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► EDITORIAL

EDITORIAL
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Este ano, depois da palavra «Covid», a palavra 
mais falada será «Sustentabilidade». Dito assim, 
tudo indica que será uma boa notícia… dito as-
sim, poder-se-ia dizer que os Homens ganharam 
juízo e que há um movimento de transformação 
da sociedade em que vivemos e que abraça-
mos valores como justiça ambiental, respeito 
pelos ecossistemas, que ganhamos consciência 
de que o nosso tempo é de passagem e que é 
suposto deixarmos um mundo melhor do que 
aquele que encontramos. O que me parece que 
está a acontecer é que as empresas de marke-
ting descobriram um buraco negro, em que o 
conceito «sustentável» abarca tudo e criaram 
uma mega campanha de marketing a nível mun-
dial porque está na moda!

Após tantos anúncios a falar de sustentabilidade 
fiquei confuso e até decidi consultar a Infopédia 
para verificar qual o conceito de «desenvolvi-
mento sustentável», e eis o que encontrei: «Con-
ceito formulado pela primeira vez em 1992, na 
Conferência do Rio de Janeiro - uma conferência 
das Nações Unidas sobre ambiente e desenvol-
vimento, também conhecida como Cimeira da 
Terra. Trata-se de uma estratégia abrangente, 
compreendendo não só uma dimensão ambien-
tal como também económica e social, que tenta 
conciliar progresso e crescimento económico 
com uma adequada preservação da natureza. 
(…) No fundo, o novo conceito implica que se 
desenvolvam as atividades económicas condu-
centes à satisfação das necessidades atuais de 
forma a que não se comprometa a sua satisfa-
ção no futuro. (…)». De certa forma «estará as-
sociada ao desenvolvimento que se sustenta por 
si e que é capaz de combinar adequadamente 
o crescimento económico com a proteção dos 
recursos e a coesão social.»

Encontramos no ranking das empresas mais 
sustentáveis da Forbes os bancos, empresas 
das indústrias de combustíveis, entre outras. Na 

Dow Jones Sustainability Index encontramos, 
por exemplo, a Galp, o Lidl e o Grupo Jerónimo 
Martins. O que nós podemos dizer, usando uma 
expressão popular, é que nos estão a «atirar 
areia para os olhos». Vamos a uma bomba de 
gasolina e lá está a publicidade: a pegada de 
carbono daquela marca é zero! Alguém acredi-
ta nisto? A partir deste momento podemos já 
encher o depósito à vontade porque, para todos 
os efeitos, não estamos a aumentar a pegada de 
carbono. A dita empresa já resolveu o problema 
por nós. 

Quanto às políticas ditas sustentáveis, onde é 
que se enquadram os apoios às empresas de 
combustíveis fósseis? E os milhões atribuídos à 
pesca por arrasto? E, já agora, o apoio à agricul-
tura intensiva que, entre muitas consequências, 
traz o envenenamento dos lençóis freáticos? A 
nível internacional encontramos o Japão, que 
produz carros elétricos e que inaugura centrais 
termoelétricas a carvão. A China já anunciou que 
a curvatura das emissões de CO2 só vai come-
çar a baixar a partir de 2030. 

O mundo não está a ganhar área florestal, está 
a perdê-la a um ritmo estonteante. O Bornéu 
malaio e indonésio está a ser substituído por 
plantações de palma, celuloses e barragens; 
a Amazónia, particularmente no Brasil, Peru e 
Colômbia está a ser devastada para a instalação 
de pasto de gado. 

O Homem passou a olhar para Marte e para a 
Gronelândia. Tenho a sensação de que quem 
estiver a observar do «lado de fora» pensará 
que não há animal mais estúpido que o próprio 
Homem ou que fomos apanhados por um vírus 
de que ninguém fala e nos tornou numa espécie 
completamente louca. 

Dito assim, que se lixe o desenvolvimento sus-
tentável.

Manuel Reis
Presidente da Associação Agir pelo Planeta
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► ENERGIAS ALTERNATIVAS

“Permitir que todos possam usufruir de um bem central, que é a 
energia, mas acima de tudo de uma forma sustentada” e que a 
eletricidade solar seja aplicada em grande escala, em todo o mundo, 
a baixos preços são objetivos da investigação promovida pelo Centro 
de Materiais da Nova (CENIMAT).
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Novo desenho 
das células dos 
painéis solares 
vai revolucionar o 
aproveitamento da 
luz solar 

“A equipa do CENIMAT da Univ. Nova de Lisboa, em parceria com a Univ. de York, desenvolveram um novo desenho de estruturas 
fotónicas que consegue prender fortemente a luz solar em células fotovoltaicas, fazendo com que estas funcionem como um guia 
de onda. Para além de aumentar significativamente a eficiência de conversão da luz em eletricidade, esta inovação conseguirá 
diminuir os custos de produção e reduzir a espessura dos dispositivos, permitindo assim ter módulos fotovoltaicos flexíveis com 
alta eficiência! 

Imagem: Davide Zecca”.
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Qual a motivação principal do trabalho que o 
Centro de Investigação de Materiais da Nova 
(CENIMAT) está a desenvolver com o Depar-
tamento de Física da Universidade de York? 

O grupo de investigação nasceu precisamente 
na área da energia fotovoltaica em 1979, tendo 
sido pioneiro a nível nacional. Desde essa altura 
já existia uma enorme paixão por esta área, daí 
que, mesmo sendo uma vertente que já tem 
várias décadas, fazemos uma investigação ino-
vativa e criativa tendo por objetivo permitir que 
todos possam usufruir de um bem central, que é 
a energia, de uma forma sustentada. Para isso, é 
necessário que a eletricidade solar seja aplicada 
em grande escala, em todo o mundo, a baixos 
preços. 

Um dos aspetos que sempre nos intrigou é o 
baixo rendimento de conversão da luz solar 
para eletricidade nos painéis fotovoltaicos (FV) 
atualmente no mercado, compostos por conjun-
tos de células solares. Por exemplo, em 1 metro 
quadrado de exposição o Sol entrega 1000 
Watts de radiação, mas os painéis comerciais 
só conseguem gerar 200 Watts dessa radiação, 
sendo o resto desperdiçado… 

Isto significa que estamos ainda num estado 
muito primitivo da tecnologia FV, que obriga, 
infelizmente, a que para a sua utilização se 
cubram grandes áreas de modo a gerarmos as 
quantidades de energia que precisamos, para o 
nosso conforto e bem-estar.

De que forma é que conseguirão tornar os pai-
néis solares mais eficientes? Qual a solução? 

A solução está na forma como manipulamos a luz.

Com os avanços da nanotecnologia consegui-
mos manipular a luz nas células solares da forma 
que queremos, o que pode trazer dois benefícios 
muito importantes: 

1) as ondas luminosas são conduzidas mais efi-
cazmente para o interior dos materiais FV, impe-
dindo que escapem para fora (melhor captação 
da radiação solar);

2) uma vez no interior, conseguimos prender a 
luz dentro das células, forçando assim a sua 
transformação total para eletricidade.

Estas são habilidades espantosas permitidas 
pelas estruturas nano-fotónicas investigadas no 
nosso trabalho, que aumentam enormemente 
(por um fator que pode chegar a 125%) a efi-
ciência de conversão luz->eletricidade. 

Em muitos casos de investigação aplicada a ins-
piração vem da imitação de funcionalidades en-
contradas pela natureza. Por exemplo, as células 
FV podem beneficiar de desenhos estruturais 
encontrados em folhas, nos olhos de insetos, 
nas asas das borboletas ou mesmo na nossa 
retina, cujas nano/micro-estruturas conseguem 
aumentar a captação de luz.

Aqui foi feita uma evolução/adaptação deste 
tipo de estratégias óticas para FV de filme fino, 
gerando padrões de difração simples (por exem-
plo compostos por pares de linhas dispostos 
perpendicularmente) que potenciam um aumen-
to de absorção enorme, rivalizando com outras 
abordagens bem mais complexas (daí difíceis de 
implementar na prática e geralmente com custos 
elevados) encontradas até agora.

Defendem que o novo desenho das células 
dos painéis solares, com padrões em xadrez, 
poderá aumentar para mais do dobro a ca-
pacidade de aproveitar a luz solar. Se isto se 
tornar viável poderemos estar perante uma 
‘revolução’ a este nível?

O novo padrão proposto do tipo axadrezado tra-
ta-se de uma solução ótica muito potente com 
três grandes vantagens adicionais relativamente 
a outros tipos de estratégias fotónicas desenvol-
vidas anteriormente: 

1) Simplicidade no desenho, tornando-a por isso 
fácil de implementar nos dispositivos com vista à 
produção em larga escala;

2) Robustez, devido à sua área de superfície 
reduzida e maior tolerância às imperfeições de 
fabrico;
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3) Versatilidade, no sentido que pode ser fa-
cilmente adaptável para diferentes materiais 
fotovoltaicos.

Por isso a resposta à pergunta é um claro SIM.

Defendem que se poderá usar este tipo de 
células em materiais leves e que serão mais 
fáceis, mais baratas e poderão ser produzi-
das de forma mais sustentável, uma vez que 
“o silício de grau solar usado para criar as cé-
lulas requer processos de fabrico de elevado 
consumo energético”. Olhando para esta afir-
mação o que as pessoas retêm é que poderá 
ser um processo económico. Que mais há a 
destacar?

Uma forma de reduzir custos de fabrico e au-
mentar a produção FV é reduzir a espessura do 
material de silício usado nas células atualmente 
no mercado, fabricando assim mais células com 
o mesmo volume de silício produzido, para além 
de aumentar a sua eficiência de conversão. Com 
isso, o preço da eletricidade gerada diminui e 
torna-se competitivo; no fundo estamos a utilizar 
menos material. 

No entanto, como materiais mais finos absor-
vem menos luz, é imperativo o uso de concei-
tos óticos para colmatar as perdas. Assim, as 
soluções fotónicas oferecem a possibilidade de 
aumentar a eficiência FV e, ao mesmo tempo, 
reduzir os custos, dado que permitem células 
solares fisicamente mais finas, mas oticamente 
mais espessas.

Uma outra funcionalidade importante permitida 
pelo FV de filme fino é a flexibilidade mecânica, 
que abre um grande leque de novas aplicações. 
Por exemplo, eletrónica portátil e internet-das-
-coisas auto-sustentadas, edifícios e transportes 
autónomos energeticamente, etc., podem tornar-
-se realidade em breve com a incorporação de 
FV fino, flexível e eficiente. 

Também para missões espaciais, onde a ra-
zão potência/peso é de grande relevância, por 
exemplo as companhias Azur Space e tf2 já 
estão a desenvolver células solares flexíveis que 

são mais finas que papel e com eficiências de 
conversão que podem chegar aos 32%.

Se isso efetivamente permitir “células solares 
mais finas, leves, flexíveis e versáteis”, ca-
pazes de dar energia a mais casas e a outras 
superfícies, desde barcos a tendas poderá 
significar que num futuro a breve prazo a au-
tonomia das casas e das empresas será uma 
realidade evitando a dependência energética 
que nos caracteriza?

Olhando para o caso dos edifícios, que cons-
tituem a maior fonte de consumo energético a 
nível europeu, é urgente torná-los não só 100% 
autónomos energeticamente, mas também 
fontes distribuídas de eletricidade para as redes 
nacionais. De momento, as soluções de inte-
gração de FV no setor da construção têm tido 
uma implementação muito lenta, principalmente 
devido aos custos dos painéis solares e às suas 
dificuldades de instalação e adaptação aos edi-
fícios. A nossa solução contribuirá para reduzir 
fortemente estas barreiras comerciais através do 
desenvolvimento de células solares mais efi-
cientes, flexíveis, leves e baratas. Em particular, 
a flexibilidade mecânica, permitida pelo uso de 
dispositivos ultra-finos, facilitará a adaptação 
conformal dos novos painéis a qualquer super-
fície, plana ou curva, tais como em fachadas ou 
telhados, o que traz também enormes vantagens 
estéticas relevantes para os arquitetos.

Todo este processo significa uma potencial 
redução das refinarias, logo um caminho 
mais direto em direção à economia verde. 
Acreditam que estão a dar um importante 
contributo nessa área? Quais são os próxi-
mos passos nesta investigação?

Este trabalho constitui um passo sem preceden-
tes para o desenho de células solares melhora-
das oticamente, apresentando as ferramentas 
necessárias para a simulação e otimização de 
aplicações fotónicas arbitrárias, o que abre no-
vos caminhos para futuras investigações de ou-
tras arquiteturas promissoras de dispositivos FV. 
Por exemplo, para aplicação em novos concei-
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tos de refinarias solares verdes, onde se poderá 
até produzir combustível, como hidrogénico, a 
partir de processos exclusivamente alimentados 
por energia FV.

Acreditamos que a eficácia e simplicidade dos 
nossos princípios de desenho podem, por um 
lado, apelar fortemente à sua aplicação indus-
trial, mas também motivam novas iniciativas de 
exploração de abordagens de gestão de luz a 
partir de outras perspetivas.

O nosso estudo toca em questões científicas 
muito interessantes. Por exemplo, resultou ines-
peradamente que o quociente entre o tamanho 
ótimo dos domínios e o período de rede é o 
famoso número de ouro (1.61803…) que aparece 
em inúmeros casos na natureza! Será coincidên-
cia? Será que é possível aumentar ainda mais a 
absorção com outros tipos de padrões do tipo 
pentagonal ou de Penrose?

Estas e outras questões serão agora exploradas 
principalmente do ponto de vista de validação 
experimental, guiada pelos nossos modelos teóri-
cos, com o objetivo de aplicação industrial futura 
no mercado crescente da eletricidade solar. 

Que tipo de utilização prática é que poderá 
ser dada aos painéis solares?

A nova tecnologia fotovoltaica de filme fino, 
incorporando as soluções nanotecnológicas que 
desenvolvemos, possibilita alcançar eficiências 
de conversão luz->eletricidade recorde (pode-
mos duplicar as eficiências de conversão atuais), 
a custos reduzidos relativamente às células 
solares convencionais baseadas em bolachas 
de silício cristalino. Isso permitirá a distribuição 
de fontes de eletricidade de elevada densidade 
de potência, a baixo custo, leves e flexíveis. Tal 
fará com que os dispositivos FV fiquem econo-
micamente mais atrativos para os consumidores 
e possíveis de serem integrados em qualquer 
tipo de plataforma, rígida ou flexível, abrindo 
assim amplamente o leque de aplicações comer-
ciais: nos telhados ou fachadas de edifícios, nas 
coberturas de veículos, roupas fotovoltaicas, 
eletrónica portátil alimentada pelo sol (exemplos: 
dispositivos móveis, embalagens inteligentes, 
sistemas de internet-das-coisas, biossensores 
ou qualquer dispositivo móvel de diagnóstico 
médico, drones de monitorização aérea ou marí-
tima, etc.).

Em particular, no caso dos transportes, outro 
setor no topo da lista do consumo energético 
mundial, os painéis FV flexíveis podem ser dire-
tamente adaptados, por exemplo, para revestir 
as coberturas de veículos elétricos (ou híbridos) 
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e, assim, contribuir para que esses veículos 
possam gerar a sua própria eletricidade através 
de exposição solar, o que permitirá reduzir o 
número de baterias necessárias nos veículos e 
aumentar consideravelmente a sua autonomia.

Como é que a vossa investigação poderá 
passar à prática. A comercialização está pre-
vista? Há empresas interessadas?

Temos recebido muitos contactos de empresas 
e investidores particulares, principalmente dos 
países de origem dos autores (Portugal, Reino 
Unido e Brasil) mas também de muitas outras 
partes do mundo, interessadas em incorporar 
em várias aplicações a tecnologia que desenvol-
vemos no laboratório. Contudo, apesar de haver 
grande interesse e procura, falta ainda uma 
companhia FV com capacidade de produção em 
larga escala que consiga trazer para o mercado 
esta tecnologia. 

Com que tipo de apoios contaram para a rea-
lização deste estudo?

Este estudo vem no seguimento de outros pro-
jetos que temos tido na área do FV quer finan-
ciados pela FCT IP a nível nacional e projetos 
H2020 financiados pela comissão europeia e 
que têm permitido realizar estes avanços.

A investigação na UE já começa a ter os apoios 
necessários, principalmente na área do ambiente?

Existe um desejo transmitido pela UE para o de-
senvolvimento de tecnologias “verdes”, mas in-
felizmente isso não se tem traduzido em apoios 
concretos para investigação de novas ideias 
como a que desenvolvemos aqui, porque a visão 
de muitos dos decisores europeus é de curto 
prazo e não vêem as incríveis possibilidades a 
longo prazo. Daí que os apoios a nível europeu 
estão maioritariamente limitados para apoiar tra-
balho direto para a indústria (a TRLs elevados), o 
que ajuda no desenvolvimento incremental das 
tecnologias a curto prazo, mas não permite a 
sua evolução a partir de bases mais fundamen-
tais que realmente potencia avanços muito mais 
pronunciados a médio-longo prazo, e daí ganhos 
muito elevados por serem claramente disrupti-
vos em relação ao estado da arte. 

Por outro lado, é igualmente importante que estra-
tégias associadas ao conceito do Conselho Euro-
peu de Investigação se repliquem também a nível 
nacional, traduzindo-se em redes de excelência.

Acreditam que as energias renováveis são a 
resposta que o Planeta precisa para comba-
ter grande parte da emergência climática que 
estamos a viver?

A potência energética consumida mundialmen-
te (17 TW de média anual) pode ser totalmente 
fornecida por apenas ~0.01% da potência solar 
média (174000 TW) que chega globalmente à 

A equipa de investigadores do CENIMAT-CEMOP, com 
Rodrigo Martins, Sirazul Haque, Manuel João Mendes, Elvira 
Fortunato e Hugo Águas.
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Terra. Assim, é evidente a vantagem do uso di-
reto da luz solar como fonte principal de energia 
na nossa sociedade, tendo como benefícios 
adicionais o facto de ser uma energia limpa, dis-
tribuída por todo o mundo, e inesgotável. 

Portugal é um dos países da União Europeia 
com maiores índices de radiação solar, receben-
do em média anual cerca de 1.8 MWh/m2 (quase 
o dobro do valor de ~1 MWh/m2 na Alemanha, 
por exemplo). As inovações que estamos a 
desenvolver permitirão avanços pronunciados 
na tecnologia de eletricidade FV, permitindo não 
só melhores eficiências de conversão da ener-
gia solar em elétrica como também uma mais 
fácil aplicação das células solares em produ-
tos comerciais virados para o consumidor. Por 
isso temos aqui uma oportunidade única para 
reforçar a posição de Portugal no mercado da 
energia solar, abrindo caminhos para a indústria 
e criação de emprego.

Ao longo das últimas décadas, o consen-
so político tem sido o de que o mundo só 
aceitaria respostas à mudança climática se 
elas forem gratuitas. Hoje sabemos que será 
muito mais caro não agir. A vossa investiga-
ção poderá ser (mais) um incentivo à ação de 
todos neste domínio?

