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O Dia Mundial da Terra foi criado em 1970 pelo senador norteamericano Gaylord Nelson, que resolveu realizar um protesto contra a
poluição da Terra, depois de verificar as consequências do desastre
petrolífero de Santa Barbara, na Califórnia, ocorrido em 1969. Inspirado
pelos protestos dos jovens norte-americanos que contestavam a guerra, Gaylord Nelson desenvolveu esforços para conseguir colocar o
tema da preservação da Terra na agenda política norte-americana. A população aderiu em força à manifestação e mais de 20 milhões de
americanos manifestaram-se a favor da preservação da terra e do ambiente.
Todos os anos, no dia 22 de abril, milhões de cidadãos em todo o mundo manifestam o seu compromisso na preservação do ambiente
e da sustentabilidade da Terra.
O Dia Mundial da Terra conta já com mais de mil milhões de atos realizados em prol do ambiente ao longo da história. Investigadores e
associações ambientalistas alertam para o perigo e consequências do aquecimento global da Terra, nomeadamente o aumento da
temperatura global da Terra, a extinção de espécies animais, o aumento do nível dos oceanos, a escassez de água potável e o maior
número de catástrofes naturais, como tempestades, secas e ondas de calor.

REFERÊNCIAS DA BMFC

ABBOTT, Chris - As ameaças do mundo actual : alterações climáticas : escassez de recursos naturais : marginalização : militarização :
terrorismo. Lisboa : Presença, 2007. 116 p. ISBN 978-972-23-3795-3.
Assuntos: Planeta Terra | Recursos naturais
Cota: BMFC FG 32 ABBO-C. ame
“Com base num relatório publicado em Junho de 2006 pelo Oxford Research Group, uma organização não governamental, este livro vem
fazer um convite à reflexão sobre os perigos que constituem uma verdadeira ameaça à estabilidade, segurança e paz mundiais. Os autores
pretendem demonstrar que o terrorismo internacional não constitui a ameaça maior, em termos de perdas de vidas humanas quando
comparado com outras tendências globais de maior conflituosidade e insegurança como os efeitos negativos das alterações climatéricas
e o aquecimento global; a competição pelos recursos naturais, face à escassez principalmente do petróleo e da água; as crescentes
diferenças sócio-económicas e a consequente marginalização da maior parte do mundo, composta pelos países menos desenvolvidos; a
expansão crescente e incontrolável de tecnologias militares, incluindo a proliferação de armas de destruição massiva: nucleares, químicas
e bacteriológicas. Na tentativa de encontrar uma solução para estas ameaças iminentes, os autores avançam com respostas solidamente
sustentadas a partir de uma rigorosa pesquisa. Uma análise fundamental para a actualidade.”
BARLOY, Jean-Jacques - Este planeta em que vivemos 1 : mão baixa sobre o planeta. Lisboa : Amigos do Livro, [19--?]. 152 p.
Assuntos: Planeta Terra | Recursos naturais
Cota: BMFC FG 5(030) BARL-J. est
“(…) E é de tudo isto queremos falar. O que é a ecologia, em que consiste e quais os seus objetivos, o funcionamento dos equilíbrios
naturais que presidem à vida no planeta, os complicados mecanismos que ligam (ou separam) as espécies umas às outras, a sua
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interdependência, por um lado, e a que as condiciona ao meio
ambiente, por outro, a natureza como era antes de o homem iniciar a
sua actividade destruidora – eia alguns dos temas de que se ocuparão
os primeiros volumes desta colecção, inteiramente dedicada às
questões ecológicas e a que demos o título genérico de A Terra – Um Planeta para Todos.”
BARLOY, Jean-Jacques - Este planeta em que vivemos 2 : mão baixa sobre o planeta. Lisboa : Amigos do Livro, [19--?]. 152 p.
