
 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

SECRETARIA REGIONAL DOS RECURSOS NATURAIS 

Direção Regional do Ambiente 
Direção de Serviços da Conservação da Natureza e Sensibilização Ambiental 

 

Dia Internacional da Diversidade Biológica - 2014 

 

O Governo Regional dos Açores celebra o Dia Internacional da Diversidade Biológica, sendo o 

tema de 2014, "Biodiversidade Insular", muito apropriado ao nosso contexto arquipelágico. A 

Direção Regional do Ambiente e a Direção Regional dos Assuntos do Mar promovem vários 

eventos relacionados com este tema, através da ação dos Parques Naturais de Ilha. Esta 

comemoração foi criada pelas Nações Unidas com o objetivo de comunicar e sensibilizar a 

população para o valor da Biodiversidade para a qualidade de vida humana. 

No dia 22 de maio, o principal evento regional será a inauguração da exposição "História 

natural da vegetação dos Açores” pelo Diretor Regional do Ambiente, com a exposição 

permanente no Jardim Botânico do Faial e a exposição itinerante a iniciar o seu percurso na 

"Feira do Mundo Rural", na mesma ilha. 

Relativamente ao meio marinho, está a decorrer desde o dia 20 de maio e até ao dia 8 de 

junho a campanha Açores Entre-Mares, que congrega várias iniciativas, muitas das quais de 

promoção do Dia Internacional da Diversidade Biológica. Em várias ilhas estão agendados 

passeios de barco para observação da biodiversidade marinha, organizados pelos Parques 

Naturais de Ilha e em parceria com empresas marítimo-turísticas. Muitos serão para grupos 

escolares, mas também haverá passeios para a população interessada em participar. Os 

Parques Naturais de todas as ilhas organizam também durante este período exposições, 

sessões de divulgação científica e de educação ambiental, saídas para observação de cetáceos, 

entre outras atividades. Por exemplo, a 4 de junho, o Parque Natural do Corvo, a mais 

pequena ilha da região, organizará uma pintura mural sobre Biodiversidade Marinha dos 

Açores, com os alunos da Escola Mouzinho da Silveira, que é uma Eco-Escola galardoada há 

diversos anos. Os interessados podem saber mais contactando diretamente um dos nove 

Parques Naturais dos Açores, ou o website oficial da campanha Açores Entre-Mares 

http://www.azores.gov.pt/entremares. 
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