Apesar da nossa investigação ser movida em 
grande parte pela curiosidade científica, ela 
tem como objetivo principal a criação de no-
vos produtos comerciais com poucas barreiras 
à entrada no mercado, para que possam ser 
usados de forma massiva, por todos. Isto é, o 
preço não poderá ser uma barreira! Por isso, 
apenas consideramos materiais constituídos por 
materiais abundantes na Terra, e processos de 
fabrico facilmente escaláveis e compatíveis com 
fabrico industrial em larga escala. Para além dis-
so, as células solares desenvolvidas são de filme 
fino com espessuras minimizadas através da 
compensação com a implementação de estru-
turas fotónicas (permitindo alta eficiência). Isso 
implicará menores custos de material e maior 
flexibilidade dos dispositivos, possibilitando a 

sua produção em massa usando processos de 
“roll-to-roll” e menores custos de instalação nas 
aplicações finais. A questão da sustentabilidade 
é uma marca do nosso laboratório.

António Guterres diz que as alterações climá-
ticas são mais graves do que a pandemia. O 
Acordo de Paris, no vosso entender, estabe-
lece metas que poderão ser cumpridas, com 
a difusão de propostas como as que o vosso 
projeto de investigação apresenta?

A tomada de consciência dos cidadãos para 
a necessidade de promover fontes de energia 
sustentáveis e amigas do ambiente, tem vindo 
a criar valor e a encorajar medidas políticas e 
investimento em tecnologias limpas tal como a 
eletricidade solar fotovoltaica (FV), ou as cha-
madas refinarias solares, como já mencionado. 
No entanto, para enfrentar a grave crise climá-
tica que vivemos, precisamos de uma transição 
urgente para fontes de energia não-carbónicas. 
Como a primeira fase dessa transição “verde” 
tem a ver com eletricidade, a capacidade de 
geração FV tem de acelerar fortemente nesta 
década para chegar a níveis de multi-TeraWatts 
até 2030. Posto isto, o Acordo de Paris é uma 
iniciativa importante, mas é preciso estratégias 
políticas ainda mais ambiciosas e musculadas, 
para realizar a transição energética que precisa-
mos num futuro próximo, a nível global.

Já agora e porque foi referido o nome de António 
Guterres, gostaríamos de mencionar que uma 
das frases que ele refere muito ultimamente é:

“Este é o tempo para a ciência e a solidarieda-
de!”

Equipa de investigação responsável por 
este trabalho:
Rodrigo Martins
Elvira Fortunato
Manuel Mendes
Hugo Águas
Sirazul Haque



► REUTILIZAR

O que fazer com todas as baterias usa-
das dos veículos elétricos?

A pergunta é legítima e pertinente e, 
hoje mais do que nunca, exige uma resposta 
rápida e eficaz.

A Cátedra Energias Renováveis da Universidade 
de Évora (CER-UÉ) e a Betteries estão a ensaiar 

as melhores respostas, numa intervenção in-
tegrada no projeto POCITYF - POsitive Energy 
CITY Transformation Framework. Ana Foles e Luís 
Fialho são os rostos por detrás deste projeto.

Os carros elétricos estão a conquistar ter-
reno, mas ainda há muitas dúvidas sobre as 
suas mais-valias. Hoje em dia um carro elétri-
co é mesmo a melhor opção?

Universidade de 
Évora dá nova vida 
às baterias dos 
carros elétricos
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► REUTILIZAR

Quando se fala em carro elétrico devemos olhar 
para as técnicas de fabrico. Temos que olhar 
para a cadeia de valor no seu todo: desde a 
exploração de minério até ao final. Se fizermos 
o mesmo em relação aos carros de combustão 
vamos ver que estamos (com os carros elétri-
cos) com tempos de retorno muito menores em 
relação ao carbono. Mas, até termos o ponto em 
que ultrapassamos o que emitimos em relação 
ao que poupamos ainda há um caminho a per-
correr, porque há sempre uma pegada associada 
à exploração de algumas matérias-primas.

O carro elétrico tem problemas, nomeadamente 
a utilização dos minérios usados nas baterias 
que estão classificados como raros, como o 
lítio, ou o cobalto, e que preferencialmente 
não deveriam ser utilizados pela tecnologia. 
Os fabricantes estão a fazer um esforço nesse 
sentido. No entanto, o carro elétrico tem vanta-
gens importantes como a menor manutenção, o 
combustível que pode ser sustentável, tem me-
nos peças móveis e menos desgaste associado. 
Se olharmos para o modelo elétrico que temos 
atualmente é uma evolução muito grande.

Evolução é também o que estão a fazer aqui 
com este novo projeto. Em que consiste?

Trata-se de um projeto europeu (financiado pela 
Comissão Europeia) e trabalhamos em tecnolo-
gias para tornar grandes zonas/regiões positi-
vas em termos de energia, ou seja, atuar sobre 
determinada zona e garantir que produzimos 
mais do que consumimos (seja energia elétrica 
ou calor). Mas envolve também carros: uma 
das linhas de investigação é ensaiar baterias de 
segunda vida de carros elétricos.

Trata-se de uma parceria para o estabeleci-
mento de um saldo energético positivo…

A Betteries entregou os primeiros módulos de 
baterias de iões de lítio de segunda vida, oriun-
das de veículos elétricos, tendo-se iniciado 
a configuração, instalação e ensaios destas 
baterias nas instalações da Universidade de 
Évora. Esta é a primeira intervenção experimen-

tal do projeto POCITYF em Évora, englobando 
um período de ensaios das baterias, através das 
aplicações portáteis da Betteries, da integração 
na microrrede experimental da Universidade de 
Évora e de ensaios com outros parceiros, que 
será sucedida por uma segunda fase em que 
baterias de segunda vida serão instaladas em 
residências selecionadas na aldeia de Valverde, 
distrito de Évora, numa intervenção promovida 
no âmbito do POCITYF.

Este é um projeto cofinanciado pelo programa 
Horizonte 2020, da União Europeia, envolvendo 
46 entidades parceiras de 13 países, e que reco-
nhece a urgência de tornar as cidades-patrimó-
nio mais sustentáveis e resilientes às alterações 
climáticas, melhorando a vida e bem-estar 
dos seus cidadãos. Évora (Portugal) e Alkmaar 
(Holanda) são as duas cidades-piloto que vão 
ensaiar experiências tecnológicas com o objeti-
vo de estabelecer zonas com saldo energético 
positivo, em que a geração local renovável mé-
dia deverá ser superior ao consumo, em termos 
de média anual.

Dentro dessa segunda vida o que se pode 
esperar?

Temos uma parceria com uma startup alemã, 
como já referi, e estamos a ensaiar um protótipo 
pré comercial. É um produto em que se reapro-
veitam as baterias de um carro em fim de vida 
útil. As baterias já não possuem a autonomia 
para fazerem os quilómetros que se queria, mas 
ainda têm uma capacidade útil. As células não 
têm 100% de capacidade, mas têm 70 a 80%, o 
que pode ser aproveitado.

As baterias num carro elétrico em fim de vida 
têm que ter um destino: ou reutilizarem-se 
noutra aplicação, ou serem recicladas. A reci-
clagem faria sentido se elas não tivessem ainda 
capacidade de serem usadas noutra função. 
Neste caso têm. Quando o veículo chega ao fim 
de vida a bateria é retirada, esta startup faz uma 
seleção de qualidade (as piores entram no cir-
cuito da reciclagem) e as melhores são reunidas 
e produzem um novo produto. Trata-se de um 
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produto tipo “lego” (empilhável) e dentro de cada 
um destes módulos temos células de iões de 
lítio de segunda vida. Pode ser usado para ligar 
em casa em equipamentos fixos, ou em aplica-
ções portáteis, por exemplo na construção civil 
no apoio a equipamentos como berbequins ou 
rebarbadoras, em vez de ser usado um gerador 
tradicional.

Pode ser uma forma de democratização da 
energia?

A rede elétrica como a conhecemos vai sofrer 
grandes transformações nos próximos tempos, 
porque estão a surgir novos produtos, a custos 
cada vez mais acessíveis, e as pessoas querem 
usá-los e querem produzir a sua própria energia. 
Ou seja, como se denomina hoje, as pessoas 
querem ser independentes energeticamente, 
serem  consumidores-produtores. A par disso as 
pessoas também querem poder armazenar essa 
mesma energia e usá-la quando precisam dela.

Os fornecedores de eletricidade (por ex. a EDP) 
poderão um dia deixar de vender energia e 
passar a vender potência. Com a entrada das 
renováveis a energia é tão barata (e com a possi-
bilidade de cada um de nós a produzir) que se 
torna menos interessante em termos de negócio. 

O que poderão passar a cobrar será a potência, 
porque a capacidade de produzir potência no 
nosso telhado será sempre limitada.

Quais as vantagens deste produto que estão 
a testar?

A vantagem deste tipo de sistema é ser modu-
lar, podemos acumular módulos e ter baterias 
adequadas às nossas necessidades.

A fonte de energia para alimentar esta bateria 
pode ser a que quisermos (a fonte de eletrões é 
a que quisermos, porque eletrões são eletrões), 
mas a nossa visão passa pelo uso de energia 
renovável: solar (fotovoltaica).

Este ainda não é o aspeto final do produto, 
vamos caracterizá-lo em duas aplicações: uma 
estacionária para uma casa em que as pessoas 
se tornam mais independentes da rede elétrica 
(no futuro será um equipamento quase invisível). 
Numa primeira fase vai ser testada por nós e, 
posteriormente, numa segunda fase será ins-
talada em 10 habitações numa aldeia vizinha, 
onde estarão durante dois anos. Será um teste 
à escala real e as expectativas são boas, porque 
achamos que podemos melhorar a autonomia 
das casas.
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Será um produto viável em termos económicos?

O valor dependerá do modelo de negócios a 
implantar, da produção em massa e da sua in-
dustrialização. Será isso a determinar os custos 
finais deste produto.

Quero ainda referir que em termos de limita-
ções estamos a falar de uma bateria que já não 
serve para uma aplicação de mobilidade elétrica 
(carros), mas serve, no entanto, para aplicações 
portáteis (por exemplo num cenário de obras, 
onde não há rede elétrica) e no espaço de uma 
casa acoplando uma bateria em que podemos 
armazenar energia produzida nos nossos painéis 
fotovoltaicos ou nas eólicas. Em cenários de 
emergência e catástrofe também tem um poten-
cial de aplicação excelente.

Já se pode determinar a durabilidade de um 
produto desta natureza?

A duração está sempre relacionada com a 
degradação, quando mais se usar (quanto mais 
ciclos de utilização), mais depressa se perde a 
capacidade existente. Há um equilíbrio em que 
é necessário determinar até quando se pode 
usar estas baterias, pois, a partir de determinada 
altura deixa de fazer sentido. É nesse momento 
que surge a questão da reciclagem. A União 
Europeia tem grupos de trabalho a pensar esta 
questão, porque este será um problema signifi-
cativo a breve prazo.

O que nós proporcionamos é um período in-
termédio, em que acomodamos mais cerca de 
oito anos de vida a este produto, valorizando-o 
e criando um novo circuito económico, onde há 
uma maior utilidade destas baterias.

Há mercado para este produto?

Há mercado porque se prevê que os carros 
elétricos se vão multiplicar por mais de 10 na 
próxima década. Assim sendo, ou se torna um 
problema ambiental; ou se recicla, ou se reutili-
za, porque tem uma capacidade útil que ainda 
deve ser aproveitada.

Pensar o pós-lítio

Para além da tecnologia que apresen-
támos, esta equipa da Universidade de 
Évora também está a estudar e ensaiar 
tecnologias pós-lítio.

Uma das alternativas, por exemplo, é 
uma bateria de sais fundidos a alta tem-
peratura (de sódio e níquel) sensivelmen-
te com a mesma capacidade e densidade 
energética quase similar à de tecnologia 
de lítio. Tem a desvantagem de trabalhar 
a temperaturas elevadas, mas tem a van-
tagem de ser trabalhada com elementos 
químicos mais comuns.

Em teoria o seu custo poderá ser ainda 
mais baixo do que o custo das baterias 
de lítio. 
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CIIMAR 
integra 
projeto 
para 
remover, 
reciclar e 
valorizar 
o lixo 
marinho.
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O Centro Interdisciplinar de Investigação 
Marinha e Ambiental da Universidade do 
Porto (Ciimar) integra um projeto euro-

peu que visa proteger os ecossistemas costei-
ros removendo, reciclando e devolvendo o lixo 
marinho à cadeia de mercado.

O Projeto MAELSTROM vai implementar 
tecnologias inovadoras e ambientalmente 
sustentáveis para remover e reciclar o lixo 
marinho. De que forma é que isso será feito?

O projeto vai implementar basicamente duas 
tecnologias: uma que limpa o fundo com uma 
plataforma robótica, que vai ser desenhada 
e testada na lagoa de Veneza e outras zonas 
costeiras, e outra será  uma tecnologia que usa 
bolhas de ar para levantar o lixo do fundo e criar 
uma corrente que leva o lixo para um coletor, e 
que será testada aqui no Porto. 

O que é que levou o Ciimar a tornar-se um 
dos parceiros deste projeto?

Fomos no início contactados por um parceiro 
italiano com que temos colaboração estreita 
há muitos anos. O que foi procurado no Ciimar 
no início foi a capacidade de ligação a outros 
projetos europeus e instituições europeias rele-
vantes para o projeto, além de extenso trabalho 
na interface ciência e política. Mas rapidamente 
outras valências do Ciimar, como o seu trabalho 
com os ecossistemas costeiros e de modelação, 
assim como o trabalho prévios sobre o lixo ma-
rinho, levaram à decisão do consórcio Europeu 
de colocar um dos dois lugares para testar a 
tecnologia de remoção de lixo marinho aqui na 
região do Porto.

Quem são as outras entidades aderentes?

A coordenadora do projeto é italiana (CNR) e te-
mos 14 parceiros de oito países europeus: além 
da Itália, Espanha, França, Portugal (Ciimar), 
Holanda, Reino Unido, Dinamarca e Malta. São 
centros de investigação, empresas e ONGs.

A reciclagem do lixo marinho pressupõe o 
seu regresso à cadeia de mercado, através 

da implementação de um valor acrescentado. 
Acredita que a economia circular poderá ser 
uma resposta importante no domínio da sus-
tentabilidade na defesa do meio ambiente?

Claro que sim – mais do que só retirar do meio 
marinho – o que é uma necessidade urgente 
dado os impactos extremamente negativos que 
têm nos ecossistemas, a sua reutilização permite 
reduzir a necessidade de outros materiais e a 
redução do depósito de lixo, que também é um 
problema cada vez maior.

O que será feito ao lixo depois de recolhido?

Há vários planos para a utilização do lixo reco-
lhido. Inicialmente estava previsto que este seria 
encaminhado para os parceiros que estão a 
testar a sua utilização para a produção de vários 
materiais e energia. No entanto parece haver 
problemas em transportar lixo de uns países 
para os outros e provavelmente iremos procurar 
aqui em Portugal forma de reciclar o lixo que 
recolhermos. Isto ainda está a ser discutido pelo 
consórcio.

O financiamento através do Programa Hori-
zonte 2020 da União Europeia é uma mais-valia 
para a concretização dos vossos objetivos?

Claro que sim. O Ciimar tem, de momento, 
muitos projetos do H2020 – por exemplo só 
para mim este é o 8º. O financiamento é bom, a 
burocracia é menor do que a maior parte, senão 
todos, os outros programas de financiamento de 
investigação a que temos acesso aqui em Por-
tugal – todos com uma carga burocrática brutal, 
que acaba por reduzir os recursos e o tempo 
que são realmente aplicados na investigação. 

Que estratégias serão adotadas para a dimi-
nuição do lixo marinho nas zonas costeiras?

Neste projeto especificamente será feito traba-
lho de divulgação e de sensibilização junto da 
população sobre formas de reduzir a produção 
de lixo marinho. Mas este não é o foco princi-
pal deste projeto, que se foca na tecnologia de 
remoção e reutilização como forma de reduzir o 
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lixo marinho. Também estamos a construir um 
grupo de trabalho a nível europeu, com outros 
projetos de investigação nesta área e stakehol-
ders relevantes, para discutir melhores práticas 
na recolha e reutilização do lixo marinho e avan-
çar com propostas de melhorar as tecnologias e 
a legislação. 

Já estão definidas as zonas de maior impacto 
e onde a vossa atuação poderá decorrer em 
Portugal?

A zona de maior impacto será aqui na zona do 
Porto/Norte de Portugal – ainda está a ser defini-
da a zona específica em que ficará o coletor que 
vai ser testado, e vamos organizar um side-event 
também aqui para dar a conhecer esta tecnologia 
mais para o fim do projeto. Além disso vamos ter 
várias atividades de limpeza de praias, etc, e para 
isso vamos contactar várias entidades e outros 
projetos que já estão a decorrer para trabalhar 
em conjunto. Está a ser preparado um grupo de 
trabalho sobre este tema no âmbito da Década 
das Nações Unidas das Ciências Marinhas para 
o Desenvolvimento Sustentável (2021-2030) que 
também irá apresentar iniciativas. 

Quem é que poderá contribuir para a con-

cretização desta iniciativa, ou seja, a recolha 
será apenas realizada com recurso a tecno-
logia, ou o cidadão comum poderá integrar 
essa recolha?

Teremos iniciativas que vão envolver cidadãos e 
estas serão anunciadas no site do Ciimar (WWW.
Ciimar.up.pt). Além disso, se houver interesse 
poderemos integrar outras iniciativas de cida-
dãos a trabalhar ligados a este projeto. Para isso 
podem contactar-nos para ispinto@ciimar.up.pt.

O lixo nos mares é um dos maiores proble-
mas da atualidade ameaçando a vida maríti-
ma e as cadeias alimentares. O ser humano é 
também uma das vítimas desse lixo. Como é 
que já são sentidas essas ameaças?

O ser humano é afetado de muitas formas, 
primeiro pela redução dos vários serviços dos 
ecossistemas marinhos degradados por causa 
do lixo, mas também pela ingestão direta desse 
lixo através da ingestão de animais marinhos 
que têm esse lixo nos seus tecidos.

Sente que esse poderá ser um trabalho in-
glório, ou seja, limpam hoje, mas a poluição 
continua amanhã e nos próximos anos, ou 
acha que a consciência ambiental já existe 
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a um nível de tal forma significativo que as 
pessoas poderão começar a fazer a sua parte 
nesta vertente?

