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What is JQA?Quem é a JQA?

O que é a IQNet?
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Para sobreviver, alimentamo-nos de animais e plantas e usamos recursos naturais, tais como 

o petróleo, o ferro e a madeira. É necessário preservar os alimentos e os recursos para que as 

gerações futuras possam continuar a viver na Terra. Vamos pensar como devemos viver para 

que a natureza e os seres vivos de hoje se mantenham, pelo futuro do nosso planeta.

O que devemos fazer 
para vivermos uma vida 

Amiga do Ambiente?



Os combustíveis fósseis, como o petróleo e o carvão, provenientes da decomposição 

de seres vivos ao longo de milhões de anos, são recursos limitados na sua quantidade. 

Usamos combustíveis fósseis para conduzir os nossos automóveis, fazer funcionar as 

nossas máquinas e produzir eletricidade. No entanto, os combustíveis fósseis produzem 

gases nocivos que poluem o ar. As energias renováveis têm vindo a ser uma alternativa 

aos combustíveis fósseis. O calor do sol, o calor geotérmico, o vento e as ondas dos 

oceanos podem ser utilizados para produzir eletricidade e, como tal, são fontes de energia 

amigas do ambiente, que não poluem o ar nem destroem os recursos naturais.

Os seres humanos necessitam de ar para viver. As plantas são essenciais para manter o ar em boas 

condições, pois transformam o dióxido de carbono em oxigénio. No entanto, a quantidade de 

espaços verdes na Terra tem vindo a diminuir ao longo dos anos, uma vez que as árvores das selvas 

e das florestas são cortadas para se criarem campos agrícolas e casas. Assim, à medida que as selvas 

e as florestas diminuem, também a capacidade da Terra para purificar o ar diminui. Por outro lado, 

os animais selvagens que vivem nestas áreas também perdem os seus habitats, não conseguindo 

sobreviver. Ações levadas a cabo para proteger as florestas são consideradas ações amigas do 

ambiente.

Consumimos peixes dos oceanos, lagos e rios. Comemos aves, animais, frutas, frutos secos, 

bagas e plantas das florestas. Caçamos animais para extração da sua pele e para fins medicinais, 

no entanto, se capturarmos peixes e animais jovens o seu número diminuirá e poderão mesmo 

desaparecer. Os ecossistemas também perderão o seu equilíbrio, levando à extinção ou à 

sobrepopulação de outros seres vivos. Continuar a capturar animais selvagens juvenis ou 

apanhá-los em grandes quantidades não é ser amigo do ambiente. Para evitar que os animais e 

as plantas se extingam, não devemos capturar vida selvagem mais do que é necessário.

Produzimos muito lixo. Roupas velhas, restos de comida, ferramentas e máquinas avariadas e 

muitas outras coisas são deitadas fora, como lixo. Algum deste lixo ainda pode ser utilizado ou 

reutilizado como recurso. Os recursos da Terra são limitados. Compra apenas o que necessitas 

para evitar produzir resíduos, recicla coisas que podem ser usadas ou utiliza-as como recursos e 

reduz o lixo - todas estas são abordagens amigas do ambiente. Começa de imediato com aquilo 

que consegues fazer e não pares! 

Utilizar Energias Renováveis

Proteger as Florestas

Proteger a Vida Selvagem 

Reduzir Resíduos 



 

 

22º Concurso Internacional de Desenhos Infantis sobre o Ambiente
Formulário

Nome Completo:

Idade:

Morada: Código Postal / Localidade:

País: Telefone: C.C.: 

Nome da Escola:

Escreve a tua mensagem aqui. A tua mensagem será enviada com o teu desenho:
Tema: Escolhe um estilo de vida Amigo do Ambiente.

Cole, por favor, este formulário no verso do desenho

Trabalhos de grupo (i.e., da escola, etc.) devem ser enviados conjuntamente e devem indicar uma pessoa de contacto 
(i.e., professor, supervisor, líder, etc.), morada, número de telefone e e-mail.

Data de Nascimento (M/D/A): Nacionalidade: Sexo (M/F):

Por favor preencha de forma legível (letra imprensa)

Alguns Trabalhos Vencedores do 21º Concurso Internacional de Desenhos Infantis sobre o Ambiente

Liu Noah Mengqi
8 anos, China

Ignatenko Mariya
6 anos, Cazaquistão

Choo Yue Xi
9 anos, Malásia

Juliette Tan Xin Xuan
7 anos, Singapura

Biyanwilage Manujika Sarda
13 anos, Sri Lanka

Poonyisa Sodsai
11 anos, Tailândia
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