
                                                                             

                                                   
 

 

Webinar: Dia da Desertificação e Seca 2020 

“Food. Feed. Fibre. Consumo e Produção Sustentável” 

 

O Dia da Desertificação e Seca (2020) comemorado anualmente, a 17 de junho, este ano terá como tema central a 

mudança de atitudes em relação ao principal fator e degradação da terra: a produção e o consumo insustentáveis da 

humanidade1.  

À medida que as populações crescem, ganham riqueza e se urbanizam, aumenta a procura de terras para fornecer 

alimentação para as pessoas, para os animais e a produção de fibras para a confeção de vestuário. Entretanto, a saúde 

e a produtividade das terras aráveis vai diminuindo, situação agravada pelas alterações climáticas.  

Para ser possível ter terras suficientemente produtivas para os 10 mil milhões de pessoas que se prevê habitarem a 

Terra até 2050, os estilos de vida precisam de mudar. Tendo em vista esta necessidade, o slogan deste dia em 2020 é 

“Food. Feed. Fibre. Produção e consumo sustentáveis” com objetivo educar a população sobre a importância e as 

formas de reduzir a sua pegada individual. 

Os modos de produção e hábitos de consumo atuais esgotam de forma acelerada os recursos naturais. Assiste-se 

atualmente à degradação da terra de forma insustentável, prejudicando a sua produtividade, os ecossistemas e a 

biodiversidade, e as consequências são calamitosas para a humanidade. Atente-se a atual situação pandémica e a sua 

relação com a desertificação, degradação da terra e seca. A perda de habitat animal conduz à disseminação de doenças 

dos animais para os seres humanos (zoonose), sendo que a taxa de emergência ou reemergência futura de doenças 

zoonóticas estará intimamente ligada à evolução da relação entre os seres humanos e o ambiente, particularmente a 

expansão da fronteira agrícola. 

Uma boa gestão da terra, associada a práticas de consumo sustentáveis conduzirão a uma alimentação mais segura, a 

pessoas mais saudáveis e um planeta sustentável.  

                                                           
1 https://www.unccd.int/actions17-june-desertification-and-drought-day/2020-desertification-and-drought-day 

https://www.unccd.int/actions17-june-desertification-and-drought-day/2020-desertification-and-drought-day


                                                                             
O slogan global para o dia da desertificação e seca ”Food. Feed. Fibre – produção e consumo sustentáveis” apela para 

o consumo sustentável como forma de preservação da produtividade da terra. 

Apesar da situação atual, face às atuais contingências emanadas da Direção Geral e Saúde perante a pandemia COVID-

19, nomeadamente as relativas ao distanciamento social, o Dia da Desertificação e Seca não deixará de ser 

comemorado, mas sê-lo-á num novo formato. 

 

Será realizado um Webinar, com o seguinte programa: 

PROGRAMA 

Abertura: 

10:30 - 10:40 | João Catarino - Secretário de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas 

e do Ordenamento do Território. * 

 

Intervenções: 

10:40 - 10:50 | Mensagem do Secretario Executivo da UNCCD - Ibrahim Thiaw.  

10:50 - 11:05 | A Desertificação em Portugal. Breve resenha - Lúcio do Rosário. 

11:05 - 11:15 | “Food. Feed. Fibre. Produção e Consumo Sustentável” - Isabel Santos. ICNF. 

11:15 - 11:35 | A Pegada da Nossa Roupa - Cátia Nabais Mendonça. Jornal “O Público”. 

11:35 - 12:00 | O Montado de sobro e de azinho, uma forma cultivada de “savana”, a solução para 

reduzir o avanço da Desertificação em Portugal - Eugénio Sequeira 

12:00 – 12:15 | Plataforma digital – Observatório Nacional da Desertificação - Elsa Santos. ICNF. 

 

Encerramento: 

12:15 – 12:30 | Nuno Banza - Presidente do ICNF 

 

 Moderadora: Vanessa Quico. ICNF 

 

 * A confirmar 

 

Webinar:   

O evento pode ser acedido aqui a partir das 10h30 de dia 17 de junho de 2020. 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTdjOGU4NzctMzA5My00YmRiLTk1ZWEtMzU4MmJmOGY3ZjQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229fb1cbbb-cfb6-4066-951d-af243f989e8d%22%2c%22Oid%22%3a%22041f72ee-6a20-4149-8d22-84767c919481%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