Se o trabalho for só retirar, é relativamente ingló-
rio – embora seja melhor do que nada. Mas creio 
que já começa a haver alguma consciência e 
legislação que permita minorar este problema e 
reduzir a introdução deste lixo no mar. No entan-
to, esta pandemia veio atrasar estes progressos 
já que o uso de máscaras e outro equipamento 
de proteção descartável (e com plástico), além 
de embalagens de take away, etc, aumenta-
ram outra vez a utilização de plásticos e outros 
materiais descartáveis, e bem como o aumento 
da quantidade de lixo produzido. Mas espere-
mos que possamos outra vez melhorar quando a 
pandemia estiver mais controlada.

Quais as tecnologias que serão utilizadas na 
remoção do lixo? Por quem foram desenvolvi-
das?

O projeto vai implementar basicamente duas 
tecnologias: uma que limpa o fundo com uma 
plataforma robótica, que vai ser desenhada 
e testada na lagoa de Veneza e outras zonas 
costeiras e está a ser desenvolvida por várias 
instituições de investigação espanholas, italia-
nas, etc, e outra será uma tecnologia que usa 
bolhas de ar para levantar o lixo do fundo e criar 
uma corrente que leva o lixo para um coletor, e 
que será testada aqui no Porto e que está a ser 
desenvolvida pela empresa THE GREAT BUB-
BLE BARRIER B.V., uma start-up da Holanda 
(https://thegreatbubblebarrier.com/en/) e por ou-
tros parceiros. Esta instalação também testará a 
inclusão de painéis solares para o fornecimento 
de energia para a operação do equipamento. 

E na reciclagem desse mesmo lixo também 
haverá inovação incorporada?

Sim, aqui a inovação será nas várias fases como 
em metodologias para separar automaticamente 
os vários tipos de lixo marinho recolhido, por 
exemplos os plásticos, lixo orgânico, etc, usan-
do inteligência artificial, depois há inovação na 

utilização dos diferentes componentes do lixo, 
especialmente os que apresentam mais dificul-
dades de reciclagem (por ex: lixo orgânico), sen-
do testados vários métodos por vários parceiros.

O projeto enquadra-se no objetivo 14 da 
Agenda das Nações Unidas para o Desen-
volvimento Sustentável: “Conservar e usar 
de forma sustentável os oceanos, mares e 
recursos marinhos para o desenvolvimento 
sustentável”. Sentem que o vosso contributo 
é um passo importante para a concretização 
deste objetivo?

Sim claro – logo o primeiro sub-objetivo é a 
redução significativa até 2025 da poluição dos 
oceanos, incluindo lixo marinho. Esperamos es-
tar a contribuir com tecnologia e com a sensibili-
zação dos cidadãos para atingir este objetivo. 

Eliminar a poluição dos mares

Há lixo nos mares. Os principais respon-
sáveis somos nós, os seres humanos! 
Se provocamos este desastre ambiental 
temos também que conseguir resolvê-lo e 
já ontem era tarde. 

Com este projeto o Ciimar dá passos 
importantes para eliminar a poluição dos 
mares.

*Isabel Sousa Pinto, Ciimar e Faculdade 
de Ciências, Universidade do Porto
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Heróis do Meio Ambiente’ (Environmental 
Heroes) foi o prémio conquistado pelo 
biólogo brasileiro João Campos Silva pelo 

seu projeto de proteção ao peixe pirarucu, que 
vive na Amazónia.

A atribuição do galardão foi dada pela CNN In-
ternacional, que reconheceu ainda os 50 ativis-
tas ecológicos de maior destaque no mundo em 
2020.

O biólogo vive na floresta desde 2008 e tem 
estudado a preservação do pirarucu há muitos 
anos. Além de desenvolver este estudo, teve 
que realizar uma ação de consciencialização da 
comunidade local, pois as pescas predatórias 
interferiam com a conservação desta espécie. 

Para isso, construiu diversas casas de madeira 
perto de rios e lagoas onde existia esse tipo 
de peixe, para que a pesca descontrolada não 
acontecesse nessas regiões. Para além disso, 

também realiza o manejo e preservação de ou-
tras espécies, como jacarés, botos e tartarugas. 
Recorde-se que em 2018, o mesmo investigador 
já tinha recebido o prémio de Jovem Cientista do 
governo brasileiro e em 2019, o prémio Rolex de 
Conservação.

Uma vida pelo ambiente

João Campos Silva é diretor do Instituto 
Juruá, Mestre em Ecologia pelo Institu-
to Nacional de Pesquisa da Amazónia 
(INPA) e Doutor em Ecologia pela Univer-
sidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN), além de um Pós-Doutoramento 
pela Universidade de Ciências da Vida 
na Noruega. Atualmente é pesquisador 
pelo INPA e pela Universidade Federal de 
Alagoas.
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Culturas indígenas 
são essenciais 
para proteger a 
biodiversidade 
amazónica

Texto: Mongabay
Autor texto e fotos: Miguel Pinheiro

Para Kuruaya, a terra e a 
cultura têm uma conexão 
poderosa. Nesta imagem, 
Iawá faz um anel com a 
casca de uma árvore local. 
As peças de arte indígenas 
são muito valorizadas e cada 
uma é única. Os Kuruaya 
vendem-nas em eventos ou 
em feiras tradicionais. Iawá 
prefere o amanhecer para 
colher frutos e sementes que 
posteriormente transforma 
em anéis, pulseiras e colares 
artesanais. 
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As línguas estão em extinção com um 
ritmo acelerado: das quase 7.000 línguas 
no mundo hoje, cerca de 25% estão em 

perigo de desaparecer, uma percentagem maior 
do que a extinção entre os mamíferos (21%), 
répteis (15%) ou pássaros (13%).

O conhecimento específico é frequentemen-
te mantido por comunidades indígenas cada 
vez mais pequenas, como o conhecimento de 
plantas medicinais e curas, ou a identificação 
de plantas e animais ainda não conhecidos pela 
ciência.

Quando um idioma não é aprendido pela próxi-
ma geração, o conhecimento do mundo natural 
e cultural codificado nele normalmente deixa de 
ser transmitido.

Abordagens lideradas pela comunidade, como 
territórios indígenas de herança biocultural, 
podem fornecer alternativas mais equitativas, 
eficazes e de baixo custo às áreas protegidas.

Iawá, também conhecida como Odete Kuruaya, 
é a última pessoa que fala fluentemente a língua 
Kuruaya.

Pouco se sabe sobre os Kuruaya, um grupo in-
dígena da Floresta Amazónica. Foram descritos 
pela primeira vez num documento da expedição 
do colonizador português Gonçalves Paes de 
Araújo em 1685, onde mencionou que estavam 
espalhados por 20 aldeias na região do rio Xin-
gu, no Brasil.

Nascida no início da década de 1930, filha de 
mãe Kuruaya e pai Xipaya, Iawá e sua família 
viviam da terra, caçando e pescando, enquanto 
cultivavam mandioca, milho, algodão e outras 
plantas, conforme descreveu numa entrevista 
concedida em 2016.

UMA HISTÓRIA DE VIDA

Casou-se na adolescência e, pouco depois, ela 
e o marido começaram a trabalhar para pessoas 
não indígenas, um destino similar ao de muitos 

Os indígenas criaram novas alianças para defender as suas terras e culturas da destruição causada pela barragem de Belo Monte. 
Iawá, representando os Kuruaya, senta-se ao lado de Raoni Metuktire, um líder Kayapó.
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A barragem de Belo Monte é res-
ponsável por inundações inespe-
radas no rio Xingu, interferindo 
severamente numa porção de 
terra chamada Grande Curva do 
Xingu. As inundações têm pre-
judicado a fauna e a flora locais, 
com grandes consequências 
para várias centenas de famílias 
tradicionais e indígenas. Nesta 
foto, Iawá segura um cacho de 
acerolas, uma fruta local.
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outros indígenas nesse período. Durante déca-
das, fizeram parte de um grupo de trabalho sa-
zonal que colhia produtos da floresta, como no-
zes, borracha ou peles de felinos. Esse processo 
era conhecido como aviamento, uma forma de 
troca em que o trabalhador trocava os produtos 
dos seus esforços por outras mercadorias, se-
gundo explicou Iawá. O patrão ou comerciante 
fixava o preço e, em caso de conflito, acabava 
por atuar como polícia - através da atuação dos 
seus capatazes - e também como juiz.

Em 1980, Iawá conseguiu finalmente adquirir as 
terras de um de seus antepassados. Desde en-
tão, vive com a sua família na Grande Curva do 
Xingu, um terreno de 130 quilómetros de terra 
onde o rio se contorce e gira dramaticamente 
em curvas sinuosas, antes de se unir ao Amazo-
nas.

TERRA E LINGUAGEM

Quando o Mongabay conheceu e entrevistou 
Iawá na sua casa ao longo de vários dias, ela fa-
lou sobre a santidade do rio Xingu para os povos 
indígenas e da sua conexão vital com a terra.

Para as comunidades indígenas, a linguagem 
e a terra estão intimamente ligadas. Ao longo 
da maior parte da sua vida, Iawá foi forçada a 
mudar de lugar constantemente, e a sua expe-
riência tornou-se cada vez mais distante de sua 
educação indígena, dos aspetos transcendentes 
da vida - rituais e tradições - contribuindo assim 
para a perda cultural da sua comunidade.

A biodiversidade, da qual depende a humani-
dade, está a perder-se a um ritmo extraordiná-
rio, assim como a diversidade cada vez menor 
de culturas humanas. Um relatório recente do 
Instituto Internacional para o Meio Ambiente 
e Desenvolvimento (IIED) destaca a importân-
cia das abordagens bioculturais lideradas pela 
comunidade, usadas por populações indígenas 
para controlar o terreno. São projetos capazes 
de sustentar a biodiversidade e evitar impactos 
sociais negativos.

Krystyna Swiderska, investigadora principal 
do Grupo de Recursos Naturais do IIED, disse 
numa entrevista que os valores culturais são 
fundamentais: “Os valores culturais dos povos 
indígenas são conhecidos por todo o mundo por 
promover o equilíbrio e a proteção da natureza”, 
disse Swiderska. “Precisamos de mais investiga-
ção sobre culturas e sistemas agrícolas indíge-
nas e sobre a sua importância para a segurança 
alimentar, nutrição e resiliência a longo prazo às 
alterações climáticas.”

ESPERANÇA NA MUDANÇA?

Em 2021, governos de todo o mundo deverão 
chegar a acordo em relação a um novo conjun-
to de metas pós-2020 para lidar com a perda 
de biodiversidade, durante a Convenção sobre 
Diversidade Biológica. Um dos objetivos, de 
acordo com o relatório do IIED, é ser eficaz e 
equitativo, principalmente no que diz respeito 
aos povos indígenas, que, segundo o relatório, 
são “guardiões de cerca de 80% da biodiversi-
dade mundial”.

Ainda restam dúvidas sobre se poderá haver 
um resultado positivo para os Kuruaya e outros 
grupos indígenas numa situação semelhante.

Swiderska disse que não está otimista: “Acho 
que não, infelizmente. Embora a Convenção da 
Biodiversidade exija que os países respeitem, 
preservem e mantenham o conhecimento tradi-
cional e o uso habitual da biodiversidade - es-
ses requisitos não são bem implementados em 
muitos países.”

Swiderska disse que a convenção tem como 
alvo principal a biodiversidade e não a diversi-
dade cultural e o património, “embora os dois 
estejam intimamente ligados”.

“Para evitar a perda de cultura/línguas, precisa-
mos de proteger os direitos dos povos indígenas 
a seus territórios, fortalecer as suas organiza-
ções e a sua participação na definição das políti-
cas e promover a transmissão intergeracional da 
cultura”, acrescentou.
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“Alcançar as 
metas para 2030 
é um desafio de 
credibilidade e de 
sobrevivência”

Carlos Zorrinho, eurodeputado socialista
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Uma viagem pelo mundo das alterações 
ambientais na companhia de Carlos 
Zorrinho permitiu-nos conhecer o pensa-

mento do eurodeputado socialista que lembrou: 
“Fomos pioneiros no Acordo de Paris e agora no 
Pacto Ecológico e na nova Lei do Clima. Tudo 
depende da ação, mas temos que ir a tempo, 
por nós e pela humanidade” e acrescentou: 
“Não podem ser os mais vulneráveis a pagar a 
transição”.

A iniciativa WIFI4EU visa a criação de um 
Portal Europeu de Serviços para os Cidadãos. 
De que forma é que este projeto pode fazer a 
diferença no mundo digital? E no quotidiano 
dos cidadãos?

Milhares de municípios em toda a UE e pra-
ticamente todos os municípios portugueses 
beneficiam de uma antena WIFI4EU com acesso 
gratuito e de alta qualidade à internet. A inicia-
tiva, de que fui relator no Parlamento Europeu 
insere-se numa linha de ação mais vasta para 
assegurar acesso universal à internet no territó-
rio europeu. O passo seguinte é ligar as antenas 
em rede através de um sistema de autenticação 
única e construir a base de um portal europeu 
de serviços para os cidadãos. Se isso acontecer 
a conexão dos cidadãos ao projeto europeu e 
às muitas ações e iniciativas da União Europeia 
será muito melhorada. 

A Europa poderá tornar-se, como defende 
“o Continente mais conectado e mais capaz 
de aproveitar o potencial da economia de 
dados”, avançando para aquilo que se deno-
mina como a “Década Digital” para a União 
Europeia? A Europa está disposta a fazer um 
investimento sério nesta matéria?

Essa é uma das prioridades da presidência 
portuguesa da UE e também do programa da 
Comissão Europeia. Acredito que será feito um 
forte investimento, embora sempre inferior ao de 
alguns concorrentes. Por isso a Europa tem que 
adotar uma estratégia diferenciada, mais focada 
na qualidade dos serviços e no valor acrescenta-
do para as pessoas.

A pandemia alterou a nossa realidade. Se na 

Europa a crise está instalada, em África refere 
que: “Podemos estar perante uma catástrofe 
humana”. Acredita que se a Europa conse-
guir dar uma “boa resposta humanitária” à 
crise que se vai instalar em África poderá ser 
possível iniciar-se um mundo novo de par-
cerias entre a União Europeia e países deste 
Continente? 

Face à dimensão da pandemia toda a ajuda hu-
manitária será sempre pouca. A União Europeia 
juntou esforços no Team Europa que conjuga re-
cursos da União e dos Estados Membros e tem 
sido relevante no apoio aos países mais vulnerá-
veis designadamente em África. Exemplo disso 
é a defesa duma estratégia global de vacinação.  
Esta resposta conjuntural deverá ser comple-
mentada no plano estrutural com as parcerias 
entre iguais que devem ser lançadas em breve, 
designadamente com a estratégia Europa-África 
e com o acordo Pós-Cotonuo.  

Acredita que a China poderá ser um entrave 
nessa eventual cooperação?  Aliás, a China 
deixou de importar plástico proveniente dos 
resíduos. Dada a queda do petróleo optaram 
por usá-lo como matéria-prima. Não devíamos 
legislar sobre a composição dos plásticos que 
entram todos os dias, aos milhões, na Europa?

A China é um concorrente forte e que muitas 
vezes compete com critérios ambientais e de 
respeito pelos direitos humanos menos robustos 
que os europeus. Não devemos ceder nos nos-
sos valores. Temos que fazer deles uma arma 
competitiva e legislar em conformidade, como 
no exemplo referido dos plásticos. 

O ambiente é a grande preocupação deste 
século: já teve algumas intervenções no Par-
lamento e algumas interpelações à Comissão 
Europeia sobre esta matéria, nomeadamen-
te em relação a alguns incidentes que têm 
acontecido na central nuclear de Almaraz, em 
Espanha: - Quais as grandes preocupações 
ambientais que neste momento devem preo-
cupar a Europa e o mundo?

A sustentabilidade ambiental do planeta pode 
estar em causa. É um problema sistémico e que 
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exige por isso mesmo uma resposta sistémica. 

A transição para uma economia verde trará, 
também ela, alguns problemas (nomeadamen-
te ambientais). Estamos preparados para dar 
resposta a esses problemas, para que não se 
tornem uma catástrofe dentro de uma década?

Além da determinação política e da mobilização 
social para os desafios da transição verde, ela 
tem que ser também uma oportunidade de mo-
dernização tecnológica, encontrando soluções 
de transição menos penalizadoras e sobretudo 
evitando que sejam os mais pobres e vulneráveis 
a pagar os custos da transição.  

O hidrogénio poderá, no seu entender, ser a 
energia do futuro? Que papel é que Portugal 
poderá desempenhar nesta área?

Engarrafar o sol, ou seja, produzir hidrogénio 
verde usando energia solar ou outras energias 
renováveis é um passo fundamental para que os 
sistemas energéticos fiquem menos dependen-
tes dos combustíveis fósseis e as energias reno-
váveis aumentem a sua resiliência às variações 
das condições meteorológicas. Portugal tem 
todas as condições para estar na linha da frente 
desta revolução tecnológica.

Em relação ao nosso País, há questões pre-
mentes e a exigirem uma intervenção urgen-
te, nomeadamente o uso equilibrado da água 
e a potencial seca de algumas regiões (no-
meadamente a Sul). Há planos pensados para 
combater estes problemas? 

O Plano Nacional da Água (PNA) define a estraté-
gia nacional para a gestão integrada da água e as 
regras de orientação dessas políticas. É funda-
mental que cada vez mais os grandes planos 
integradores, seja na água, seja na gestão de 
outros recursos, aprofundem a participação das 
comunidades dos cidadãos na sua concretização.

Em relação aos rios portugueses que nas-
cem em Espanha (nomeadamente o rio Tejo) 
os caudais têm sido cada vez mais reduzi-
dos, principalmente em períodos de seca. A 
revisão da Convenção de Albufeira está na 
agenda do PS?
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Uma convenção com a importância da que 
refere tem que estar sob vigilância e apreciação 
permanente.

Voltando a Almaraz preocupa-o os potenciais 
riscos de repetição e/ou agravamento dos 
incidentes?

Preocupa. Almaraz deve ser encerrada o quanto 
antes. É positivo que haja hoje mais partilha de 
informação sobre o funcionamento da Central 
Nuclear, mas a única solução segura, uma vez 
ultrapassados todos os prazos de validade tec-
nológica, é o descomissionamento.

António Guterres diz-nos que o problema ge-
rado pelas alterações climáticas é mais grave 
do que a pandemia. Temos 9 anos segundo 
o Painel das Nações Unidas para o processo 
se tornar irreversível. Estamos a fazer tudo o 
que devíamos?

António Guterres tem procurado mobilizar todos 
os atores globais para o desafio. A recente 
mudança na administração americana é uma 
boa notícia. Contudo, os indicadores disponíveis 
alertam-nos para que temos que fazer muito 
mais. A tecnologia dará uma ajuda, mas os 
comportamentos das instituições das empresas 
e das pessoas serão fundamentais.

O Green Deal, ou o Pacto Ecológico Europeu 
é, no seu entender, o “resultado de um esforço 
conjunto para atingir a meta da descarboniza-
ção em 2050 e a meta ambiciosa da redução 
entre 55% e 60% de emissões até 2030”?

