacto

mudança de atitudes em prol da conserva-

Vulnerável

ção de espécies ameaçadas, com pesquisa

Crítico ou em perigo

interdisciplinar e investigação científica e

Fonte: Adaptado de http://www.unep.org

técnica que fundamenta as acções. ■
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