MENSAGEM DA SRA. DIRETORA DO FUNDO AMBIENTAL, DRA. ALEXANDRA CARVALHO

O início do ano de 2020, quando ainda se digeria a revelação feita no âmbito do
Fórum Económico Mundial em Davos, onde se admitia que a Perda da
Biodiversidade a par das Alterações Climáticas e da Poluição constituíam a maior
ameaça que a Humanidade iria enfrentar, foi marcado pelo aparecimento de uma
pandemia. Pandemia esta que veio rasgar com as clássicas formas de estar,
pensar, trabalhar, consumir, viver (ou sobreviver!) … 2020 foi também o ano em
que a maioria da população percebeu que ainda está a tempo de Restaurar o
Planeta, e que a concertação de esforços dos que fazem parte deste ecossistema
que nos une, possibilitará um melhor Futuro para todos.
Desde a sua criação que o Fundo Ambiental acredita ser possível melhorar a
relação com a Natureza, todos os dias! Desde 2017, e de forma singular, o Fundo
convida à ação, capacitando e dotando vários agentes (organizações públicas,
privadas e cidadão comum) a fazerem parte da solução nos diversos domínios da
sua intervenção (Ação Climática, Conservação da Natureza e Biodiversidade,
Danos Ambientais, Recursos Hídricos, Resíduos e Economia Circular e
Sensibilização Ambiental), tanto a nível nacional, como também além-fronteiras,
através dos seus projetos de cooperação.
Para o ano de 2021, e neste novo compromisso orçamental do Fundo Ambiental
de 571 027 600 euros, perspetivamos de forma integrada e transversal, contribuir
para a resposta necessária às ameaças que assolam a Humanidade, através do
apoio a projetos e iniciativas que permitam continuarmos juntos nesta caminhada
da Sustentabilidade.
Aceitem o nosso apelo e fiquem atentos às próximas publicações do Fundo
Ambiental. O ano de 2021 constitui a oportunidade de Reinventarmo-nos (com
criatividade) para Reconciliarmo-nos com a Natureza, de Repormos o que fruímos,
e de potenciar a sua Regeneração. Em 2021 Reconecte-se… faça as pazes com a
Natureza. Faça parte da solução.