É uma ação de largo alcance e que a ser aplica-
da com total sucesso posicionará a União Euro-
peia como uma referência global na descarboni-
zação, o que será fundamental para influenciar 
os padrões das relações políticas e económicas 
no mundo, colocando-as numa rota de sustenta-
bilidade ambiental. 

As metas definidas para 2030, quer para a re-
dução de emissões, quer para a incorporação 
de energias renováveis, quer para o aumento 
da eficiência energética, continuam ao nosso 
alcance?

As metas são referências, mas o que muda a 

realidade são as medidas e os comportamentos. 
As metas para 2030 não apenas continuam ao 
nosso alcance como alcançá-las é um desafio 
de credibilidade e de sobrevivência.

Um novo paradigma energético vai emergir 
na nova economia europeia pós-Covid. Esta-
rão os países, como Portugal, mentalizados 
para a necessidade de aplicar de forma cor-
reta os fundos comunitários dedicados a esta 
vertente, por forma a delinearem “estratégias 
de transformação” nos modelos industriais, 
coesão territorial ou na mobilidade limpa?

Não tenho dúvida de que a consciência existe 
e de que os programas serão desenhados em 
conformidade. No entanto, existe sempre o risco 
de, no caso dos projetos concretos não assu-
mirem esse impulso transformador, a pressão 
da execução acabar por limitar a estratégia de 
transformação. Temos que ser muito exigentes 
na seleção e aprovação de projetos.

Esta é a última oportunidade para que o 
Acordo Verde Europeu seja bem sucedido 
e que a Europa entre definitivamente numa 
nova era, mais verde, mais sustentável e mais 
ecológica? Ainda vamos a tempo?

Somos pioneiros. Fomos pioneiros no Acordo de 
Paris e agora no Pacto Ecológico e na nova Lei 
do Clima. Tudo depende da ação, mas temos 
que ir a tempo, por nós e pela humanidade.

Sem perder de vista as metas estabelecidas 
e o seu impacto a nível global no sentido de 
garantir energia limpa a preços mais baixos, 
acredita que as empresas e as famílias pode-
rão beneficiar a curto prazo, que poderemos 
reduzir a “pobreza energética”, por forma a 
que em países quentes, como é o caso de Por-
tugal, não se continue a morrer de frio?

Combater a pobreza energética é uma questão 
chave. Não podem ser os mais vulneráveis a 
pagar os custos da transição. Defendo mais 
transparência e regulação dos mercados e a 
aposta em tecnologias limpas, como o Hidrogé-
nio Verde, que permitam maior estabilidade da 
oferta e em consequência melhores condições 
para satisfazer a procura com preços socialmen-
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te e economicamente adequados. 

As empresas mais poluentes acabam por ser 
aquelas que estão à frente nos processos de 
transição, nomeadamente no que diz respei-
to às energias, impondo determinado ritmo. 
Será que é o ritmo que interessa à humanida-
de? Não será importante investir na autono-
mia das regiões, das cidades e dos cidadãos 
no que diz respeito à energia?

Não me parece que seja útil distinguir patama-
res. Desde o indivíduo à maior multinacional, 
todos têm um papel na transição, mas concordo 
consigo que a pressão para a mudança para 
ser eficaz tem que ser de baixo para cima, e em 
consequência, as políticas públicas devem dar 
prioridade às ações de proximidade.

A avaliação positiva feita pela Comissão Eu-
ropeia, do conteúdo dos 27 Planos Nacionais 
Energia e Clima foi genericamente positiva. 
Isso é uma garantia da preocupação dos 
governos de cada país em apostarem num 
mundo mais verde?

Representei os Socialistas e Democratas (Grupo 
S&D) na negociação do regulamento de gover-
nação da União da Energia, que estabeleceu a 
necessidade de cada país elaborar um Plano 
Nacional de Energia e Clima. É positivo que os 
Planos sejam ambiciosos, mas temos que estar 
atentos à execução. Com a minha colega There-
sa Griffin, Eurodeputada inglesa do grupo S&D, 
que devido ao BREXIT já deixou o Parlamento, 
propusemos regras, que foram adotadas, para 
melhorar a participação e a monitorização dos 
planos também pela sociedade civil. É funda-
mental que isso aconteça.   

Falamos em transição e ela terá, inevitavel-
mente que acontecer, mas terá de ser uma 
transição justa que salvaguarde a competiti-
vidade da indústria europeia e salvaguarde os 
milhões de postos de trabalho. Como é que 
isso será possível?

Haverá sobretudo um processo de reafetação 
e redesenho do trabalho. A Presidência Por-
tuguesa da UE dará um contributo importante 
para que a transição seja justa, ao colocar a sua 

dimensão social em análise na Cimeira Social 
do Porto. No próximo quadro de financiamen-
to plurianual existem também recursos para a 
transição justa, designadamente em termos de 
requalificação profissional e apoios sociais. Não 
há mudança sem dor, mas repito mais uma vez 
uma ideia chave. Não podem ser os mais vulne-
ráveis a pagar a transição.    

O mecanismo de investimento estratégico do 
InvestEU planeia alavancar 150 mil milhões 
de euros. Permitirá dar mais sustentabilidade 
aos investimentos empresariais no setor das 
energias renováveis e das cadeias de valor 
associadas e uma ajuda na adequação das 
infraestruturas de armazenamento e distribui-
ção?

Já o fez no passado com muito bons resulta-
dos e nada obvia a que o continue a fazer no 
futuro. Bons projetos e boas parcerias tendem 
a conseguir bons modelos de financiamento e a 
tornarem-se sustentáveis.

O quadro financeiro plurianual possui vastos 
recursos, com destaque para o programa Ho-
rizonte Europa que poderão também auxiliar 
este processo de transição?

Será mesmo crítico. Mudança exige ciência, co-
nhecimento, inovação, desenvolvimento e boas 
parcerias. O Parlamento Europeu conseguiu na 
negociação final reforçar o Horizonte Europa e é 
muito importante que ele seja um sucesso como 
foi na generalidade o Horizonte 2020 ainda em 
aplicação.
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O Acordo de Paris é ainda um instrumento 
atual para que haja uma transformação verde 
no plano global?

O quadro geral do acordo continua mais atual 
do que nunca. Os seus procedimentos têm que 
ir sendo ajustados. Tenho esperança que com 
a reentrada dos Estados Unidos no acordo, 
ele possa ser revisto e robustecido na próxima 
cimeira do clima. 

As novas gerações já se encontram mais 
motivadas para este problema?

As novas gerações são na generalidade gera-
ções digitais e, por isso, mais globais, tomando 
a partir daí a consciência plena da finitude dos 
recursos e dos riscos que ameaçam o planeta e 
a humanidade. São gerações mais motivadas e 
acredito que decisivas para que aconteça o que 
tem que acontecer.

Quais os grandes desafios que, no seu 
entender, Portugal vai encontrar, no domí-
nio ambiental, na sua presidência da União 
Europeia?

Serão seis meses em contexto pandémico. 
Portugal deve, como tem referido o Governo, ter 
uma ação muito focada, avançando com todos 
os processos legislativos que permitam pôr em 
marcha o Pacto Ecológico Europeu. Esse é o 
principal desafio e não é pequeno. 

Ao longo das últimas décadas, o consenso 
político tem sido o de que o mundo só acei-
tará respostas à mudança climática se elas 
forem gratuitas. Hoje sabemos que será, 
muito mais caro não agir, do que tomar a 
mais agressiva das ações. O que nos impede 
de agir?

O chamado paradoxo da mudança, que nos diz 
que quem tem poder para mudar muitas vezes 
não muda para não perder o poder que tem, 
ajuda-nos a delimitar o problema. É preciso uma 
mobilização cidadã de ação e que ao mesmo 
tempo transmita uma mensagem clara a quem 
detém o poder económico, social e político, que 
se não mudar, o acabará por perder.  

“Capacidade de navegar com ventos 
adversos”

Que marca podemos deixar?

Referindo-me agora a Portugal e à sua Pre-
sidência, a marca que deixaremos é da nos-
sa resiliência, criatividade e capacidade de 
navegar com ventos adversos. Espero que 
mais uma vez fiquemos associados a uma 
resposta positiva da União Europeia, desta 
vez à maior crise pandémica, económica e 
social desde que ela foi constituída, e que 
isso contribua para melhorar as condições 
de vida das pessoas e das comunidades.  

Olhar o futuro

Se lhe pedisse para perspetivar o mun-
do, em termos ambientais em 2050 que 
desenho me apresentaria?

Sustentável, em paz, tolerante e menos 
desigual. Sei que é uma visão utópica, mas 
a alternativa é tão má, que perspetivá-la, só 
se for para nos motivar a lutar contra ela.

NOTA BIOGRÁFICA

“UM MUNDO MENOS DESIGUAL”

Carlos Zorrinho, 61 anos, é casado e tem 
dois filhos. Doutorado em Gestão da Infor-
mação, é Professor Catedrático do Depar-
tamento de Gestão da Universidade de 
Évora. Exerceu várias funções académicas 
e governativas e foi Deputado à Assembleia 
da República na VII,  VIII, IX, XI e XII Legisla-
turas. É atualmente Deputado no Parlamen-
to Europeu, onde ocupa o lugar de Presi-
dente da Delegação Socialista Portuguesa, 
desempenha o cargo de copresidente da 
Assembleia Parlamentar Paritária ACP/UE 
e é membro das comissões de Desenvol-
vimento, onde é suplente, e de Indústria, 
Investigação e Energia, como efetivo.
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Há cerca de dois anos que a Associação 
Jornada Principal (AJP) organizou as 
vozes dos sobradenses e, em conjunto, 

reclamam das condições prejudiciais para a 
saúde provocadas pelo aterro e pela passividade 
das entidades responsáveis.

Até à altura em que a Covid-19 veio fechar as 
pessoas em casa, esta associação conseguiu 
mobilizar milhares de pessoas e levar o seu ape-
lo mais longe, cruzando fronteiras.

Sobrado em luta 
contra o aterro

Sentem-se vítimas de uma situação que prejudi-
ca o ambiente e a saúde pública dos habitantes 
de Sobrado, foi isso que “nos levou a reunir um 
grupo de sobradenses e lutar contra o aterro”. 
A explicação, surgiu pela voz dos responsáveis 
da AJP, que esclareceram: “numa primeira fase 
tentamos perceber o que estava mal, quais as 
especificações técnicas que não eram cumpri-
das em 2018, pois quando iniciamos a nossa 
luta Sobrado era invadido por cheiros nausea-
bundos e animais como ratos e gaivotas”.

Associação Jornada Principal
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Dizem que os requisitos exigidos pela licença 
ambiental não eram cumpridos e que “numa pri-
meira abordagem feita em 2019 à Recivalongo 
sentimos uma atitude algo intimidatória. Garan-
tiram-nos que não recebiam resíduos orgânicos, 
nem hospitalares, nem amianto, no entanto, con-
seguimos posteriormente provar que recebiam 
tudo isso. Com esta persistência a entidade que 
gere o aterro acabou por mudar o seu modo de 
operação”.

EM 2012 SOOU O SINAL DE ALERTA

O aterro começou a laborar em 2012, com a im-
plantação no mesmo espaço de duas entidades 
distintas: a Retria e a Recivalongo. A primeira é 
uma unidade industrial de tratamento e trans-
formação de resíduos inertes, já a Recivalongo 
recebe os restantes resíduos.

“Quando começámos havia grandes problemas 
quer ambientais, quer de saúde pública. O que 
respiramos é metano a ser libertado, para além 
disso, tínhamos a registar os cheiros, a presença 
de gaivotas, o aparecimento de forma descon-
trolada nos arredores de muitos ratos e insetos 
(embora a entidade argumentasse que isso era 
devido à poluição do rio Ferreira, o que se veio 
a provar ser falso). As pessoas eram picadas 
com frequência e ficavam com marcas no corpo 
derivadas dessas picadas, tendo que tomar me-

dicamentos com base em cortisona”, disseram 
os responsáveis da AJP, enquanto mostravam 
algumas imagens que a população tinha enviado 
para a Associação.

Esta era a realidade que a AJP diz ter encontra-
do quando se constituiu para iniciar a luta. Hoje, 
reconhecem: “O impacto que o aterro tinha em 
2019 era diferente do que encontrámos. Houve 
um investimento por parte da entidade gestora 
e as condições de funcionamento mudaram, 
infelizmente durante o período anterior não 
houve nenhum acompanhamento das entidades 
competentes que exigisse o cumprimento das 
regras, pois a Recivalongo teve sempre uma 
grande proteção da tutela, que só terminou com 
a nossa ação reivindicativa”. 

2019 – UM ANO EM CHEIO

Em 2019 a AJP desenvolveu duas iniciativas que 
contaram com forte apoio da comunidade local, 
uma a 10 de junho - a Caminhada Solidária 
contra o Aterro – que contou com mais de 1500 
participantes e, a 20 de setembro, promoveram 
uma sessão de esclarecimento pública: “era 
importante explicar à população o que existia, 
pois as pessoas não sabiam da existência da 
Recivalongo (lá só existe o nome da Retria). 
Inicialmente não se sentia o cheiro, porque o 
aterro está inserido num vale e estava circunda-
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do por uma cortina arbórea, isso fazia com que 
o cheiro ficasse contido, só que agora o aterro 
tem uma dimensão maior e se o lixo não for 
coberto, o cheiro sente-se. Para além disso, foi 
dessa reunião que saiu a base da Comissão de 
Acompanhamento, da qual não fazemos parte 
por imposição superior”.

UMA LUTA EM DUAS FRENTES

Segundo os dirigentes da AJP: “A Associação 
tem dois segmentos de luta. O primeiro foi 
reivindicar que o aterro não recebesse resíduos 
importados, amianto, biodegradáveis, ou pro-
venientes das grandes superfícies comerciais (a 
putrefação dos resíduos é que provoca cheiros 
e a vinda de animais). O outro segmento está fo-
cado na atuação do município de Valongo. Aper-
cebemo-nos que a licença urbanística passada 
pela Câmara – a ambiental é emitida pela APA 
(Agência Portuguesa do Ambiente) e a de explo-
ração pela CCDR-N (Comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento Regional do Norte –, foi o su-
porte para que as outras duas fossem emitidas”. 
Os dirigentes recordaram ainda que o PDM não 
permitia a construção do aterro naquela zona: “o 
técnico que licenciou violou o PDM, visto que no 
local já existiam habitações e uma escola”.

Chegados a este ponto e tendo em conta que 
a luta travada pela associação visa o encerra-
mento do aterro, a direção já tem em curso uma 

outra iniciativa: “Vamos avançar com uma ação po-
pular contra o município para que o Tribunal Admi-
nistrativo decrete a nulidade da licença urbanística, 
para que a tutela retire a licenças de Exploração e 
Ambiental à Recivalongo. Estamos a tentar recolher 
o máximo de testemunhos para que a ação tenha 
mais credibilidade. Contactamos também os Bom-
beiros de Valongo pedindo o relatório dos diferentes 
incidentes de incêndio registados.

A renovação da licença Recivalongo por mais 
cinco anos - contra o parecer da população e 
do município – surpreendeu tudo e todos em 
Sobrado, até porque, garantem “o presidente da 
Câmara tem estado ao nosso lado nesta luta. 
Sentimos sempre o apoio da autarquia e de to-
dos os partidos que têm assento na Assembleia 
Municipal”, afirmaram os responsáveis da AJP.

 LIXIVIADOS: UM PROBLEMA

“Os lixiviados são um problema e a Recivalongo, 
durante muito tempo, encaminhou os lixivia-
dos após tratamento para o coletor de águas 
residuais. Contudo, a ETAR de Campo registou 
alguns incidentes, acabando por “tamponar” o 
coletor, estando a Recivalongo a encaminhar dia-
riamente os lixiviados através de camião cisterna.

A entidade tentou solicitar à ARH (Administração 
da Região Hidiográfica) um pedido de descarga 
dos lixiviados tratados na Ribeira do Vilar, contu-
do a tutela indeferiu o pedido. 
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O aterro de Sobrado, que tem como en-
tidade gestora a Recivalongo esteve 
na ordem do dia durante os dois últi-

mos anos. Entendem que estão reunidas as 
condições para um adequado funcionamento 
daquela estrutura? 

É verdade que o aterro de Sobrado esteve na 
ordem do dia durante os dois últimos anos, veri-
ficando-se contestação relativamente: 
•aos impactes indiretos comuns a este tipo de 
infraestruturas (por exemplo, maus cheiros); 
•à localização do aterro próximo de habitações;
•à exploração do aterro;
Trata-se de impactes associados a infraestru-
turas que fazem parte de um sistema integrado 
de gestão de resíduos e que podem e devem 
ser mitigados, sendo essas medidas parte das 
licenças de operação emitidas.
O Governo está atento aos impactes destas 

instalações e as entidades responsáveis têm 
agido no sentido de fiscalizar o cumprimento 
da legislação e de adotar regras que permitam 
mitigar esses impactes. Mais ainda, o Gover-
no tem vindo a reforçar essas medidas, no-
meadamente através de evoluções no regime 
jurídico da deposição de resíduos em aterro 
(por exemplo, proibindo a deposição em aterro 
de resíduos biodegradáveis a partir de 2026, e 
tornando obrigatória a constituição de Comis-
sões de acompanhamento local em cada aterro, 
coordenadas pela entidade licenciadora e com 
participação de entidades públicas envolvidas, 
autarquias locais e cidadãos) ou através de 
iniciativas inovadoras, como seja o projeto de di-
ploma que visa a gestão dos odores provocados 
por determinadas atividades e que se encontra 
em laboração.
No caso concreto da Recivalongo, o Ministério do 
Ambiente e da Ação Climática (MAAC) solicitou 

O Governo está atento
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junto das várias entidades com responsabilidade 
na matéria, nomeadamente a Agência Portuguesa 
do Ambiente (APA), Comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR 
Norte) e Inspeção Geral da Agricultura, do Mar, 
do Ambiente e do Ordenamento do Território 
(IGAMAOT) os respetivos esclarecimentos. Estas 
entidades, não obstante terem identificado alguns 
problemas, entendem que a infraestrutura tem 
condições para continuar a funcionar de acordo 
com os licenciamentos em questão.

A polémica que chegou a passar fronteiras – 
teve por base o tratamento de resíduos não 
previstos, bem como o inadequado trata-
mento de outros. O Ministério do Ambiente 
acompanhou este processo? Face ao exposto 
como foi permitida a renovação da licença? 

