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Dia Mundial de Combate à Seca e à Desertificação | 17 de junho 2016 
 
 

O Dia Mundial de Combate à Seca e à Desertificação foi instituído pela Organização das Nações 

Unidas em 1994, (Resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas A/RES/49/115) [PDF 11,5] 

com o objetivo de sensibilizar a sociedade e o poder político para a necessidade de cooperar 

mundialmente no combate à seca e à desertificação. 

 

Desde 1995 celebra-se este Dia a 17 de junho, para assinalar a importância do respeito da 

Convenção da ONU de Combate à Desertificação nos países mais afetados pela seca - fenómeno 

natural onde se regista um défice de água por um extenso período de tempo, provocando danos 

na agricultura, pesca e no habitat dos seres vivos - e desertificação - perda de capacidade de 

renovação biológica das zonas áridas, semiáridas e sub-húmidas, por ação humana ou variação 

climática. 

 

Em 2016, “Proteger a terra, restaurar a terra, envolver as pessoas” é o tema central do Dia 

Mundial de Combate à Seca e à Desertificação, apelando à participação e esforço neste 

combate global, realizando-se iniciativas por todo o mundo. 

 

Em Portugal, vão decorrer também comemorações nacionais para incentivar o combate à seca 

e à desertificação, nomeadamente:  

 

No Algarve, vai decorrer a iniciativa 

“Roteiro de casos de sucesso no 

combate à desertificação”, promovida 

pelo Instituto da Conservação da 

Natureza e das Florestas.  

Consulte o Programa do evento organizado pelo Núcleo Regional de Combate à Desertificação 

do Algarve, que inclui no dia 16 de junho, a visita a três locais na Serra Algarvia (Serra do 

Caldeirão: Quinta do Freixo, Via Algarviana e Alcaria Alta) onde foram desenvolvidas ações que 

http://www.gpp.pt/
http://www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/EventsAndCampaigns/N9576273.pdf
http://www.icnf.pt/portal/icnf/noticias/eventos/dia-mundial-de-combate-a-desertificacao-17-junho
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motivaram e fundamentaram a atribuição do galardão “Campeões das Zonas Áridas em 

Portugal 2013”. 

 

No dia 17 de junho, vai ter lugar uma mesa redonda sobre os casos de sucesso visitados, uma 

intervenção sobre o “Plano de Desenvolvimento Rural 2020, suas aplicações no combate à 

desertificação no Algarve”, a inauguração da exposição fotográfica “Desertos e Combate à 

Desertificação” e ainda, a apresentação dos casos de sucesso 2016 e o anúncio da atribuição 

dos galardões “Campeões das Zonas Áridas em Portugal 2016”. 

 

 

Em Boticas, realiza-se a 30 de junho, o Fórum 

“Combate à Desertificação: Desenvolvimento 

do Território em Áreas de Baixa Densidade", 

promovido pelo Núcleo Regional de Combate à 

Desertificação do Norte. 

 

Consulte o Programa das sessões de trabalho sobre o enquadramento geral, potenciais fontes 

de financiamento, desenvolvimento do território em áreas de baixa densidade e apresentação 

de casos de sucesso. A iniciativa inclui uma Mostra de Produtos Regionais e Chegas de Bois. 

 

A sessão de encerramento do evento conta com a presença do Secretário de Estado das 

Florestas e do Desenvolvimento Rural, Amândio Torres. 

 

 

Outras iniciativas estão programadas a nível das Regiões, incluindo Madeira e Açores, em datas 

e locais a indicar oportunamente. 

 

Materiais internacionais de apoio à celebração: 

 Página educativa 
 Banda desenhada, em inglês [PDF 3,4 MB] 
 Kit de combate à desertificação: inglês e espanhol 

http://www.gpp.pt/
http://www.minhaterra.pt/wst/files/I12720-160630XFORUMXDESERTIFICAXXXXOXBOTICASXXPROGRAMAX..PDF
http://www.unccd.int/en/programmes/Event-and-campaigns/Education/Pages/default.aspx
http://www.preventionweb.net/files/3918_VL102244.pdf
http://www.unesco.org/mab/doc/ekocd/index.html
http://www.unesco.org/mab/doc/ekocd/spanish/index.html

