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Conservar as Florestas mais Valiosas do Planeta
© WWF Mediterrâneo, Rui Cunha descortiçamento, Coruche

A Rede Ibérica da GFTN (Global Forest & Trade Network) é uma aliança
da WWF com cerca de 20 empresas portuguesas e espanholas com o
objetivo de travar a desflorestação, melhorar a gestão das florestas e
promover a conservação das mesmas.
Juntam-se agora o Grupo Piedade, um dos líderes mundiais em produção
de vedantes em cortiça, a Certisado, um grupo de certificação da
Associação de Produtores Florestais do Sado e a Trefinos, empresa
espanhola dedicada à produção de rolhas de cortiça para fabrico de
champanhe, espumante e vinhos.
Na prática estas empresas assumem um compromisso na compra e
distribuição de produtos florestais de cortiça de origem social e
ambientalmente responsável, como os certificados pelo FSC (Forest
Stewardship Council).

WWF e Coca-cola juntas novamente pelo ambiente
Pelo 4ºano consecutivo a Coca-Cola apoia a atividade da WWF em
Portugal mas desta vez com excelentes noticias para a Bacia do TejoSado onde ambas vão desenvolver um projeto de serviços ambientais. O
projeto permitirá à WWF, não só trabalhar sobre o ecossistema
montado e os serviços que este fornece como a conservação da
biodiversidade, o armazenamento do carbono e a regulação do ciclo da
água, mas também dinamizar o mercado voluntário de pagamento dos
serviços ambientais.
A WWF classifica o montado de sobro da Bacia do Tejo-Sado como uma
Floresta de Alto Valor de Conservação, identificando a regulação do
ciclo hídrico que este ecossistema faz sobre o aquífero Tejo-Sado como de
importância crítica. A fábrica Refrige, da Coca-Cola, está localizada
sobre este aquífero donde capta água, sendo o consumo médio anual de
cerca de 500.000m³.
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AJUDAR EM PORTUGAL…

CARTÃO BES/WWF
O Banco Espírito Santo (BES) uniuse à WWF, apoiando a organização
global de conservação da Natureza
no seu trabalho em Portugal de
conservação das florestas, combate
às alterações climáticas, ao
desperdício de água e à proteção do
habitat natural de espécies
ameaçadas, como a águia imperial e
o lince ibérico.
O Cartão de Crédito BES/WWF
permite aos clientes BES, e aos que
não o são, fazerem parte de um
movimento à escala mundial de
preservação e conservação da
biodiversidade do Planeta e a ajudar
a implementar projetos de
preservação e conservação da
biodiversidade nacional.
Sempre que comprar, estará a
ajudar já que parte do valor das
compras e da anuidade do cartão
revertem a favor dos projetos da
WWF em Portugal.

PÃO PANDA
O Pão Panda é um pão rico em
cereais e qualidades nutritivas.
As sementes e grãos utilizados na
confecção do Pão Panda (tais

como: centeio, trigo, pedaços
torrados de soja, flocos de aveia,
sementes de linhaça, sésamo e
girassol) conferem-lhe
características especiais de um
sabor único e irresistível.
Uma percentagem do valor de
venda deste pão (0,05") reverte a
favor da WWF e dos seus
programas de Conservação / Gestão
Responsável das Florestas
Portuguesas, no âmbito dos
projetos que a organização de
conservação global desenvolve em
Portugal.
O Pão Panda é vendido em mais de
uma centena de locais em Portugal.

SAIBA ONDE:

http://www.wwf.pt/corporativo/licen
sing/pao_panda

JOGOS WWF
A Merchant Ambassador,
especialista na produção de
brinquedos e jogos para crianças,
aliou-se à WWF para a produção
e comercialização de jogos
didáticos para crianças.
Jogos como puzzle em 3D do urso
polar, o xadrez Bacia do Congo, o
jogo do galo Tartaruga ou as
damas de Elefantes e Tartarugas
são alguns dos exemplos que
foram pensados para divertir as
crianças ao mesmo tempo que as
consciencializa para a proteção
das espécies e para o uso de
materiais ecológicos nos objetos
do dia-a-dia garantindo o futuro
do 'Amanhã'.
Estes jogos para as crianças são
produtos certificados pelo FSC.
Em Portugal encontram-se à
venda nos hipermercados
Continente e ao adquirir um
destes produtos, está a contribuir
para a atividade da WWF sendo
que 10% do valor de cada jogo
reverte a favor da organização
global de conservação da
natureza.

SITE com Nova Imagem
Desde o inicio do mês de Julho
que a WWF apresenta um novo
design no site nacional e
internacional sendo que as
próximas atualizações prometem
algumas surpresas.
Vale a pena ficar atento….

http://www.wwf.pt
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Internacional
Guardados no Coração de
Bornéu

© Michel TERRETTAZ /
WWF-Canon

SAIBA MAIS EM:
http://wwf.panda.org/?200807
/Good-news-for-orang-utanand-pygmy-elephants-in-theHeart-of-Borneo

Boas noticias para os
Orangotangos e os Elefantes
Pigmeus que habitam na
Malásia, pois acabam de ser
certificados 300.000 hectares de
floresta nesta região, seu habitat
natural.
A WWF e o Departamento
Florestal do Sabha anunciaram
esta boa nova no dia 28 de
Junho e esperam que a área
florestal certificada possa
aumentar até 2014.
O que motivou esta medida foi o
facto de nas reservas florestais
de Ulu Segama-Malua e
Tangkulap-Pinangah (Coração
de Bornéu) existir uma
biodiversidade muito importante
para o nosso planeta.

Mais de 1000 espécies
amea adas na Nova Guine

© WWF / Lutz Obelgonner

SAIBA MAIS EM:
http://wwf.panda.org/what_w
e_do/where_we_work/new_gu
inea_forests/news_new_guine
a_forests/?200766/Morethan-1000-new-speciesfound-in-New-Guinea

Segundo um relatório recente da
WWF as 1060 espécies,
recentemente descobertas em
Port Moresby, Papua Nova
Guiné, estão em sério risco por
falta planeamento da exploração
madeireira e da conversão de
florestas para a agricultura.

dolphin), 580 invertebrados, 134
anfíbios, dois pássaros e 71
peixes, entre eles um
extremamente raro tubarão de
rio com 2,5 m de comprimento.
"Este relatório mostra que as
florestas da Nova Guiné e os rios
estão entre os mais ricos em
biodiversidade, no mundo. Mas
mostra também a facilidade com
que uma ação humana pode
levar um das mais ricos
ambientes à falência ", diz o Dr.
Neil Stronach, representante do
programa WWF-ocidental da
Melanésia.

Senado Federal debate o
Código
g Florestal do Brasil
O Senado Federal brasileiro
debateu o projeto de lei que
propõe mudanças no Código
Florestal (lei que rege a proteção
ambiental). A ministra Izabela
Teixeira salientou a importância
do tema em questão e da sua
influência dos próximos 50 anos
do Brasil.

As espécie recentemente
descobertas na ilha da Nova
Guiné (1998 - 2008) são nada
mais, nada menos que: 218
novos tipos de plantas - cerca de
100 dos quais são orquídeas - 43
répteis e 12 mamíferos,
incluindo um golfinho (snub-fin
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