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                   MUNICÍPIO DO BARREIRO 

      ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

                                           
DELIBERAÇÃO  

  

N.º 33/2022   

  

Reunião Ordinária da Assembleia Municipal realizada em 27 de abril 

 

 

 

SAUDAÇÃO 

   Dia Mundial da Terra 

 
O Dia Mundial da Terra celebra-se todos os anos no dia 22 de Abril em mais de 190 
países, com a participação de cerca de mil milhões de pessoas que manifestam o seu 
compromisso com a protecção e a necessidade de preservar os recursos naturais, o 
ambiente e a sustentabilidade do Planeta. 

 
“Investir no planeta” é o tema escolhido para as comemorações de 2022 e “alerta para 
o momento de mudar - o clima empresarial, o clima político e a forma como tomamos 
medidas no que respeita ao clima. Agora é o momento de preservar e proteger a nossa 
saúde, as nossas famílias, os nossos meios de subsistência, procurando investir na 
defesa do Planeta. Porque um futuro verde é um futuro próspero”. 

 
O movimento evocativo surgiu na sequência das gravosas consequências de um 
desastre petrolífero em Santa Barbara, na Califórnia, ocorrido em 1969, pelo qual se 
manifestaram mais de 20 milhões de norte-americanos a favor da preservação da Terra 
e da protecção do ambiente em geral. 

 
A data seria criada em 1970 e posteriormente reconhecida pela ONU em 2009, como 
um momento importante para se sensibilizar e criar uma consciência comum, sobre os 
impactos da pegada ecológica no Planeta e os problemas da contaminação em geral, 
de forma a alterar comportamentos e políticas e para que não se hipoteque o futuro 
das gerações vindouras. 

 
Neste dia, milhões de cidadãos em todo o mundo renovam o seu compromisso pela 
preservação do ambiente e da sustentabilidade da Terra, por meio de iniciativas 
informativas e pedagógicas de avaliação dos problemas do Planeta, da contaminação 
do meio ambiente, do ar, água e solos, da destruição de ecossistemas e do 
esgotamento de recursos não renováveis, com acções de cariz educativo nas escolas, 
redigindo e divulgando frases e poemas aludindo à importância do Planeta Terra e com 
outras actividades similares. 
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Com esta comemoração pretende-se alertar os cidadãos para a sua consciencialização 
perante a exploração dos recursos naturais da Terra e o seu uso devido e equilibrado, 
pela educação ambiental e por uma participação ambientalmente consciente e 
responsável, através da promoção da ‘saúde’ do nosso Planeta, tanto a nível global 
como regional e local. 

 
Promovem-se também neste dia soluções que permitam eliminar os efeitos negativos 
das actividades humanas, por meio da reciclagem de materiais manufacturados, a 
proibição de utilizar produtos químicos danosos, o uso de energias alternativas, a 
preservação de recursos naturais, o fim da destruição de habitats fundamentais, como 
as florestas e a protecção de espécies animais e vegetais ameaçadas. 

 
Importa sempre relembrar que “a Terra é nossa casa e a casa de todos os seres vivos. 
Somos partes de um universo em evolução. Somos membros de uma comunidade de 
vida independente com uma magnífica diversidade de formas de vida e culturas...”, que 
ela fornece os recursos essenciais à nossa sobrevivência que devem, por isso mesmo, 
ser geridos de forma equilibrada e sustentável. 
 
Assim, a Assembleia Municipal do Barreiro delibera: 

 
 

1. Saudar o Dia Mundial da Terra, pugnando pela preservação dos recursos 
ambientais e vida       animal. 

 

2. Saudar os cidadãos e os movimentos que se têm mobilizado em defesa de 
um futuro mais digno e pela garantia de sustentabilidade do Planeta. 

 
 
Aprovado por maioria. 
 

 
Barreiro, 27 de abril de 2022 

 

O Presidente da Assembleia Municipal do Barreiro,  

  

 

André Alexandre Pinotes Batista 
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