Assuntos: Planeta Terra | Recursos naturais
Cota: BMFC FG 5(030) BARL-J. est
“(…) E é de tudo isto queremos falar. O que é a ecologia, em que consiste e quais os seus objetivos, o funcionamento dos equilíbrios
naturais que presidem à vida no planeta, os complicados mecanismos que ligam (ou separam) as espécies umas às outras, a sua
interdependência, por um lado, e a que as condiciona ao meio ambiente, por outro, a natureza como era antes de o homem iniciar a sua
actividade destruidora – eia alguns dos temas de que se ocuparão os primeiros volumes desta colecção, inteiramente dedicada às
questões ecológicas e a que demos o título genérico de A Terra – Um Planeta para Todos.”
BARLOY, Jean-Jacques - Este planeta em que vivemos 3 : mão baixa sobre o planeta. Lisboa : Amigos do Livro, [19--?]. 152 p.
Assuntos: Planeta Terra | Recursos naturais
Cota: BMFC FG 5(030) BARL-J. est
“(…) E é de tudo isto queremos falar. O que é a ecologia, em que consiste e quais os seus objetivos, o funcionamento dos equilíbrios
naturais que presidem à vida no planeta, os complicados mecanismos que ligam (ou separam) as espécies umas às outras, a sua
interdependência, por um lado, e a que as condiciona ao meio ambiente, por outro, a natureza como era antes de o homem iniciar a sua
actividade destruidora – eia alguns dos temas de que se ocuparão os primeiros volumes desta colecção, inteiramente dedicada às
questões ecológicas e a que demos o título genérico de A Terra – Um Planeta para Todos.”
BECKERMAN, Wilfred - O pequeno é estúpido : uma chamada de atenção aos verdes. Lisboa : Dinalivro, 2000. 220 p. ISBN 972-576-1944.
Assuntos: Planeta Terra | Recursos naturais
Cota: BMFC FG 502 BECK-W. peq
“A defesa do ambiente conta com inúmeras associações em todo o mundo e constitui hoje uma preocupação da generalidade dos
governos. O autor contesta a pretensão de alguns grupos dos Verdes em ocuparem o mais alto nível na moral da política ambiental, e
certa superficialidade da sua visão em assuntos éticos chave - como a natureza das nossas obrigações para com as gerações futuras, ou
o caso da preservação da diversidade das espécies. Um livro que faz o contraponto a muitas ideias correntes.”
100 parques naturais mais belos do mundo : uma viagem pelos cinco continentes. [S.l.] : Livros e Livros, 2007. 207 p. ISBN 978-972791-226-1.
Assuntos: Planeta Terra | Recursos naturais
Cota: BMFC FG 502 cem
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“Na sequência do êxito dos títulos anteriores, da colecção; 100 Cidades
e 100 Museus, o título agora apresentado segue a mesma concepção;
livros maravilhosamente ilustrados, em que a selecção criteriosamente
efectuada, sai enriquecida.”
GORE, Albert - A nossa escolha : um plano para resolver a crise climática. Lisboa : Esfera do Caos, 2009. 414, [1] p. ISBN 978-989-802593-7.
Assuntos: Planeta Terra | Recursos naturais
Cota: BMFC-BI FG 504 GORE-A. nos
“Após o lançamento de "Uma Verdade Inconveniente", o antigo vice-presidente dos Estados Unidos participou em mais de 30 "Cimeiras
de Soluções" e inúmeras sessões individuais com especialistas de todo o mundo nas mais variadas áreas, da neurociência à economia,
das tecnologias da informação à agricultura, concluindo que a questão das alterações climáticas "atravessa disciplinas, fronteiras
nacionais, ideologias e políticas".
Desse diálogo com os vários peritos nasceu "A Nossa Escolha - Um Plano para Resolver a Crise Climática", obra ilustrada por mais de 400
imagens - fotografias, gráficos, infografias e esquemas explicativos - distribuídas por igual número de páginas.”
MONTEIRO, Domingos - Equilibrios. [S.l.] : Flaminia, 2007. 1 DVD (ca 9 min.) : color ; 12 cm.
