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O Dia Mundial do Meio Ambiente, que passou a ser 
comemorado todo dia 05 de junho, tem como 
objetivo principal chamar a atenção de todas as 
esferas da população para os problemas ambientais e 
para a importância da preservação dos recursos 
naturais, que até então eram considerados, por 
muitos, inesgotáveis. Além disso, busca enfatizar à 
ação política dos povos e dos países para o aumento 
da preservação ambiental e da conscientização. 

Para comemorar a semana do Meio Ambiente, o 
PNUMA (Programa das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente) escolheu a Angola e o tema abordado será 
a luta contra o comércio ilegal de animais silvestres.
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Esta é uma questão de particular importância em 
Angola, onde a caça furtiva ameaça os esforços 
para reconstruir uma população de elefantes 
dizimada por uma guerra civil de décadas, que 
começou em 1975.

O Dia Mundial do Meio Ambiente 2016 vai 
destacar esses esforços em um país que se 
comprometeu a eliminar essa prática. O PNUMA 
aguarda com expectativa a parceria com a Angola 
para aumentar a conscientização sobre o problema 
e acelerar a ação que vai proteger espécies, 
ecossistemas e meios de vida da extinção.

Angola é nomeada sede do dia mundial do meio ambiente em 2016

5 de junho - Dia Mundial 

do Meio Ambiente
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Um dos motivos que levaram à escolha da Angola foi 
o conjunto de ações tomadas pelo governo para 
conservar e incentivar a procriação da população de 
elefantes e as ações para o fim da caça ilegal. 

1/06 a 07/06 - SEMANA DO MEIO AMBIENTE:
CURTA E COMPARTILHE NOSSAS DICAS QUE PODEM AJUDAR 

A DIMINUIR NOSSA PEGADA NO MEIO EM QUE VIVEMOS.

Porque o nosso FUTURO 
depende de uma mudança HOJE!!

Parque Nacional da Quiçama 
Província: Luanda 

Fonte: web.unep.org