É importante esclarecer que este aterro, tal 
como outros no país, está licenciado para várias 
tipologias de resíduos, cada uma das quais com 
um código correspondente, de acordo com a 
Diretiva Europeia que assim o determina; logo, 
não se entende ao que se refere como “resíduos 
não previstos”.
No que diz respeito ao tratamento dos mesmos, 
as entidades têm vindo a atuar no sentido de 
garantir que as regras de exploração e medidas 
tomadas vão ao encontro de garantir que o tra-
tamento é o adequado. 
Exemplo disso é o trabalho feito no âmbito do 
Plano de Aterros, que permitiu clarificar e robus-
tecer as condições técnicas para a deposição 
de resíduos contendo amianto, ou as medidas 
preventivas para reduzir os impactes indiretos 
causados pela deposição de resíduos contendo 
material biodegradável que conduziram, dadas 
as circunstâncias atuais que impossibilitam a 
descarga dos lixiviados tratados no coletor das 
Águas de Valongo (trabalhos na ETAR de Cam-
po), à CCDR-N suspender temporária e parcial-
mente a deposição no aterro de resíduos biode-
gradáveis, medida que a Recivalongo entendeu 
contestar instaurando um processo cautelar de 
suspensão de eficácia deste ato.
Este processo tem vindo a ser acompanhado 
pelo Ministério do Ambiente e da Ação Climática. 

Como é que, para além disso, ainda foi licen-
ciada a construção de duas outras unidades 
industriais, apesar do parecer negativo da 
autarquia de Valongo? 

O Governo não interfere na apreciação de 
processos concretos de licenciamento, caben-
do à administração a condução e decisão dos 
processos.
Convém, contudo, referir que a CCDR-N não 
licenciou qualquer nova unidade industrial, 
apenas renovou, nos termos previstos na legis-
lação vigente, as licenças das duas unidades já 
existentes.

A população de Sobrado pode estar des-
cansada com a certeza de que tudo o que 
se passa na exploração do aterro segue os 
trâmites e normas legais exigidas?

Às entidades já atrás mencionadas cabe garantir 
que a infraestrutura referida é explorada de acor-
do com os trâmites e normas legais exigidas. 
Existem vários instrumentos ao dispor para que 
se verifique um acompanhamento e controlo 
destas entidades sobre a atividade do aterro, 
nomeadamente através das monitorizações 
que a empresa é obrigada a reportar (lixiviados, 
qualidade das águas superficiais; qualidade das 
águas subterrâneas; das emissões difusas de 
gases do aterro), o cumprimento do  “Manual 
de Exploração do Aterro”, e as ações de fiscali-
zação/ inspeção e acompanhamento realizadas 
pela APA/ARH-Norte, pela CCDR-N, IGAMAOT, 
pelo Serviço de Proteção da Natureza e do Am-
biente da Guarda Nacional Republicana (SEP-
NA), Autoridade para as Condições de Trabalho 
(ACT), Administração Regional de Saúde (ARS), 
e pelo Município de Valongo. 
Para além das medidas enunciadas nas respos-
tas anteriores importa dar nota de que, face ao 
conjunto de queixas e denúncias recebidas nos 
últimos três anos relativas a Recivalongo, foram 
ainda:

 – Desencadeadas, pelas instituições nacionais 
com responsabilidade da matéria, diligências 
várias e ações de fiscalização mais frequentes à 
atividade da empresa;
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– Constituída, no final de 2019, uma Comissão 
de Acompanhamento (CA) que integra elemen-
tos da CCDR-N, da APA, da APA/ARH-N, da 
ARSN e do próprio Município de Valongo, visan-
do analisar o funcionamento das instalações da 
referida empresa, nomeadamente verificando o 
cumprimento rigoroso dos procedimentos legais 
previstos para as operações de deposição de 
resíduos em aterro, mas também avaliar, nas 
áreas das suas competências, as queixas das 
pessoas, nomeadamente em termos de saúde 
pública, para aferir da necessidade de serem 
adotadas medidas adequadas.
Das reuniões da CA agora mencionada resultou 
o estabelecimento de um conjunto de medidas 
corretivas, já implementadas. As diversas entida-
des avaliaram também as queixas da população, 
nomeadamente em termos de saúde pública, 
não tendo resultado a identificação de qualquer 
caso ou situação relacionado com a existência e 
exploração do aterro que justificasse a imposi-
ção de outras medidas.

Recivalongo e Câmara não quiseram 
falar

No âmbito do contraditório a que todas 
as peças jornalísticas devem estar su-
jeitas tentamos contactar a Recivalon-
go, no sentido de obtermos resposta a 
algumas questões.

Em resposta recebemos o seguinte 
email: “A Recivalongo vai optar por não 
contribuir para o trabalho que a revista 
“Agir pelo Planeta” está a desenvolver 
sobra o Aterro de Sobrado”.

Lamentamos a indisponibilidade, uma 
vez que as respostas podiam dar ao 
trabalho uma maior riqueza informativa.

Também não obtivemos qualquer 
resposta por parte da Câmara Muni-
cipal de Valongo, apesar das diversas 
tentativas realizadas.
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Aumentos das 
temperaturas 
podem ‘assar’ a 
Península Ibérica
As temperaturas da Península Ibérica vão aumentar de forma 
“muito preocupante” durante este século. O alerta é de um estudo 
da Universidade de Aveiro (UA) que prevê até 2100 aumentos da 
temperatura média de 2 a 3 graus ao longo de todo o século, o 
suficiente para causar graves impactos no meio ambiente, segundo 
esclareceu o investigador David Carvalho, da Universidade de Aveiro.
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Refere que neste século a Península Ibérica 
poderá ‘assar’, com um aumento de 2 a 3 
graus da temperatura média. Como chegou a 
estes dados?

Estes dados de clima futuro provêm de um pro-
jeto de escala mundial chamado CORDEX, pa-
trocinado pelo World Climate Research Program, 
em que participaram os principais institutos de 
investigação mundiais em modelação climática 
para produzirem cenários de clima futuro de alta 
resolução para praticamente todas as regiões do 
planeta.

Para além das consequências diretas deste 
aumento de temperatura, de que forma é que 
isso poderá causar danos também ao nível da 
saúde pública?

Na verdade saúde pública não é a minha área de 
especialidade e, por isso, não posso dizer muito 
sobre isto. No entanto, existem vários estudos 
científicos, inclusive de colegas meus na Univer-
sidade de Aveiro, que mostram que em episó-
dios de temperaturas elevadas (ondas de calor, 
por exemplo) a mortalidade sobe significativa-
mente. Para além deste efeito direto, a exposi-
ção prolongada a temperaturas elevadas pode 
agravar vários problemas de saúde já existentes. 

Mais concretamente em relação ao meio am-
biente poderemos assistir a fenómenos mais 
graves como desflorestação, seca e conse-
quente desertificação, maior frequência de 
fogos florestais e verões mais prolongados?

Infelizmente sim, o aumento das temperaturas 
normalmente tráz consigo outras consequências 
como as que refere, já que as zonas da Penín-
sula Ibérica com as temperaturas mais altas são 
normalmente também aquelas onde ocorre me-
nos precipitação. Logo, estes dois fatores sig-
nificam solos mais secos, o que significa maior 
propensão a fogos florestais e a longo prazo em 
desertificação.

Como é que a agricultura na Península Ibéri-
ca poderá reagir a esta situação?

Mais uma vez foge um pouco à minha área já 
que sou meteorologista/climatologista, mas 
parece-me que será negativo para a agricultura, 
pelo menos para a maioria das culturas tradicio-
nais. Mais calor, clima mais seco e menos ocor-
rência de tempo mais frio terão muito provavel-
mente, na minha opinião de não especialista em 
agricultura, impactos negativos na mesma.

ZONAS MAIS AFETADAS NA PENÍNSULA 
IBÉRICA

Quais as zonas da Península que poderão ser 
mais afetadas?

As zonas projetadas para terem um maior au-
mento das temperaturas localizam-se na zona 
centro-sul da Península Ibérica, em Espanha 
mais propriamente. As zonas mais próximas do 
oceano, como é o caso da grande maioria do 
território português, irão muito provavelmente 
sofrer aumentos de temperatura menores.

Que soluções aponta para contrariar esta 
subida da temperatura?

Receio que não existam soluções que nos per-
mitam contrariar o aquecimento global a curto-
-médio prazo, já que estamos a sofrer os efeitos 
de décadas de emissões massivas de gases 
com efeito de estufa para a atmosfera. As únicas 
soluções que existem só produzirão efeitos a 
médio-longo prazo, e são do conhecimento 
geral: basicamente apostar fortemente numa 
descarbonização do modelo sócio-económico 
em que vivemos, ou seja, usar meios de produ-
ção de energia que não impliquem a emissão de 
CO2 para a atmosfera, apostar também num uso 
mais eficiente dos nossos recursos energéticos 
e evitar a necessidade de produção de tantos 
bens de consumo. Ou seja, o único caminho a 
seguir será gastar menos energia e recursos, e 
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ao mesmo tempo, gerar a energia de que neces-
sitamos sem emissão de gases com efeito de 
estufa.  

Ainda vamos a tempo de inverter esta situa-
ção?

Sem querer ser alarmista ou pessimista, na 
minha opinião já não temos muito tempo para 
reagir de uma maneira que produza grandes 
efeitos. Ainda temos algum tempo para tentar 
mudar o caminho que temos seguido nas 
últimas décadas, mas só mesmo uma ação 
muito forte e concertada a nível global nos pode 
salvar de um futuro muito perigoso. Infelizmente, 
fala-se muito se temos ou não tempo em vez de 
se tomarem ações efetivas a nível global para 
realmente tentar mitigar as alterações climáticas.

MAIS DIAS COM TEMPERATURAS ACIMA 
DOS 40ºC

“O número de dias por ano com temperatu-
ras máximas acima dos 40 graus centígra-
dos poderão aumentar até cerca de 50 dias 
por ano no final deste século”. 

Ou seja, “daqui a algumas décadas podere-
mos ter 3 meses por ano onde as temperatu-
ras máximas diárias são acima de 40 ºC, se 
bem que esta tendência é mais predominante 
no centro-sul de Espanha e não tanto para 
Portugal”. Aumentos que, a acontecerem, 
“trarão de certeza consequências significati-
vas para a saúde humana, mas principalmente 
para o meio ambiente e em áreas como a 
agricultura, os fogos florestais, a desertifica-
ção ou a seca”.

*David Carvalho, PhD. CESAM-Physics De-
partment Aveiro University
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Ártico está a mudar as 
migrações dos animais
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O Arctic Animal Movement Archive 
(AAMA) inclui quase três décadas de 
estudos de rastreamento de animais 

terrestres e marinhos de mais de 96 espécies em 
todo o Ártico, Ártico marinho e subártico (incluin-
do florestas boreais e taiga).

“O Ártico está a passar por algumas das altera-
ções climáticas mais rápidas do planeta”, disse 
um dos seus autores. Os invernos mais quentes, 
resultantes do derretimento da neve na prima-
vera anterior, e a perda de gelo estão a afetar os 
movimentos dos animais.

Investigadores realizaram os seus primeiros 
estudos usando o AAMA e encontraram padrões 
comuns em larga escala na forma como caribus, 
alces, lobos, águias douradas e ursos estão a 
responder às alterações climáticas. Os resulta-
dos foram publicados na revista Science.

AS MUDANÇAS…

Nas suas análises, os investigadores desco-
briram que os rebanhos de caribus no extremo 
norte do Ártico começaram a dar à luz no início 
da primavera. Após invernos amenos, as águias 
douradas imaturas chegaram mais cedo durante 
a primavera do que as aves adultas aos locais 
de reprodução.

Apanhar um caribu não é fácil. Em certos locais, 
envolve sobrevoar de helicóptero, acertar no 
animal com um dardo tranquilizante, colocá-lo 
em segurança no solo e colocar uma coleira de 
rádio no animal antes que ele acorde. 

Noutras áreas, o processo é “mais fácil”, onde 
o caribu, também conhecido como rena (Rangi-
fer tarandus) cruza os rios no oeste do Alasca: 
“No barco, agarramos os caribus pelos chifres 
e depois colocamos a coleira sem necessidade 
de os tranquilizar”, explicou Elie Gurarie, investi-
gadora associada da Universidade de Maryland, 
ao Mongabay, salientando que “colocar coleiras 
em animais é algo intenso para se submeter a 

um animal, por isso temos uma responsabilidade 
acrescida de aprender o máximo que pudermos 
com esses dados de rastreamento”.

E uma das coisas que os cientistas esperam 
aprender é que as rápidas mudanças nas 
condições do Ártico estão a afetar os animais 
locais. Mas esse tipo de questões gerais exige 
dados gerais, que podem ser difíceis de obter 
no Ártico, uma vez que não necessitam apenas 
de rastrear os animais numas das áreas mais 
remotas do mundo, pois os dados existentes so-
bre a mesma espécie podem ter sido recolhidos 
por diferentes agências, em locais diferentes, ao 
longo do tempo, sem nenhuma maneira fácil de 
conectar os diversos pontos.

Atualmente, a criação de um arquivo global 
do movimento animal está a tornar mais fácil 
a concretização dessas conexões. O Arctic 
Animal Movement Archive (AAMA), inclui quase 
30 anos de estudos de rastreamento de animais 
terrestres e marinhos em mais de 96 espécies 
de animais em todo o Ártico, Ártico marinho e 
subártico (incluindo florestas boreais e taiga).

A UTILIDADE DO AAMA

Mais de cem universidades, grupos ambienta-
listas e agências governamentais de 17 países 
contribuíram para o arquivo, incluindo governos 
nacionais e regionais. O arquivo está localizado 
na plataforma Movebank do Instituto Max Planck 
e financiado pela NASA.

Alguns investigadores desenvolveram os seus 
primeiros estudos usando o AAMA e encontra-
ram padrões em larga escala na forma como 
caribus, alces, lobos, águias douradas e ursos 
estão a responder às alterações climáticas. 

Estes estudos demonstram como o arquivo 
pode ser usado para esclarecer dúvidas sobre 
as mudanças a nível do ecossistema: “Eu diria 
que este é um dos primeiros exemplos do que 
podemos chamar de ecologia do movimento 
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animal global. Estamos a aumentar a nossa ca-
pacidade de monitorizar o pulso das populações 
de animais em toda a Terra e a fazer perguntas 
gerais sobre o que isso significa”, disse Gurarie, 
co-autor do estudo, adiantando ao Mongabay 
que “esta visão ampla é importante, porque 
as alterações climáticas estão a acontecer em 
grande escala, numa escala global e muitas 
vezes numa escala decadal”.

MUDANÇAS RÁPIDAS

“O Ártico está a passar por algumas das mudan-
ças climáticas mais rápidas do planeta, mais do 
dobro das taxas que se registam em Montana”, 
disse num comunicado Mark Hebblewhite, pro-
fessor da Universidade de Maryland e co-autor 
do estudo. Os resultados são a perda de gelo, 
invernos mais quentes e o derretimento da neve 
no início da primavera, afetando o movimento 
dos animais.

“Se ocorrer um inverno com muita neve e depois 
uma primavera quente, a neve torna-se muito 
pesada, lamacenta”, disse Gurarie. 

Nas suas análises, os investigadores descobri-
ram que os rebanhos de caribus mais a norte 
começaram a dar à luz no início da primave-
ra. Essa mudança na hora do parto, obtida a 
partir de 17 anos de dados de rastreamento de 
caribus de mais de 900 fêmeas, é misteriosa, 
diz Gurarie, porque não se acreditava que os 
caribus tivessem muita flexibilidade na altura do 
parto, mas é também preocupante.

“O caribu é o grande herbívoro dominante no 
Ártico - um símbolo icónico e crucial para os po-
vos indígenas para a sua segurança alimentar e 
também para a sua cultura”, disse Hebblewhite. 
“No entanto, eles estão a diminuir no Ártico e é 
óbvio o papel das alterações climáticas.”

Os dados não podiam ter sido recolhidos sem o 
conhecimento e participação dos povos indíge-
nas e grupos das Primeiras Nações, disse Gura-

Duas jovens águias douradas, uma com um transmissor, 
fazem os seus ninhos na Península de Seward, no Alasca. 
Imagem cortesia de Stephen Lewis.
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rie. Muitos dos investigadores indígenas “per-
cebem a qual rebanho os animais pertencem 
apenas pela aparência física de uma forma que 
nós [investigadores não indígenas] não temos 
acesso”. Eles estão também profundamente en-
volvidos no trabalho, pois “os caribus são muito 
importantes para a sua cultura”.

OUTRAS INVESTIGAÇÕES

Os investigadores também analisaram 21 anos 
de dados de movimento de ursos negros, ursos 
pardos, alces e lobos para ver como estão a res-
ponder às mudanças nas temperaturas sazonais 
e nas condições de neve no inverno. Acontece 
que cada grupo está a responder de maneira 
diferente, o que pode ter consequências para 
as interações predador-presa e na competição 
entre espécies.

“O movimento é fundamental para a sobrevi-
vência animal no ambiente árido do Ártico, mas 
também é bastante custoso ”, disse Hebblewhi-
te, afirmando:  “O nosso trabalho demonstrou 
que o aumento das temperaturas, principalmen-
te no verão, estava a afetar as taxas de migra-
ção desses grandes mamíferos, o que poderia 
ter elevados gastos energéticos para essas 
espécies. E as mudanças da neve no inverno 
também estavam a influenciar os movimentos da 
vida selvagem de formas que podem ter impacto 
a nível das populações animais.”

Uma análise dos dados de movimento de mais 
de 100 águias douradas (Aquila chrysaetos) mi-
grando para o norte revelou uma diferença nos 
tempos de chegada aos locais de reprodução ao 
longo de um período de 24 anos. Após invernos 
amenos, os pássaros imaturos chegavam mais 
cedo (na primavera) aos locais de reprodução 
do que os adultos. Essas mudanças podem 
impactar o seu sucesso reprodutivo e apresentar 
“desafios específicos à idade durante a migra-
ção e no aquecimento das áreas de verão do 
Ártico”, afirmou.

Com esses novos dados de movimentos, será 
mais fácil para os cientistas identificar os cor-
redores migratórios dos animais, o que poderá 
ajudar os responsáveis a tomar decisões, a 
reservar áreas de conservação ou decidir o 
destino de estradas ou indústrias extrativas que 
podem chegar perto dessas estradas migratórias 
de animais.

“Esperamos que o nosso trabalho coletivo 
mostre que as mudanças em migrações no 
Ártico são reais e fortes e afetam quase todas 
as espécies de vida selvagem do Ártico”, disse 
Hebblewhite, “bem como os ecossistemas e as 
pessoas que dependem deles”.

Davidson, S. C., Bohrer, G., Gurarie, E.,  LaPoint, 
S., Mahoney, P. J., Boelman, N. T., … Hebblewhi-
te, M. (2020). Ecological insights from three 
decades of animal movement tracking across a 
changing Arctic. Science, 370(6517), 712-715. 
doi:10.1126/science.abb7080

A área de cobertura do Arctic Animal Movement Archive 
inclui dados das áreas marinhas e terrestres do Ártico defini-
das pelo mapa do Programa de Monitoramento e Avaliação 
do Ártico (destacado em vermelho). 
Foto do mapa da AMAP
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Arganil é uma vila do distrito de Coimbra, 
da Província da Beira Litoral, com 332,84 
Km de área e cerca de 4000 habitantes 

num povoamento disperso.