Assuntos: Planeta Terra | Recursos naturais
Cotas: BMFC FJ 504 MONT-D. que | BMFC-BI FJ 504 MONT-D. equ
“A Natureza é uma complexa teia de relações entre diversos agentes naturais que, na sua lenta evolução, estabelece frágeis e delicados
equilíbrios. A mudança de atitudes e comportamentos do Homem perante o seu meio ambiente é fundamental para a sua sobrevivência.”
ROGERS, Elizabeth - O livro verde : o guia do dia-a-dia para salvar o planeta : um simples passo de cada vez. Cruz Quebrada : Estrela
Polar, 2008. 263 p. ISBN 978-972-8929-80-0.
Assuntos: Planeta Terra | Recursos naturais
Cota: BMFC FG 502 ROGE-E. liv
“Sabe quais são as sugestões ecológicas de Justin Timberlake? E as de Jennifer Aniston? Com este livro pode ficar a saber isso e muito
mais.
Pequenas opções podem, realmente, ter um grande impacto na saúde do nosso planeta.
O livro divide o nosso habitat em 12 áreas - casa, trabalho, escola, etc., - e sugere opções mais "verdes" em cada uma.
Não peça recibos nas Caixas de Multibanco - Os rolos de papel poupado seriam suficientes para dar quinze voltas ao Equador. Feche a
torneira enquanto lava os dentes - Poupará muitos litros de água por semana. Desligue a sua televisão no botão do Off - Entre 10 e 15
por cento da energia de uma televisão continua a ser usada quando está em stand-by. Use sabonete em vez de gel de banho - Milhares
de recipientes de plástico podem ser desviados do fluxo de resíduos.
Pequenas alterações na forma como consumimos e descartamos os nossos recursos podem ter resultados significativos.”
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SANTOS, Filipe Duarte - Alterações globais : os desafios e os riscos
presentes e futuros. Lisboa : Fundação Francisco Manuel dos Santos,
2012. 208 p. ISBN 978-989-8424-55-6.
Assuntos: Planeta Terra | Recursos naturais
Cota: BMFC FG 504 SANT-F. alt
“Nos últimos milénios, e especialmente durante os últimos dois séculos, as sociedades humanas, têm provocado alterações significativas
no ambiente. As interferências com o sistema terrestre são actualmente tão profundas que ameaçam os processos de que depende a
sustentabilidade daquelas sociedades. Neste livro, apresenta-se uma abordagem integrada que inclui a dimensão humana e as
transformações sociais e económicas que contribuem para as alterações globais. Analisa-se a situação mundial e as perspectivas da sua
evolução futura no quadro da recente crise Ocidental, da convergência económica entre os países em desenvolvimento e os países mais
industrializados. O caso de Portugal face às alterações globais é igualmente discutido, devido às inescapáveis implicações deste
fenómeno no nosso país.”
NASH, Terre - Terra mãe. [S.l.] : Flaminia, 2007. 1 DVD (ca 11 min.) : color ; 12 cm.
Assuntos: Planeta Terra | Recursos naturais
Cota: BMFC FJ 504 NASH-T. ter
“Este é um filme onde as imagens bastam para identificar de modo pungente os problemas de um planeta ameaçado pela exploração
desenfreada da Natureza e pela violência, muitas vezes invisível, a que é submetida a maioria da Humanidade. Mas, este filme fala-nos
também da esperança contida na força regenerativa da vida, e na capacidade humana para reconstruir solidariamente a morada comum
de todos os humanos, a partir do amor, da alegria, do trabalho cooperante, e do respeito mútuo.”
VARANDAS, Maria José - O valor do mundo natural : perspectivas para uma ética do ambiente. 2ª ed. Lisboa : Apenas Livros, cop. 2004.
39 p. ISBN 972-8777-21-3.
Assuntos: Planeta Terra | Recursos naturais
Cota: BMFC FG 502 VARA-M. val
“O Valor do Mundo Natural é um texto introdutório, escrito com clareza e rigor, que apresenta sumariamente e de forma acessível aos
não iniciados os conceitos fundamentais e as grandes linhas de pensamento da ética ambiental.”
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