AS PLANTAS SÃO FASCINANTES
O sexto “Dia Internacional do Fascínio das Plantas” 2022 (FoPD 2022) será lançado por cientistas
de plantas a volta do mundo sobre os auspícios da European Plant Science Organisation (EPSO). O
objectivo é juntar o maior número de pessoas possíveis em todo o mundo fascinadas por plantas e
entusiasmadas com a importância da ciência das plantas para a agricultura e a produção
sustentável de alimentos nutritivos, bem como para horticultura, silvicultura e produção de
produtos não-alimentícios à base de plantas como: papel, madeira, produtos químicos, energia e
fármacos. O papel das plantas na conservação do ambiente é também uma mensagem-chave.
Todos são bem-vindo a se juntar à esta iniciativa!
Convidamos todos, desde escolas à produtores, a participar e contribuir com esta iniciativa. Muitas
instituições de ciência das plantas, universidades, escolas, jardins botânicos e museus, juntamente
com agricultores e indústrias, têm aberto as suas portas durante o Dia do Fascínio das Plantas de
2012 a 2019. Inspire-se com esta variedade de eventos interativos relacionados com as plantas que
acontecem à volta do globo na nossa - “FoPD Success Stories 2019”.
Também convidamos a mídia, cientistas e fazedores políticos para discutir o estado da arte das
últimas pesquisas e avanços na ciência das plantas e explorar novas aplicações que a ciência das
plantas pode oferecer. O Dia do Fascínio pelas Plantas será acompanhado por um série de eventos
em espaços públicos, teatros, cafés, praças centrais das cidades e parques projectados para que
todos comprendam a importância das plantas.
Convidamos-te a TI a organizar uma fascinante actividade relacionada com as plantas em/por volta
do dia 18 e Maio de 2022 e interagir com o público. O nosso objectivo é quebrar o recorde de mais
de 860 eventos organizado por vocês em 2019 e superar 2017 e os seus 1000 eventos. O Dia do
Fascínio das Plantas é oficialmente realizado a 18 de Maio e a maioria dos eventos são organizados
neste dia. No entanto, os eventos podem ser organizados ao longo de todo mês de Maio, mesmo
antes ou depois disto.
As Plantas são fascinantes. De uma pequena semente, plantada no solo, muitas vidas verdes
podem emergir – de pequenas ervas a grandes árvores, ou ade flores ornamentais a colheitas
substanciais que todos os animais e a humanidade precisam para sobreviver neste planeta. Os
biólogos de plantas estimam que o número total de espécies de plantas andarem à volta de
aproximadamente 250 000. Por detrás desta actividade coordenada, esperamos plantar
novamente muitas virtuais e em constante germinação na mente colectiva do público europeu e
mundial de que a ciência das plantas é de importância crítica para a paisagem social e ambiental
agora e no futuro.
Conscientise!
Para ajudá-lo, oferecemos-te o design corporativo - Dia do Fascínio das Plantas para ser usado
gratuitamente. Você pode baixá-lo no Menu “PR-toolbox” no site do FoPD. Para fazer o upload de
um evento, entre em contacto com o seu Coordenador Nacional (consulte a página do seu país).
Para qualquer outra questão, não hesite em contactar o seu Coordenador Global EPSO. Estamos
ansiosos para alojar e promover os seus fascinantes eventos!

#plantday
plantday@epsomail.org