Em conversa com a Vereadora Érica Castanhei-
ra tivemos conhecimento que Arganil tinha no 
terreno um projeto que fez aumentar, e muito, a 
taxa de reciclagem, criou emprego e contribuiu 
para o financiamento de uma instituição impres-
cindível à nossa sociedade: a APPACDM (Asso-
ciação de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente 
Mental).

Pusemos os pés a caminho porque achávamos 
que um projeto com estes resultados teria de ser 
visto no terreno, em funcionamento, queríamos 

conhecer os intervenientes e ver como tudo se 
articulava. Arganil tinha ganho o prémio Plane-
tiers World Gathering na categoria de “cidades 
verdes e municipalidade”, aumentando a nossa 
curiosidade… O que encontramos ultrapassou 
em muito as nossas expectativas em relação à 
descrição que tínhamos do projeto. O projeto 
PPRUVA – Projeto de recolha seletiva porta-a-
-porta na vila de Arganil como o próprio nome 
indica, gere a recolha de resíduos porta-a-porta 
no centro de Arganil e conta com a colaboração 
de cidadãos e comerciantes empenhados em 
que esta iniciativa resulte e todas as partes pos-
sam tirar o maior benefício possível.

A Câmara Municipal de Arganil concorreu a 
fundos e com esse apoio comprou dois veícu-

ARGANIL, um 
exemplo a seguir…
Prémio Planetiers World Gathering
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los elétricos para a recolha dos resíduos. Estes 
são transportados para um armazém do muni-
cípio onde a equipa da APPACDM, constituída 
por seus utentes e monitores, faz um trabalho 
de separação, organização e compressão dos 
resíduos para posterior transporte, tudo de uma 
forma muito profissional, contribuindo assim 
para que Arganil seja um exemplo a seguir.

O grupo de cidadãos que encontrámos neste 
espaço era um grupo comprometido e orgulhoso 
do seu trabalho. Todos os trabalhos são impor-
tantes mas nos dias de hoje, este é fundamental. 
Nesse mesmo dia da nossa visita, receberam 
informação que iam ter equipamentos novos e 
a alegria foi contagiante. Foi como se tivessem 
ganho uma taça!

Estes projetos não existem sem um conjunto de 
vontades e esforço de uns quantos. E apesar de 
podermos cometer aqui alguma injustiça, gosta-
ríamos de deixar uma referência ao Prof. Jorge 
Santos que nos serviu de anfitrião e descreveu 
esta atividade como se fosse (é) o melhor traba-
lho do mundo!…

Tivemos oportunidade de conversar com o Sr. 
Presidente do Município, que mostrou ser verde, 
apesar de ter dito que era vermelho!… (futebol). 
Revelou uma grande sensibilidade pelos proble-
mas ambientais da região e um grande sentido 
de responsabilidade em relação ao global, por-
que este não é um problema de uma vila, de um 
país, mas sim do mundo.

Deixamos aqui o testemunho do que foi a nossa 
conversa em volta deste projeto, desta iniciativa 
e de outros problemas ambientais.

DR. LUÍS PAULO COSTA, PRESIDENTE DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARGANIL

Como surgiu o projeto PPRUVA?

O projeto de recolha seletiva surgiu para dar 
resposta a várias pretensões da autarquia.

Por um lado, constatámos que as pessoas não 
estavam tão recetivas à reciclagem, por outro a 

densidade populacional também não ajuda…. 
Como a regra passa por os ecopontos serem 
instalados para um determinado número de 
habitantes, com um povoamento disperso, as 
dificuldades aumentam. O PPRUVA veio permitir 
sensibilizar a população para a importância da 
valorização dos resíduos, a partir de um sistema 
de recolha mais eficiente e próximo dos munícipes.

Tiveram apoios para este projeto?

Submetemos uma candidatura no âmbito do 
programa da sustentabilidade e eficiência dos 
recursos. Foi aprovada, conseguindo assim uma 
comparticipação na compra de duas viaturas 
elétricas para a recolha de resíduos e foi nesta 
fase que desenhamos a recolha porta-a-porta.

Qual foi o passo seguinte?

Distribuição de ecopontos pelas habitações e 
pelos comerciantes da vila e avançar com um 
trabalho de sensibilização dos habitantes para, 
em conjunto, unirmos esforços nesta tarefa. Este 
programa, para além de aumentar a reciclagem, 
permitiu-nos ter mais dados, quantificar, por 
cada uma das habitações os resíduos recolhi-
dos, usando uma ferramenta de georreferencia-
ção.

A componente social: em que momento fez 
parte deste projeto?

A unidade da APPACDM aqui em Arganil vinha 
já a desenvolver um projeto baseado na recolha 
do papel e do plástico junto dos comerciantes, 
chamado ArgusRecycling. A partir daqui foi 
simples, bastou juntar a componente ambiental 
e social. Da união dos dois projetos, do forte 
trabalho de cooperação e mútuo entendimento 
surgiu o PPRUVA, sinónimo de mais emprego, 
mais integração da pessoa com deficiência inte-
lectual e de mais pessoas comprometidas com o 
ambiente.

Como é a operação?

Tudo aquilo que é recolhido é valorizado, per-
mitindo uma mais-valia para a APPACDM. A se-
paração e o trabalho de acondicionamento dos 
resíduos recolhidos porta-a-porta é feito nos 
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nossos estaleiros e mais tarde recolhido pela 
ERSUC que, como contrapartida, compensa 
monetariamente a APPACDM pelos materiais 
recicláveis recolhidos. No fundo, é a inserção 
destes cidadãos na vida ativa da comunidade.

Por onde vai crescer esta iniciativa?

Partindo de metas que assumimos a nível 
europeu e olhando para a realidade nacional, 
chegamos à conclusão que há um longo cami-
nho a percorrer do ponto de vista da separação 
de resíduos. Este não se faz só com o aumento 
de taxas de gestão de resíduos, essa é a parte 
mais fácil… Há a necessidade de dar respostas 
e apontar soluções.

Por exemplo: a última a ter um ecoponto foi a 
freguesia de Piódão. Esta é uma freguesia que 
tem cerca de 30 km2 (há concelhos neste país 
que não têm a área desta freguesia). Não tinham 
lá um único ecoponto e apesar do reduzido 
número de habitantes, é uma aldeia que faz 
parte da rede de Aldeias Históricas de Portugal, 
recebendo todos os anos dezenas de milhares 
de visitantes. Não é difícil de imaginar a ativida-
de económica e a taxa de resíduos que lá existe. 
O sistema intermunicipal fazia a atribuição dos 
ecopontos na proporção do número de habitan-
tes, pelo que, com este critério, a freguesia não 
tinha direito a um ecoponto.

O futuro?

O país não vai conseguir atingir as metas pre-
vistas se não der resposta àquilo que são as 
necessidades das pessoas, no que diz respeito à 
entrega dos resíduos. Tem de haver uma solução 
razoável.

O Município de Arganil juntou-se à ERSUC na 
campanha “Mercado a reciclar”...

Esta foi uma campanha mais dirigida para as 
feiras do que para os mercados. Nós temos uma 
feira semanal e, quando esta termina, a imagem 
que fica é esclarecedora: fica tudo coberto de 
cartão e plástico. Nota-se que muitas pessoas 
não têm grande sensibilidade no que diz respei-
to à educação ambiental. São os funcionários do 
Município que passam o resto da tarde a fazer 
limpeza.

E depois da campanha?

Ainda não tenho uma ideia concreta do efeito da 
ação da campanha na nossa feira mas, quanto 
mais não seja, pelo menos do ponto de vista 
pedagógico, as campanhas são sempre impor-
tantes…

Foi notícia a inauguração da estação de trata-
mento de água da Alagoa/ Feijoal..

O Município de Arganil é um Município atípico no 
que concerne a estas estruturas: tem 332 Km2 
mas é muito disperso e a densidade populacio-
nal é baixa, de forma que, garantir o abasteci-
mento de água e saneamento às aldeias todas, é 
algo complexo.

Nas aldeias, em 2004, existiam 64 sistemas au-
tónomos e os maiores foram integrados no sis-
tema multi-municipal da Águas do Centro Litoral, 
outros acabaram por ficar de fora. Esta estação 
é extremamente importante para o concelho por 
servir 60% da população.

Arganil é novamente Município 100% eco-es-
colas e renova bandeiras verdes.

100% Eco-escolas – Para resolver o problema 
ambiental do mundo já vamos um pouco tarde 
mas acreditamos que a uma escala mais redu-
zida a intervenção de sensibilização nas esco-
las (espalhar a semente) é uma mais-valia. O 
caminho tem de ser feito pelos mais novos para 
disseminação da pedagogia.

A gestão da floresta em Arganil

Arganil tem uma mancha florestal de cerca de 
85%. Em 2017, devido aos incêndios, a área do 
concelho ardida foi de cerca de 70%…

A pulverização da gestão organizacional florestal 
é difícil, sobretudo para um território como Arga-
nil, com cerca de 130 000 matrizes rústicas, de 
dimensão média. Este é um problema grave que 
o território enfrenta.

Devia ser obrigatório forçar o emparcelamento, 
para que a propriedade possa ter capacidade de 
gestão. O emparcelamento facilita a organiza-
ção, mas com o passar do tempo este processo 
torna-se mais difícil.
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Mais de três anos depois dos incêndios, o que 
devia ter acontecido ainda não aconteceu… O 
Estado deu resposta assertiva em relação ao 
processo de reconstrução das habitações per-
manentes, mas persiste a passividade relativa-
mente à reflorestação. 

Deve haver uma combinação: parcelas de biodi-
versidade com base em floresta autóctone, mas 
também parcelas “produtivas” que garantam o 
“financiamento” das restantes zonas. 

Foi com a forte vontade de alterar a abordagem 
tradicional e de trabalhar e reorganizar a floresta 
que colocámos em marcha o Projeto Floresta 
da Serra do Açor, financiado em cinco milhões 
de euros, no âmbito do mecenato, pelo Grupo 
Jerónimo Martins. Foi feito um convite às As-
sociações de Compartes e Juntas do concelho 
para reunirem 2500 hectares de área florestal e 
a Escola Superior Agrária elaborou um parecer 
técnico que conduziu a um projeto de alteração 
da paisagem, para obter povoamentos mis-
tos, com reintrodução de espécies autóctones, 
constituídas essencialmente por pinheiro bravo, 
castanheiro, medronheiro, carvalho e sobreiro. A 
primeira fase das ações de rearborização estão 
a decorrer e consideram a plantação de 300 mil 
árvores, numa área total superior a 430 hecta-
res. Dos 5 milhões de euros investidos, 75% 
serão ativados nos primeiros anos, através da 
plantação de um milhão e oitocentas mil árvores 
nos primeiros 5 anos do projeto. Paralelamente, 

haverá uma aposta noutros produtos associados 
à floresta, como o medronho, a cortiça, o mel e 
os cogumelos silvestres. Acreditamos também 
que as manchas verdes têm de ser valorizadas 
e que a captura e armazenamento de carbono 
será valorizada quantitativamente. A Profª Sílvia 
Benedito (Univ. de Harvard) alertou-nos a deter-
minada altura para a importância do sequestro 
do carbono como uma mais-valia para a conser-
vação das florestas.

Apoios à conservação dos ecossistemas

O Estado deve decidir que parte dos nossos im-
postos deve pagar, no que respeita aos ecossis-
temas (biodiversidade, recursos hídricos, quali-
dade do ar, etc..) Mas o governo toma medidas 
muito tímidas. Arganil gostava que estivesse 
garantido o equilíbrio dos ecossistemas, qua-
lidade do ar, biodiversidade, recursos hídricos, 
espécies autóctones, rever impostos para 
remunerar os serviços dos ecossistemas, entre 
outros. No entanto, algumas coisas não vão ter 
preço, como é o caso dos recursos hídricos.

Presidente. Presidente verde?

Não, vermelho… (futebol)

Uma última nota…

O que se conseguir fazer vamos fazer, vamos 
tentando mas nunca é suficiente… gostaria de 
poder fazer cada vez mais!…
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Na edição deste ano, Braga foi o destino 
favorito dos viajantes do Reino Unido 
e do Brasil, além de constituir uma das 

principais escolhas dos norte-americanos e fran-
ceses. Braga arrecadou 109.902 votos dos inter-
nautas, 72% dos quais referentes a participantes 
fora do território nacional. Estes números são um 
bom presságio para o turismo e economia local. 
O prémio “Melhor Destino Europeu” é realizado 

Braga vigora como grande vencedora do Prémio “Melhor Destino 
Europeu 2021”. A cidade portuguesa ultrapassou afamados destinos 
como Roma (segunda classificada), Paris, Viena, Capadócia, entre 
outros.

pela European Best Destinations - organização 
sediada em Bruxelas e promotora do turismo na 
Europa. É o maior evento de e-turismo europeu 
onde os participantes escolhem digitalmente o 
melhor destino, sendo a sustentabilidade um 
dos elementos mais valorizados nesta seleção.

«Em 2019 já tínhamos sido nomeados, fican-
do em segundo lugar. Desta vez alcançamos o 

O Melhor Destino 
Europeu 2021 fica 
em Braga
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primeiro lugar com uma grande vantagem sobre 
o segundo classificado» disse, com orgulho, 
o vereador Altino Bessa. Realça ainda: «hou-
ve toda uma dinâmica e envolvência que nos 
permitiu alcançar o primeiro lugar. Os impulsos 
do Sr. Presidente da República, ou do humorista 
Fernando Rocha são prova viva da ação positiva 
impressa a esta nomeação. Temos noção de que 
em termos mundiais (ou mesmo europeus) Braga 
é uma cidade pequena, com 200 mil habitantes 
e pouco conhecida. O facto de Braga ter sido, 
primeiro, nomeada e, posteriormente, vencedora 
do título de “Melhor Destino Europeu 2021” dá 
uma projeção enorme à cidade na medida em 
que a informação que já foi e será produzida no 
futuro representa uma mais valia na divulgação 
da marca Braga. Trata-se de uma iniciativa que 
atribui grande visibilidade ao município e faz 
com que o nome Braga apareça em destaque a 
quem procura destinos para viagens.»

Para que a cidade passasse a ter visibilidade 
começaram - desde 2017 - a criar uma estraté-
gia de promoção do município no exterior (ex: 
participação em feiras internacionais) sempre 
com um espírito aventureiro para conquistar a 
Europa através de uma série de iniciativas. A par 

desta espécie de plano de promoção o vereador 
destacou tudo o que a cidade fez internamente: 
a título de exemplo, os equipamentos requa-
lificados, sendo o Altice Forum Braga um dos 
expoentes máximos e que tem trazido grandes 
atrações à cidade. Temos também o maior audi-
tório do Norte (depois de Santa Maria da Feira) 
com capacidade para 1.400 pessoas, onde já 
se realizaram eventos e congressos nas mais 
diversas áreas. Em 2018 fomos brindados com o 
título de “Cidade Europeia do Desporto”. Todas 
estas ações acrescentaram visibilidade à cidade 
e permitiram colocar Braga no radar do turismo», 
frisou o Vereador.

TURISMO HISTÓRICO, MAS NÃO SÓ…

Braga é sobejamente conhecida como sendo a 
“Roma Portuguesa”, estando esta cognomina-
ção na base de uma procura turística bastante 
significativa.

«Aquando da montagem da estratégia de expan-
são em que procuramos dar maior visibilidade 
à cidade, o conceito primordial era o de “Uma 
Viagem no Tempo”, isto é, uma cidade com mais 
de 2000 anos de história; com um Passado, 
Presente e Futuro; sendo esta viagem possível 
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apenas por via da experiência local», salien-
ta Atino Bessa: «Temos monumentos únicos 
que significam uma grande atratividade para o 
público. São exemplos a Sé de Braga ou o Bom 
Jesus do Monte (que é o grande cartão de visita 
da cidade)», classificado como Património da 
UNESCO, desde 2019.

Na perspetiva do responsável pelos Pelouros 
do Turismo e Ambiente, o Turismo é um “puzzle 
incompleto” a que vamos acrescentando peças. 
Esse “puzzle” tem uma composição que vai va-
riando com o tempo e com a importância dada a 
cada uma das peças que o constitui.

QUANDO O TURISMO SE UNE AO AMBIENTE

Para Braga, no presente, o grande conceito é 
o de Turismo de Património Cultural e de Even-
tos. É esta a espinha dorsal da lógica inerente 
a uma cidade com 2000 anos de história. Aos 
elementos explorados acrescenta-se o período 
da romanização, significando um investimento 
importante que recupera este período da história 
da cidade e que trará uma nova dinamização a 
todo o território. Mas nem só de história vive o 
turismo na cidade. Novas realidades exigem no-
vas apostas. É isso que o executivo tem tentado 
fazer com especial enfoque no ambiente. 

«Estamos a criar novos conceitos, desde logo 
o de turismo associado ao ambiente. Em 2017 
iniciamos a aposta na criação de uma Rede de 
Percursos Pedestres em Braga. Hoje conta-
mos com 26 percursos, numa extensão de 280 
quilómetros e que abrange cerca de 300 pontos 
de interesse ambiental e patrimonial, estenden-
do-se por todo o território», refere o vereador. 
Alerta também para as políticas associadas ao 
ambiente e à sustentabilidade e que são (cada 
vez mais) uma prioridade: «Sabemos que o terri-
tório tem variáveis distintas que podem e devem 
ser potenciadas. Nessa esfera estamos na fase 
de escrutínio de todos os componentes que o 
território tem para oferecer com o objetivo de 
potenciar as diversas ofertas».

Altino Bessa observa: «A Rede de Percursos 
Pedestres possibilitou valorizar o território em 
extensão, sem nunca menosprezar o que já exis-
tia. A nossa aposta - para além de um dos focos 
continuar a ser o turismo já consolidado - entra 
numa nova abrangência associada ao ambiente 
e à economia. Nesta linha de práticas, realizou-
-se o vídeo ‘Braga Natural’ que tem como prin-
cipal escopo promover, valorizar e mostrar um 
pouco da diversidade do concelho». Este vídeo 
pode ser visualizado a partir do seguinte link: ht-
tps://www.youtube.com/watch?v=TFY_VFU_rUk
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► AUTARQUIAS EM DESTAQUE

UMA VIAGEM PELO RIO CÁVADO

Se durante décadas os bracarenses se identifi-
cavam com o rio Este, hoje, o Cávado possui um 
manancial de qualidades que têm sido desco-
bertas pelos locais e não só.

