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ADAD defende mudança de paradigmas no combate a desertificação e aos efeitos da seca  

•  
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ADAD celebra Dia Mundial do Meio Ambiente com visita à orla marítima da Praia e entrega 

do Prémio “Jovem Investigador” 

A Associação para Defesa do Ambiente e Desenvolvimento (ADAD) iniciou hoje com a 

plantação de árvores fruteiras para a criação de uma horta comunitária em Portete, que irá 

beneficiar as famílias da referida localidade. 
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Inforpress 

Esta acção foi realizada pela ADAD para assinalar o Dia Mundial contra 

a Seca e Desertificação, que se assinala hoje e, em declarações à 

imprensa, o presidente da referida associação, Januário Nascimento, 

disse que o projecto de criação da horta comunitária vai servir de 

experiência na perspectiva futura de a mesma abastecer o mercado do 

município da Praia. 

“Estamos aqui a criar uma horta comunitária, mas não é só para 

arvores fruteiras, mas também para fazer experiências com a plantação 

de espécies que mais se adaptam ao clima em Cabo Verde. E esse 

horto vai ajudar na segurança alimentar que é um grande problema 

hoje no mundo”, asseverou. 

Este responsável defendeu a importância de se plantar cada vez mais 

árvores que servem para o futuro do planeta, alimentar as 

comunidades e na luta contra a erosão, afiançando que é preciso 

políticas “mais consistentes” na mobilização de recursos no combate a 

desertificação. 

Lembrou que Cabo Verde assinou várias convenções e ratificou muitas 

leis ligadas ao ambiente e a agricultura, mas que, sustentou, torna-se 

necessário fazer o seguimento das mesmas e um trabalho de 

sensibilização envolvendo principalmente as pessoas do mundo rural. 



“Há ainda alguma deficiência na ratificação das convenções e é preciso 

que sejam publicadas para que tenham força jurídica. Convém lembrar 

que Cabo Verde foi o segundo país no mundo a assinar e a ratificar a 

convenção sobre a desertificação e o primeiro em África”, salientou. 

Informou, por outro lado, que a ADAD perspectiva plantar até ao final 

deste ano cerca de 20 mil árvores em todo território nacional. 

Por seu turno, o presidente da Associação de São Francisco, João 

Ferreira, destacou a importância da iniciativa, mostrando “total 

disponibilidade” para “abraçar projectos” que contribuem para o 

desenvolvimento local. 

“É sempre louváveis iniciativas do tipo na nossa comunidade, que 

passa por muitas dificuldades, e uma horta comunitária é muito 

importante porque ajuda na alimentação da comunidade. A ideia é 

oferecer cada família uma planta para cuidar”, adiantou. 

O Dia Mundial do Combate à Seca e à Desertificação celebra-se a 17 

de Junho. 

Este dia foi instituído pela ONU em 1994 e foi celebrado pela primeira 

vez em 1995. 

Desde então comemora-se anualmente a 17 de Junho. 

O objectivo do Dia Mundial de Combate à Seca e à Desertificação é 

sensibilizar as populações e governos quanto à necessidade de 

cooperação mundial no que respeita a desertificação e a seca, assim 

como sublinhar a importância do respeito da Convenção da ONU de 

Combate à Desertificação nos países mais afectados pela 

seca/desertificação (países africanos especialmente). 
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COMEMORAÇÃO DO DIA DA DESERTIFICAÇÃO 2020 

LOCAL PORTETO em direção a São Francisco, Praia 



Proposta de Programa  

 

 

Terça-feira, 16 de Junho      

Início da mega campanha de plantação de árvores nas ilhas do  

Pacífico 

   

    Quarta-feira, 17 de Junho      

   

• O9H30 – Início das campanhas de plantação de árvore em Porteto em 

direção São Francisco, ilha de Santiago  

•  09H50 – Leitura de uma mensagem sobre o ambiente por uma criança para 

Cabo Verde e o Mundo 

• 09H55 - Breve intervenção do Representante da ADAD 

• 10H00 - Intervenção de uma autoridade (a confirmar)  

10H30 - Programa em direto com a TIVER e lançamento dos prémios Talento 

Jovem (Desenho, conto e poesia) e Prémio Internacional Fotografia sobre o 

Ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ENGLISH 

• CELEBRATION OF DESERTIFICATION DAY 2020 

• LOCATION São Francisco, Praia 

• Program Proposal 

• Tuesday, June 16 

• Beginning of the mega tree planting campaign in the Pacific Islands 

•    

•     Wednesday 17 June 

•    

• • O8H30 - Start of tree planting campaigns on the islands of Santiago (São Francisco), 

Maio, Fogo, São Nicolau and Santo Antão. 

• • 10H30 Live program with TIVER and launch of the Talento Jovem award (Drawing, 

short story and poetry) 

• • 
 

•  FRANÇAIS 

• CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE DE LA DÉSERTIFICATION  2020 

• LIEU São Francisco, Praia 

• Proposition de programme 

• Mardi 16 juin 

• Début de la méga campagne de plantation d'arbres dans les îles du Pacifique 

•      Mercredi 17 juin 



• • O8H30 - Début des campagnes de plantation d'arbres sur les îles de Santiago (São 

Francisco), Maio, Fogo, São Nicolau et Santo Antão. 

• • Programme 10H30 Live avec TIVER et lancement du prix Talento Jovem (Dessin, 

nouvelle et poésie) 
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