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Ano Internacional da Biodiversidade
Alemanha e Brasil reunidas em prol do meio ambiente

Brasília, 21/05/2010 – 2010 é um ano de celebrações. Além de ser o Ano Brasil-
Alemanha da Ciência, Tecnologia e Inovação, 2010 também é o Ano Internacional da 
Biodiversidade. Em tempos de discussões sobre as mudanças climáticas e os seus 
efeitos no meio ambiente, a iniciativa visa avaliar o manejo sustentável, as políticas de 
conservação, geração e distribuição dos benefícios da biodiversidade. 

O ápice da comemoração será realizado no próximo sábado, 22/05, escolhido para 
celebrar o Dia Internacional da Biodiversidade. Vários eventos serão organizados para 
educar a sociedade e despertar o interesse público para a importância da biodiversidade 
animal e vegetal. Uma das principais atividades no Brasil envolverá 15 zoológicos 
brasileiros, em colaboração com outras organizações, que sensibilizarão adultos e 
crianças através de uma programação educativa ambiental.

Alemanha e Brasil também estão juntos na luta pela biodiversidade. Os zoológicos de 
Frankfurt am Main e de Brasília promovem entre si um intercâmbio científico em 
educação ambiental para a conservação da biodiversidade. O diretor do zoológico 
alemão, Prof. Manfred Niekisch, está no Brasil nesta semana para intensificar os 
trabalhos entre as duas instituições. Além disso, em comemoração ao Dia da 
Biodiversidade e do Dia da Mata Atlântica, o Ministério do Meio Ambiente, em parceria 
com o Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica e a Rede de ONGs 
da Mata Atlântica, e com apoio da GTZ e KfW, está organizando em São Paulo o 
„Seminário sobre Sustentabilidade e Conservação da Mata Atlântica“.

Além disso, a proteção do clima e a preservação da biodiversidade apresentam-se como 
objetivos principais da Cooperação para o Desenvolvimento Brasil-Alemanha. No 
âmbito da cooperação bilateral, a Alemanha apoia o Brasil, desde 1990, através de 
diversos projetos na conservação da biodiversidade e na redução da taxa de extinção, 
principalmente na Amazônia brasileira. O trabalho engloba as áreas de proteção e 
manejo de recursos sustentável, demarcação, proteção sustentável e ordenamento 
territorial de reservas indígenas, desenvolvimento regional e gestão do meio ambiente.  

Maiores informações podem ser encontradas nos sites:
www.biodiversity-day.info
www.diadabiodiversidade.ning.com 
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