Angola: Campanha "Limpemos Angola" aberta
no município do Cazenga
ANGOP
18 De Setembro de 2014
Luanda - O Ministério do Ambiente vai a partir de hoje, quinta-feira, promover
campanhas de sensibilização da população para o projecto "Limpemos Angola", lançado
no município do Cazenga, em Luanda.

INICIATIVA ALERTA PARA IMPORTÂNCIA DO SANEAMENTO BÁSICO

Sob o lema "Por uma Angola Limpa e
Segura", a iniciativa ocorre em
comemoração do dia 15 de Setembro,
data consagrada ao projecto “Clean Up
the World”, que visa educar e
sensibilizar as comunidades mundiais
sobre a necessidade de um maior
envolvimento de todos para
um
ambiente mais puro.
A propósito da campanha, a directora
nacional do Ambiente, Kâmia
de
Carvalho, disse à Angop que grande
parte da população, sobretudo jovens,
começa a ganhar consciência sobre a
necessidade de protecção do ambiente e
valorização dos resíduos através da
reciclagem.

"As melhorias em
termos de
consciencialização da população ainda
são complexas para se medir, pois seria
necessário um estudo, mas acreditamos
que a sociedade está cada vez mais
envolvida para que haja mais higiene nas
comunidades” reconheceu.
A iniciativa “Limpemos Angola”
consiste, além de palestras de
sensibilização, na realização de
campanhas de limpeza nas principais
avenidas das cidades e municípios,
acções de eco-stop nas vias públicas com
distribuição de desdobráveis com
informações ligadas ao saneamento e
selecção de resíduos.
Associações ambientas, professores e
estudantes estão envolvidos nesta
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campanha que termina dia 12 de
Outubro, de acordo com a responsável
do departamento de educação ambiental
do
Ministério
do
Ambiente,
Carelha Botelho.
A campanha “Clean Up The World”
envolve anualmente mais de 100 milhões
de pessoas em mais de 110 países, numa
vasta gama de actividades que têm em
vista a restauração do meio ambiente.
O 15 de Setembro é comemorado desde
1992 com uma campanha mundial, como
resultado da acção de um grupo de

jovens australianos, liderados por Ian
Kieerman, que tomou a iniciativa de
limpar praias da Austrália em prol do
meio ambiente. Esta iniciativa permitiu
que o Programa das Nações Unidas para
o Ambiente financiasse parte dos gastos,
mobilizando outros parceiros para a
necessidade do saneamento básico.
Angola aderiu a esta campanha em 1997
e ficou conhecida como “Limpemos
Angola”, cuja data serve para alertar os
perigos que os resíduos sólidos causam a
saúde humana.
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