HABEaS – Conheça o seu
Património Natural
A WWF está a trabalhar num serviço inovador de identificação online de hotspots de biodiversidade que o ajudarão a conhecer melhor o seu Património Natural.
Aceda a habeas.com.pt e informe-se sobre o seu património!

VISITE MUITO MAIS DO QUE O PATRIMÓNIO CULTURAL E HISTÓRICO COM A WWF
_________________________________________________________________________

Sempre que viaja, seja em território nacional ou internacional, a
tendência é informar-se de tudo o que pode visitar para conhecer
melhor o local. Mas procura sobretudo o conhecimento a nível
cultural e histórico.

Mas sabe que a Natureza é também história e parte integrante do que visita?

De acordo com o Relatório Planeta Vivo 2010 da WWF, a pegada ecológica, um dos indicadores usados no relatório, mostra que a nossa
pressão sobre os recursos naturais do planeta duplicou desde 1966 e
que estamos a usar o equivalente a 1.5 planetas para suportar as nossas actividades. Se continuarmos a viver para além dos limites do planeta, em 2030 precisaremos do equivalente à
capacidade produtiva de dois planetas para satisfazer a
nossa pressão sobre os recursos naturais.
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Por isso, conhecer a dimensão, especificidade e importância do património, da biodiversidade e outros valores de conservação existentes no seu território, é o primeiro passo para melhor gerir e conservar esse património.

HABEAS.COM – O QUE É?
________________________________________________________________________________
A WWF lançou em Setembro de 2010 o relatório “ Hotspots de Biodiversidade e Serviços do Ecossistema Montado”, onde identifica e quantifica
geograficamente as chamadas Áreas de Alto Valor de Conservação, no Sul
Mediterrâneo – Portugal / por Rui
de Portugal, em particular nos montados de sobreiro e azinheira, onde WWF
Cunha
valores como biodiversidade, armazenamento de carbono e regulação do ciclo da água assumem uma importância crítica.
A WWF chamou HABEaS à ferramenta usada para identificar estes
atributos.
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Essas áreas, mapeadas e cartografadas, podem agora ser
consultadas gratuitamente através de um Sistema de Informação
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Geográfica online (WebGis) – www.habeas.com.pt.

A WWF dá-lhe, assim, a oportunidade para ficar a conhecer o
património natural do seu país.
Consulte o website, conheça e partilhe connosco este património!

A biodiversidade é parte da complexa teia da vida na Terra à qual todos nós pertencemos. Descubra o património
natural do seu País, e como o pode ajudar a conservar.
Ajude-nos a manter o Planeta Vivo!
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