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DISCURSO PROFERIDO POR JANE GOODALL
AO RECEBER O PRÉMIO INTERNACIONAL CATALUNHA EM 2015

A reconhecida primatóloga Jane Goodall explica a sua paixão por África,
o seu primeiro contacto com os chimpanzés e a sua relação com eles,
que mudou a maneira como vemos a espécie humana.
Para além de ser investigadora, Jane Goodall é uma grande ativista
e defensora de valores sociais e ecológicos. Diante da destruição de habitats 
que afeta muitas espécies, Goodall argumenta que a conservação deve ser 
concebida de forma holística, com a plena participação da população local.
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