Os oceanos cobrem 71% da superfície do planeta?
Conhecem-se 230 000 espécies marinhas e muitas
ainda estão por descobrir?
O Homem só conhece cerca de 5% dos oceanos?
O maior animal do mundo é marinho? É a baleia azul.

Contribuímos para a conservação
do meio marinho e para
a sustentabilidade das atividades
humanas no mar.

Os oceanos recebem por ano milhões
de toneladas de lixo?

O nosso trabalho também depende de si.
Junte-se a nós na conservação do meio marinho.

TORNE-SE SÓCIO EM WWW.LPN.PT
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A LPN – LIGA PARA A PROTECÇÃO
DA NATUREZA

A AÇÃO DA LPN NO MAR

EIXOS ESTRATÉGICOS DE INTERVENÇÃO

• Acompanhamento ativo das políticas de pesca
europeias, nomeadamente enquanto membro do
Conselho Consultivo para as Águas Ocidentais Sul
(www.ccr-s.eu/pt/).

• Cidadania Ambiental
• Acompanhamento de Políticas
• Formação Certificada
• Conservação da Natureza

• Promoção da conservação do meio marinho.
• Contribuição para o desenvolvimento sustentável das
atividades humanas no mar, principalmente a pesca
tradicional.

A LPN adota as melhores práticas para que a sua
atividade prime pela eficácia, consistência
e continuidade.

• Promoção do conhecimento dos Oceanos e
sensibilização para os problemas ambientais no meio
marinho.
• Sensibilização para a importância do consumo
sustentável de pescado e gestão eficaz dos recursos
do mar.
• Colaboração com organizações não governamentais
na defesa de políticas sustentáveis para o mar,
integrando plataformas nacionais e internacionais
como a PONG-Pesca e a Seas at Risk.

• Faça escolhas responsáveis no seu consumo
de pescado, veja algumas recomendações em
www.quepeixecomer.lpn.pt.
• Reduza a utilização de embalagens e produtos
em plástico.
• Passeie na natureza mas intervenha o menos
possível e traga consigo só o lixo que produzir!
• Não adquira artigos feitos de animais marinhos
ameaçados.
• Procure conhecer mais sobre a vida marinha,
é fascinante!

Respeite os oceanos e a sua biodiversidade!
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A LPN é uma Organização Não Governamental
de Ambiente (ONGA) que assume como missão
contribuir para a conservação da natureza,
a diversidade das espécies e dos ecossistemas,
numa perspetiva de desenvolvimento sustentável,
que assegure a qualidade de vida às gerações
presentes e vindouras.