«Durante algum tempo o Município esteve de 
costas voltadas para o potencial do rio Cávado. 
A proximidade das pessoas foi sempre mais 
com o rio Este, que atravessa a cidade. Acredito 
que esse desinteresse se devia a uma desvalo-
rização do território nessa vertente. As pessoas 
não associavam o rio Cávado a Braga. Durante 
muito tempo esta foi a realidade que agora está 
a mudar». A constatação chegou pela voz de 
Altino Bessa que aproveitou também para des-
tacar o novo conceito introduzido pelo executivo 
no âmbito das praias fluviais: «Em 2015, feita 
uma análise profunda ao território, entende-
mos que o podíamos valorizar através das suas 
praias fluviais. Esta valorização começou com a 
candidatura a Bandeira Azul da Praia Fluvial de 
Adaúfe, em Braga. Cumprimos todos os requi-
sitos, começando desde logo pela qualidade da 
água. Certo é que, no pós-candidatura, a praia 
começou a ser procurada por pessoas fora do 
concelho. Tínhamos como objetivo criar uma 
rede que englobasse também a praia de Me-
relim. Todavia, como esta se encontra inserida 
num agregado habitacional, tivemos que criar 
condições para que a candidatura fosse aprova-
da. Encetamos análises às águas dos rios Este 
e Cávado para termos perceção da realidade 
neste domínio».

Voltando aos 300 pontos de interesse, a autar-
quia contemplou, para além das praias e todos 
os ícones da cidade, o património edificado, 
incluindo castros, o Monte Picoto e as várias 
margens dos rios. No entanto, estes percursos 
vão mais além e passam por aldeias: Sobre-
posta - onde se encontra a eira comunitária, 
casas senhoriais, igrejas, alminhas, fontenários, 
ribeiras, entre outros. Trata-se de um conjunto 
de pequenas maravilhas que estão catalogadas 
nessa rede que pode ser consultada na plata-
forma digital ‘Braga Explorer’. Nesta plataforma 

podem ser consultadas outras componentes, 
tais como parques de merendas, jardins, espé-
cies arbóreas, 25 pontos dedicados a pessoas 
invisuais, entre outras opções.

A valorização do território dá-se na mistura 
do panorama urbano (com todos os eventos 
promovidos ao longo do ano) com a vida rural e 
natural tão presente no concelho.

Afirmar o turismo sustentável

«Queremos um turismo sustentável 
para que quem nos visita consuma 
localmente, potenciando o reaprovei-
tamento dos nossos produtos sem des-
perdício. Neste desiderato encetamos 
um concurso de ideias cujo prémio foi 
atribuído a uma cooperativa local que 
apresenta o seguinte conceito: o turista 
quando vem a Braga faz uma avaliação 
da sua pegada ecológica contribuindo 
para apoiar um projeto local ambiental, 
compensando, desta maneira, a sua 
pegada ecológica. Ainda não conse-
guimos colocar em prática esta ideia 
de utilizador-pagador voluntário, mas 
é, sem dúvida, um projeto que quere-
mos acarinhar na certeza de que, desta 
forma, o turista contribuirá para uma 
valorização ambiental do território», 
ressaltou o Vereador Altino Bessa.

Abril 2021  AGIR  | 49



► DAR VOZ A...

50 | AGIR   Abril 2021

Carlos Dobreira 
recolhe beatas e 
outros Resíduos 
enquanto pratica 
plogging 
Carlos Dobreira é um ativista ambiental que tem 
desafiado a sociedade para praticar plogging, atividade 
que alia a prática de jogging com a apanha de lixo.
Nasceu em Luanda, vive atualmente em Palmeira 
(Braga), mas as suas raízes familiares estão numa das 
mais antigas vilas de Portugal: a Vila de São Romão, na 
Serra da Estrela. É professor de História e de Educação 
Especial e historiador. 
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Como e quando surgiu a sua paixão pelas 
questões ambientais?

Desde criança, por ter nascido em África, 
crescido na Serra da Estrela e devido à prática 
desportiva (corrida e caminhada) na Natureza. 
Mais recentemente, existe uma identificação 
com Greta Thunberg pela mobilização do mundo 
contra as alterações climáticas e a sua proposta 
de paz geracional e com o Papa Francisco, de-
vido à sua Carta Encíclica Laudato Si e à Quinta 
Exortação Apostólica Querida Amazónia. Acres-
ce o facto de trabalhar em Terras de Bouro, cujo 
concelho é de uma beleza indescritível e integra 
a Reserva da Biosfera Transfronteiriça do Gerês 
– Xurés (Portugal/ Espanha).

A escolha do plogging como modalidade de 
recolha de resíduos resultou de alguma situa-
ção específica?  

O aumento da pegada ecológica, nos concelhos 
onde trabalhei como professor e investigador/
historiador, levou-me à prática intensa pelo cen-
tro e norte de Portugal. Atingi a saturação ao ver 
milhares de resíduos nas entradas das escolas, 
das juntas de freguesia, das câmaras munici-
pais, da Assembleia da República, em eventos 
desportivos e religiosos e no vasto património 
natural e cultural deste país. Logo, decidi agir 
com uma postura férrea.

Combinar jogging com ploka upp (recolher) 
é duplamente vantajoso, por um lado para a 
saúde, por outro para o ambiente. Que diria 
para motivar mais pessoas a praticar esta 
modalidade? 

Aconselho. É fascinante pois estamos a correr 
para salvar o Planeta, a lutar pela justiça climáti-
ca e a reclamar o direito dos seres humanos ao 
futuro. Ao mesmo tempo, obtém-se uma exce-
lente condição física e psíquica. A este respeito, 
recordo os 1.270 agachamentos registados 
numa sessão de plogging de 2h30m, no Bom 
Jesus do Monte (Braga), e os diálogos positivos 
com pessoas de todas as idades, em particular 
nas praias e nas serras.

Em que concelhos é que já marcou presença? 

Desde 3 de junho de 2019, realizei sessões nos 
concelhos de Amares, Braga, Esposende, Ílhavo, 
Seia e Terras de Bouro, as quais se inserem 
em nove ações com título, como, por exemplo, 
“Deixe a Apúlia limpa” ou “Plogging no concelho 
do CineEco”, e objetivos claros. Ao todo, foram 
108 sessões para as quais despendi 177 horas e 
21 minutos.

Como escolhe as áreas geográficas onde vai 
atuar? 

Essas áreas resultam da observação in loco, de 
notícias na imprensa e de muitas informações 
recebidas a título pessoal, via email e nas redes 
sociais.

Normalmente pratica o plogging sozinho ou 
acompanhado? 

Tem sido feito de forma individual. É uma estra-
tégia de sensibilização com resultados extraordi-
nários, por exemplo, na Torre (Serra da Estrela), 
nas praias da Apúlia e de Ílhavo ou nas imedia-
ções do Santuário do Bom Jesus (Braga). Mes-
mo assim, por exemplo, na recolha de beatas de 
cigarro e de metais na Torre ou na Ecovia do Rio 
Este (Braga), tive a colaboração de voluntários. 
Em 2020, contava participar em ações coletivas 
em Coimbra (com estudantes Erasmus), Espo-
sende e em Alicante (Espanha), mas devido à 
pandemia Covid-19 não foi possível.

Que tipo de resíduos é que recolhe com mais 
frequência? 

Nos seis concelhos em foco, recolhi 48.205 
beatas de cigarro e 4.870 litros de resíduos reci-
cláveis, perigosos e lixo indiferenciado. Destes 
últimos, passo a enumerar alguns resíduos e 
lixo recolhidos: chicletes, garrafas de vidro e de 
plástico, latas de refrigerantes (uma de 2006), 
embalagens de gelados, comida fast food, pe-
ças de automóveis, pedaços de um escorredor 
de óleo residual, preservativos, fraldas, cachim-
bos danificados, confetis, canas de foguetes, 
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palhinhas, lenços e guardanapos, panos, ata-
cadores, finestras, elásticos de cabelo, dejetos 
de animais, caricas, sacos com iogurtes, maços 
de tabaco, cordas, tampinhas, redes de pesca, 
partes de chapéus de praia, persianas, baterias, 
luvas, pilhas, borracha sintética, carregadores 
de telemóveis, cabos USB, cadeados. Absoluta-
mente inqualificável!

O problema é que estes resíduos contaminam 
cursos de água, perturbam a vida animal ou vão 
parar ao mar. Por exemplo, no caso do mar, os 
plásticos transformam-se em microplásticos e 
entram na cadeia alimentar.

Onde é que recolheu mais ‘lixo’? Pode identi-
ficar a quantidade? 

Foi no concelho de Braga, com a recolha de 
28.153 beatas de cigarro e 2.700 litros de re-
síduos recicláveis e lixo indiferenciado, em 51 
sessões. Mas foi na Torre que fiquei mais choca-
do. A data não me sai da memória, pois até fui 
entrevistado pela RTP e pela SIC: 24 de agosto 
de 2019. Em 5 horas e 10 minutos, recolhi 3.796 
beatas e 60 litros de lixo.

Que destino dá ao lixo recolhido? 

As 48 205 beatas de cigarro já recolhidas serão 
doadas ao Laboratório da Paisagem, em Guima-
rães, para serem reconvertidas e incorporadas 
em estruturas construtivas (tijolos). Inicialmente, 
ainda tencionei doar um número considerável 
para transformação em mobiliário de rua para 
gatos em Braga, mas o Município é pouco res-
ponsivo e não vi interesse e entusiasmo. Para o 
ato de doação pública, convidarei o Presidente 
da República, personalidade à qual tenho comu-
nicado sempre todas as ações. 

No caso dos resíduos recicláveis e perigosos 
e lixo indiferenciado, faço a sua separação e 
colocação nos ecopontos, quando possível. 
Já aconteceu entregar uma televisão na Bra-
val (Póvoa de Lanhoso), recolhida no Rio Este 
(Braga), ou uma placa de fogão e um computa-
dor no Ecocentro de Santiago (Seia), recolhidas 
junto à zona de lazer Praia Dr. Pedro (Senhora 
do Desterro), na Vila de São Romão. Também 
guardo alguns resíduos para mostrar em ações 
pedagógicas, por exemplo, nas escolas, quando 
vivermos uma situação mais saudável.
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Tem algum tipo de apoio para a realização 
desta tarefa? 

Tenho mas não vou revelar. Mas tenho um outro 
apoio revelador do exercício de cidadania. É o de 
cidadãs e de cidadãos que prestam informações 
precisas sobre locais diversos, a nível nacional, 
onde é urgente a prática do plogging e a denún-
cia de lixeiras ou crimes ambientais na imprensa. 
Igualmente, tenho articulação com movimentos 
de plogging em Espanha e na Guatemala e a 
estrutura Fridays For Future, uma mais-valia no 
que respeita à metodologia de comunicação e ao 
facto de ter vários grupos de apoio.  

Qual a próxima localidade onde pretende 
praticar plogging? 

Para além das cidades referidas, quero ir a Lis-
boa, às imediações da Assembleia da República 
e regressar à Torre, na Serra da Estrela. Consta 
serem paraísos para a prática de plogging!

Em março de 2020, iniciou correspondência 
escrita com Greta Thunberg e este ano vai 
intensificar essa prática com outras persona-
lidades. Qual o objetivo?

É simples. Reconhecer Portugal como um país 
que não está a fazer o caminho certo, por exem-
plo na reciclagem de embalagens de plástico, 
alertando as figuras marcantes do ativismo 
climático. É o caso da jovem sueca e do cantor 
Bryan Adams cujas últimas cartas estão concluí-
das e inspiraram-se em registos e sessões de 
plogging, desde a Cabeça da Velha, na Vila de 
São Romão, até Brufe, no paradisíaco concelho 
de Terras de Bouro. 

Sente que há uma maior consciência cívica e 
ambiental por parte das pessoas? 

Em Portugal, na generalidade das pessoas, não 
creio. Nas crianças e jovens, sim. Basta percor-
rer a costa, as praias fluviais, as margens dos 
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rios, as serras, os santuários, as imediações dos 
estádios de futebol e das escolas ou caminhar 
por trilhos certificados do nosso país e constatar 
a imundície em que estamos a viver. 

E aproveitava para apresentar a minha estupe-
fação com o fogo de artifício, lançado na pas-
sagem de ano, o que perturba os animais e as 
pessoas de todas as idades.

Acha que com as nossas ações individuais 
ainda conseguimos ter tempo para salvar o 
Planeta e os seres humanos?

Sim, e se formos ativistas ambientais ainda 
melhor. É chocante esta sociedade de consumo 
descontrolado, decadente, em que se agravam 
as injustiças sociais e a viver da imagem e da 

aparência, a imprensa escrita e online, as redes 
sociais, a academia e até a Direcção-Geral da 
Educação têm sido fundamentais na divulgação 
do resultado das recolhas e na mensagem.

Tenho também levado as beatas de cigarro 
às Assembleias Municipais dos concelhos em 
causa. A última foi em Esposende, em setembro, 
onde levei 8.242. Faço intervenções pedagógi-
cas para apelar à promoção de ações de plo-
gging, de ecoplogging, de colocação de estru-
turas de mobiliário urbano para deposição das 
beatas de cigarro e das chicletes, de construção 
de contentores subterrâneos (ilhas ecológicas) 
ou de campanhas de sensibilização sobre a 
correta separação de resíduos. 

Que mensagem gostaria de deixar para 
este 2021?  

À classe política, apelava para, nas suas 
intervenções, mobilizarem a sociedade por-
tuguesa para a prática de plogging, do eco-
plogging e integrarem alertas em relação ao 
respeito pela Natureza-Mãe, à prática dos 5 
R’s da sustentabilidade (Reduzir, Repensar, 
Rejeitar, Reutilizar e Reciclar) e à gravidade 
da crise climática. 

Ao Ministro da Educação e a todos os Sin-
dicatos de Professores deixaria o desafio 
para se empenharem na introdução do 
plogging no programa curricular de Estudo 
do Meio (1.º ciclo do Ensino Básico) e, ao 
mesmo tempo, alertar o Ministro da tutela 
para o falhanço no alcance do princípio e 
área de competência do Perfil dos Alunos à 
Saída da Escolaridade Obrigatória (Des-
pacho n.º 6478/2017, de 26 de julho), em 
concreto o princípio respeitante à Sustenta-
bilidade e a área de competência relativa ao 
Bem-Estar, Saúde e Ambiente. 

Sensibilizava ainda para a necessidade de 
praticarmos uma alimentação assente no 
consumo de mais frutas e vegetais e na 
redução do consumo de carne vermelha 
e processada, assim como de produtos e 
derivados de animais.

Por fim, alertaria que o mundo não é uma 
máquina, citando um extrato da canção 
ecologista “Tanta Gente” (1982), de Pedro 
Barroso (poeta e professor português), o 
qual, aliás, também dei a conhecer à ativis-
ta Greta Thunberg na carta datada de 16 
março: 

“(...)
E apenas queremos água para beber e ar 
p’ra respirar,
E sol para viver e paz para dormir,
Justiça no espaço e serras para amar
Porque o mundo não é uma máquina
Pode um dia vir-se a zangar
Porque o mundo não é uma máquina
Pode um dia vir-se a esgotar.”
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Ação direta e 
desobediência 
civil pela vitória da 
justiça climática
“A crise climática não é algo abstrato, mas algo que está a 
acontecer aqui e agora, e por isso precisamos de novas e drásticas 
ferramentas para a combater”. Noah Zino, do coletivo Climaximo, 
explicou conceitos, falou sobre desobediência civil, e deixou clara 
a necessidade de se agir já e de forma prática para travar uma 
catástrofe climática global.

CLIMAXIMO
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O que é o Climaximo? Em que é que se distin-
gue de outras organizações ligadas à prote-
ção ambiental?

É um coletivo aberto a toda a gente, horizontal, 
democrático, e anti-capitalista, que luta pela jus-
tiça climática em Portugal, e no mundo. Estamos 
hoje na vanguarda no que toca a usar e criar 
estratégias novas e eficientes na luta pela justiça 
climática, porque queremos ganhar.

Como se pode definir justiça climática?

Justiça climática é um conceito vasto que 
implica reconhecer que os efeitos da catástrofe 
climática não são abstratos: estão aqui e agora 
em países onde as pessoas sofrem com catás-
trofes naturais constantes, novas doenças, e 
falta de alimentos que devastam as suas comu-
nidades...e isso é apenas o começo.

Pessoas em todo o mundo estão a perder as 
suas casas, terras e cultura pela mão das mes-
mas corporações e governos que se recusam 
a agir. Precisamos de lançar uma luz sobre os 
responsáveis, e de elevar as vozes dos mais afe-
tados. Sem uma transição urgente e justa para 
todos numa sociedade que coloca a vida acima 
do lucro, não há maneira de “usar uma máscara 
e lavar as mãos”, porque não haverá uma socie-
dade para a qual voltar. Com esta garantia em 
mente, a inação é uma ação muito mais extrema 
do que radical.

As alterações climáticas estão ligadas ao domínio 
científico, mas estão, sem dúvida, presas à verten-
te social, económica e política do mundo. Estão 
ligadas a um sistema económico que põe o lucro 
acima da vida com uma lógica de crescimento 
infinito num planeta que tem recursos finitos.

O que estamos a viver atualmente já é mais 
do que a ponta do iceberg…

A partir do momento em que há uma disrupção 
nos ciclos naturais do planeta, a partir do mo-
mento em que passamos um determinado limiar 
(e estamos próximos de o fazer) com catástro-
fes ambientais quase permanentes, o que vem 
a seguir é quase inimaginável. Olhando para o 
mais recente relatório do IPCC (Intergovernmen-
tal Panel on Climate Change) é fácil ver o terror 
dos cientistas que entendem que o impacto que 
temos é apenas o início, mas já é assustador. A 
bola de neve para a catástrofe total está a au-
mentar de forma exponencial. É mais que tudo 
urgente travar estes processos.

A partir do limiar do aumento de temperatura 
de 1,5º desde a época pré-industrial, há ciclos 
na terra a ter em conta. Os glaciares derretem, 
os oceanos aquecem, os níveis médios da água 
sobem. Há um ponto de não retorno que temos 
de impedir que seja ultrapassado.

Quantos membros compõem o Climaximo?

O Climaximo funciona através de reuniões e 
por isso não tem números fixos. É um grupo de 
afinidade alargado que se une numa bandeira 
única de justiça climática. Pode aparecer quem 
quiser nas reuniões (que eram inicialmente pre-
senciais) que se fazem por Zoom desde que a 
pandemia começou. Quem quiser pode aparecer 
nas reuniões abertas que acontecem todas as 
terças-feiras. Saímos agora de uma onda de 
mobilização europeia que nos ensinou como 
devemos agir numa crise sanitária, entre outros 
elementos, é uma ótima altura para qualquer 
pessoa se juntar.

A quantidade de pessoas que aparece no Clima-
ximo é um efeito prático da nossa atividade, pois 
começámos com meia dúzia de pessoas e já 
tivemos reuniões com perto de uma centena.
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Sempre que temos uma onda de formação teóri-
ca/prática de ativistas e de mobilização em ações 
aparecem cada vez mais pessoas. Isto faz-nos 
entender que a quantidade de pessoas que sente 
necessidade de se mobilizar e fazer o que é ne-
cessário está a crescer. As pessoas estão fartas e 
entendem que as nossas instituições não existem 
para proteger a sociedade humana, mas sim o 
lucro e determinados interesses.

O facto das pessoas estarem a entender isto 
e juntarem-se a movimentos é um resultado 
prático. O mesmo se passa com o discurso das 
pessoas, entendemos que o que está em jogo é 
a nossa realidade como a conhecemos. Não é a 
dizer que “vamos todos juntos reciclar, e deixar 
de usar plástico” que vamos resolver esta crise 
global. Um problema global é impossível de tra-
tar individualmente, exige uma ação global, que 
é o que, por exemplo, o Acordo de Glasgow está 
a tentar fazer.

Como chegaram ao Acordo de Glasgow?

Apareceu devido à análise que fizemos da 
situação: a questão de que um problema global 
exige ação global, e de que precisamos de uma 
bandeira que una os movimentos pela justiça cli-
mática que tenha novas ferramentas para com-
bater as contradições do nosso sistema político 
e económico, com capacidade para reverter a 
narrativa de que devemos aceitar a inação das 
instituições, como sendo o normal.

O objetivo é criar uma nova narrativa de poder 
social que possa trazer mudança duradoura que 
fique nos livros de história. Este é um movimento 
para ganhar (porque sabemos que as institui-
ções não estão interessadas nisso).

A estimativa científica aponta para mil milhões 
de refugiados climáticos até 2050, e 3,5 mil 
milhões de pessoas sem acesso a água potável. 
Parece um cenário distópico, mas é essa a reali-
dade. Tudo depende da nossa ação para mudar 
o trajeto da história.

Ainda está nas nossas mãos?

Sim, está nas mãos de cada um, mas enquanto 
ação coletiva. A junção de todas as minorias, faz 
uma maioria que é maior do que todas as vonta-

des individuais. Maior que qualquer império é o 
poder da humanidade.

Quem pode integrar o Acordo de Glasgow? É 
um acordo que pretende ir mais além do que 
o Acordo de Paris?

O Acordo de Glasgow está aberto a todas as 
organizações (instituídas ou não), desde que 
partilhem os seus princípios.

Já todos nos apercebemos da impotência insti-
tucional no domínio ambiental. O Acordo de Pa-
ris, mesmo que fosse cumprido - o que não está 
a acontecer - não funcionaria, não teria impacto 
e não nos livraria de uma catástrofe climática.

O que o Acordo de Glasgow está a fazer é criar 
inventários – bases de dados com identifica-
ção das infraestruturas e instituições que mais 
contribuem para as emissões de gases de efeito 
estufa pelo mundo – que levarão à criação de 
uma agenda climática, a partir dos territórios 
destes inventários. 

A ideia é criar um plano de ação radical, isto é, 
que vá à raiz do problema através das ferramen-
tas necessárias para conseguirmos alcançar o 
nosso objetivo: impedir que haja um aumento da 
temperatura acima de 1,5º desde os tempos pré-
-industriais, para impedir a catástrofe climática.

Assinámos o Acordo de Glasgow a 16 de no-
vembro, numa grande reunião com centenas de 
pessoas, e estamos a acabar a fase de produ-
ção dos inventários e, a seguir, vamos criar a 
agenda climática. Posteriormente vão acontecer 
as ações diretas e de desobediência civil – são 
as nossas principais ferramentas, mas não são 
as únicas – pois cada país tem condições políti-
cas e sociais diferentes. Um território com forças 
policiais repressivas terá que ser pensado de 
forma mais criativa.

Falaste em ferramentas…

Há uma impotência que permeia os governos, as 
instituições, e as empresas que falharam nesta 
luta.

A ação direta sobre os culpados e a desobediên-
cia civil (a quebra consciente de leis que prote-
gem ação sobre estas infraestruturas poluentes) 
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surgem porque nos apercebemos que, passado 
quatro ou cinco décadas, atingimos um limiar 
drástico. Se antes se entendia que havia tempo 
para se resolver, até porque se entendia (errada-
mente) que eram as pessoas do outro lado do 
mundo que iam sofrer os problemas climáticos, 
hoje isso já não é uma opção. 

Reivindicar e fazer manifestações constante-
mente não vai mudar nada, porque o sistema 
político não está interessado nisso.

Daí terem surgido projetos como o “Ende 
Gelände” em que cerca de 20 mil pessoas vão 
bianualmente bloquear as maiores minas de 
carvão da Europa, que funcionam 24h por dia, 
logo cada hora que passam lá reduz brutalmente 
possíveis emissões de gases de efeito de estufa, 
até serem afastadas pela polícia. É uma iniciativa 
que usa ação direta para trazer mudança.

Outra ferramenta é a ideia de que temos que agir 
fora do sistema para o conseguir mudar, para 
mostrar às pessoas que o sistema não funciona, 
fazendo ação política direta que desobedece, 
mas de forma eticamente assumida.

As ações são planeadas com bastante detalhe 
com uma equipa legal e de cuidados para garan-
tir que as pessoas se sentem confortáveis com 
os seus atos a todos os momentos. Convém 
lembrar que há pessoas que são a favor desta 
mudança sistémica, mas que não concordam 
com estas ações diretas, nesses casos podem 
fazer outros alterar para serviços (por exemplo 

levar água e mantimentos, prestar apoio logísti-
co, entre outras coisas necessárias para que o 
resto aconteça). Somos treinados para lidar com 
certas situações, mas nem todos se sentem à 
vontade para o fazer e temos que respeitar isso. 
Para cada ativista “no terreno” estão 10 a fazer 
com que isso seja possível.

Quais as grandes iniciativas que já promove-
ram em Portugal?

Quando o Climaximo apareceu haviam 15 con-
tratos de exploração de gás fóssil em Portugal, 
exploração que tem um enorme impacto am-
biental. Até 2018, com trabalho árduo, restavam 
apenas dois (Bajouca e Aljubarrota).

Exemplo de uma ação que já promovemos: 
Decidimos acabar em grande e, para tal, fizemos 
um acampamento na Bajouca para preparar 
centenas de pessoas para invadirmos o terreno, 
com uma população que nos apoiava porque 
sabia dos riscos da exploração de gás fóssil por 
fracking.

Surgiu assim o Camp-in-gas em Leiria, na 
Bajouca, porque as pessoas entendiam que 
os contratos de fracking eram prejudiciais para 
os habitantes, para a região, e para o mundo. 
Planeámos esta ação durante muito tempo e 
estivemos lá durante uma semana, antes do 
grande momento. A população da Bajouca 
aderiu, porque entenderam o que estava em 
jogo, e vencemos. Hoje restam zero contratos de 
exploração de gás em Portugal.
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Charles Moore foi o primeiro que fez soar o 
alarme. O capitão e oceanógrafo norte-
-americano ficou horrorizado quando em 

1997 voltava com o seu veleiro de uma famosa 
regata náutica: tropeçou com um mar de plás-
tico tão extenso que precisou de sete dias para 
atravessá-lo. A descoberta de Moore mobilizou 

a comunidade científica e o resto já é história: 
acabava de se tornar pública a ilha de lixo no 
Pacífico, um dos sintomas mais significativos da 
crise ecológica do planeta.

Com esta realidade como pano de fundo, a 
arquiteta eslovaca Lenka Petrakova deu vida ao 
“8º Continente”. Este é o projeto vencedor do 

‘8º Continente’ quer 
limpar o lixo do 
Pacífico
A ilha de lixo que flutua no Pacífico triplica o tamanho da França e 
é o maior depósito de lixo oceânico do mundo com 1,8 trilhões de 
pedaços de plástico flutuante que mata, anualmente, milhares de 
animais marinhos entre a Califórnia e o Havai.
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“Grande Prémio” de Arquitetura e Inovação para 
o Mar, do Concurso Internacional de Arquitetura 
da Fundação Jacques Rougerie.

Esta plataforma flutuante autossuficiente tem 
como objetivo ajudar a limpar o lixo marinho na 
Grande Ilha de Lixo do Pacífico, sendo esse o 
local onde se prevê que venha a ser construída. 
A ideia é que nas instalações exista um local 
de recolha dos resíduos que estão na água, um 
centro de reciclagem de plástico e ainda um 
centro de investigação para profissionais.

O “8º continente” consiste em cinco partes prin-
cipais, como descreve a designer: “uma barreira 
que serve para recolher resíduos e obter ener-
gia das marés, o coletor, onde os resíduos são 
separados, biodegradados e armazenados, o 
Centro de Investigação e Educação para estudar 
e mostrar o lado cada vez mais problemático 
dos ambientes aquáticos, as estufas onde as 
plantas são cultivadas e a água é dessalinizada, 
e alojamento com instalações de apoio”.

“O projeto usa a ciência e o conhecimento ma-
rinho para mostrar o lado cada vez mais preo-
cupante dos ambientes marinhos, não como um 
fenómeno novo, mas como resultado de séculos 

de interações entre os humanos e os oceanos”, 
explica na sua página.

Recorde-se que a Grande Ilha de Lixo do Pací-
fico é uma região no Oceano Pacífico, entre o 
Havai e a Califórnia, onde se juntou uma grande 
quantidade de lixo. Em 2018 estimava-se que a 
ilha tivesse uma área de 1,6 milhões de quiló-
metros quadrados e 80 mil toneladas de lixo 
acumulado, segundo a organização The Ocean 
Cleanup.

UMA PROFECIA

No último Congresso da Associação Inter-
nacional de Resíduos Sólidos, que acon-
teceu na cidade espanhola de Bilbau em 
2019, o capitão Charles Moore mostrou-se 
pessimista em relação à poluição oceânica 
e advertia que o plástico invadirá cada cm2 
das praias no futuro. Uma profecia que 
pode parecer um pouco ousada, mas, ao 
vir do primeiro homem que navegou através 
da ilha flutuante de lixo, convém ser levada 
em conta.

A MORTE EM FORMA DE MICROPLÁS-
TICOS

Os plásticos que povoam os oceanos 
provocam danos no reino animal que já são 
incalculáveis: milhares de mamíferos mari-
nhos e aves aquáticas morrem anualmente 
ao confundirem o plástico da ilha de lixo 
do Pacífico com alimentos ou por ficarem 
presos nas redes abandonadas no mar. 
Em 2016, um relatório da Organização das 
Nações Unidas para a Alimentação (FAO) 
advertia sobre a presença de microplásti-
cos em até 800 espécies de peixes, crustá-
ceos e moluscos.

A par disso, a nossa saúde é outra das 
grandes prejudicadas por esta acumulação 
de lixo oceânico. O plástico microscópico 
ingerido pelos peixes e por outras espécies 
que fazem parte da nossa dieta passa ao 
nosso organismo pela cadeia alimentar.
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Um relatório da OceanAsia, uma organiza-
ção dedicada à conservação dos Ocea-
nos, indicou que cerca de 1,56 mil milhões 

de máscaras faciais terão entrado no Oceano 
durante o ano passado.

Esta organização avançou que as máscaras re-
sultam num acréscimo de 4.680 a 6.240 tonela-
das de poluição marinha, e cada máscara levará 
até 450 anos para se decompor.

Um dos autores do relatório, Teale Phelps, sa-
lientou ainda que esta é a ponta do iceberg, pois 
as cerca de 6.240 toneladas métricas de másca-
ras que acabarão nos oceanos são uma fração 
das 12 milhões de toneladas de lixo plástico que 
acabam nos Oceanos todos os anos.

COVID AUMENTA POLUIÇÃO

A COVID-19 causou um aumento no consumo 
de plástico, de acordo com o relatório, e não são 
apenas as máscaras os elementos com os quais 
as pessoas se devem preocupar.

Máscaras faciais 
poluem os oceanos

“As preocupações com a higiene e a maior 
dependência de alimentos para viagem levaram 
ao aumento do uso de plásticos, principalmente 
de embalagens plásticas”, afirmou Gary Stokes, 
diretor de operações da OceansAsia. “Enquanto 
isso, uma série de medidas destinadas a redu-
zir o consumo de plástico, como proibições de 
sacos plásticos descartáveis, foram adiadas, 
pausadas ou revertidas.”

As máscaras de uso único são normalmente 
feitas de um plástico derivado de combustível 
fóssil chamado polipropileno. O material não só 
leva centenas de anos para se conseguir de-
compor, como também solta minúsculos micro-
plásticos que as pessoas acabam por consumir 
em alimentos retirados dos mares.

Este relatório não diz às pessoas que parem de 
utilizar máscaras durante a pandemia COVID-19, 
mas sim que as pessoas utilizem máscaras 
reutilizáveis sempre que possível e descartem as 
máscaras descartáveis de forma responsável.

Poluição por plástico é ‘criminosa’

“A poluição por plástico mata cerca de 100 mil 
mamíferos marinhos e tartarugas, mais de um 
milhão de aves marinhas e um número ainda 
maior de peixes, invertebrados e outros animais 
anualmente”, afirmou Stokes.

DESTAQUE

Em 2020 foram produzidas cerca de 52 mil mi-
lhões de máscaras..
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O papel na luta 
contra as alterações 
climáticas

62 | AGIR   Abril 2021



► SUSTENTABILIDADE

Ao ritmo atual da utilização de materiais 
produzidos a partir de combustíveis 
fósseis e da produção de resíduos, daqui 

a 20 anos a poluição por plástico atingirá 1,3 mil 
milhões de toneladas. Ou seja, o lixo plástico 
que entra nos oceanos vai triplicar: é agora de 
11 milhões de toneladas por ano e será de 29 
milhões em 2040. Para ser mais fácil de “vi-
sualizar” o problema, os números equivalem a 
50 quilos de plástico por cada metro de linha 
costeira mundial. Mais, se somarmos a quanti-
dade de plástico que acaba nos aterros, a conta 
atinge 1,3 mil milhões de toneladas de resíduos 
plásticos no ambiente daqui a duas décadas. Se 
fossem espalhados no solo, cobririam o equi-
valente a quatro vezes o território de Portugal 
Continental.

Os números são do mais recente relatório 
“Evaluating Scenarios Toward Zero Plastic Pollu-
tion” (“avaliação de cenários para zero poluição 
por plástico”, numa tradução livre), financiado 
pela ONG norte-americana “Pew Charitable 
Trusts” e publicado na revista Science. Apesar 
das medidas implementadas na Europa para al-
cançar a taxa de 55% de reciclagem de plástico 
(e 85% para o papel e cartão) em 2030, como 
a erradicação de plásticos de utilização única 
e a promessa de reciclar 90% das garrafas de 
plástico até 2025; e apesar de a China ter de-
cidido este ano proibir os sacos de plástico em 

2022, o relatório estima que todos os esforços já 
anunciados a nível global pelo governos e pelas 
empresas só conseguiriam reduzir em 7% os 
volumes projetados para 2040. Qual é, então, a 
solução? Uma das recomendações dos espe-
cialistas e académicos envolvidos no estudo é 
substituir o plástico por papel e materiais com-
postáveis. E usam três argumentos: o papel tem 
origem numa matéria-prima natural e renovável, 
o papel e o cartão têm em curso um sistema de 
reciclagem eficaz, e a indústria do papel é uma 
das mais sustentáveis do mundo.

No outro prato da balança temos uma produção 
anual de 359 milhões de toneladas de plástico 
(em 2018), das quais 40% se transformam em 
embalagens que, por sua vez, constituem 60% 
dos resíduos deste material altamente resistente 
e durável. A má notícia é que, segundo a estima-
tiva da “Alliance to End Plastic Waste”, apenas 
9% de todo o plástico alguma vez produzido, 
desde os anos 1950, foi reciclado.

Na Europa, em 2018, a taxa de reciclagem de 
embalagens de plástico foi de 42%. Mas um 
estudo da National University of Ireland Galway, 
publicado este ano na revista científica Envi-
ronment International, lança um alerta: cerca de 
31% do plástico exportado pelos países euro-
peus para ser reciclado (que atinge os 46% do 
plástico destinado a reciclagem) nos países asiá-

Abril 2021  AGIR  | 63



► SUSTENTABILIDADE

ticos, não o é, e 7% (180.558 toneladas) acaba 
mesmo nos oceanos.

Em Portugal, os números do Eurostat, de 2017, 
confirmam que quase dois terços (65%) das 
embalagens de plástico ficaram por reciclar. E os 
dados da Agência Portuguesa do Ambiente e da 
Sociedade Ponto Verde referentes a 2018 apon-
tam para que só 12% do plástico dos resíduos 
urbanos tenha sido reciclado.

MUDANÇAS DE PAPEL

Os investigadores do relatório do “Pew Chari-
table Trusts” têm todos estes dados em con-
sideração quando recomendam alterações 
sistemáticas que passam pela redução da 
produção e consumo de plástico, a redução das 
exportações de resíduos plásticos e o aumen-
to das taxas de recolha de resíduos em países 
mais pobres, para depois confirmarem que a 
substituição do plástico pelo papel é a solução 
que oferece mais potencial de sucesso a longo 
prazo.

O sistema de reciclagem de papel e cartão é, 
por um lado, o mais eficiente, com uma taxa 
atual de reciclabilidade na Europa de 72,3%. É 
também, ao contrário dos plásticos produzidos 
a partir de combustíveis fósseis, um material 
amigo do ambiente, que tem na fibra de celulose 

extraída da madeira uma fonte natural e renová-
vel, reutilizável, reciclável e biodegradável num 
curto espaço de tempo.

Em média o papel é reciclado na Europa 3,5 
vezes, mas a fibra celulósica pode ser reutilizada 
até seis vezes, antes de ser transformada em 
bioenergia ou compostada no fim do ciclo de 
vida, diminuindo assim as emissões poluentes 
produzidas pelos aterros. Em 2017, o papel 
reciclado representou 54% da fibra usada na Eu-
ropa. No entanto, as fibras recicladas degradam-
-se, sendo necessário introduzir no processo 
fibra virgem, de novas árvores, provenientes de 
florestas de gestão sustentável. Também aqui, a 
indústria de produção de pasta e papel tem, na 
base do seu ciclo produtivo, um recurso de valor 
fundamental para a luta contra as alterações 
climáticas.

#MYPLANET by The Navigator Company 
Nov/Dez 2020/06.

Alerta: poluição por plástico atingirá 1,3 
mil milhões de toneladas em 2040. Uma 
das recomendações dos especialistas? 
Substituir o plástico por papel, um material 
renovável e reciclável, que tem por detrás 
uma das indústrias mais sustentáveis do 
mundo.
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A startup norueguesa Othalo, que possui 
uma tecnologia própria para produzir 
elementos de construção em plástico 

100% reciclado, concluiu uma parceria com a 
ONU-Habitat, programa de desenvolvimento 
urbano sustentável e habitação da Organização 
das Nações Unidas (ONU), para projetar casas 
populares em África. 

Quase um bilião de pessoas vive em favelas 
hoje, e apenas na África Subsariana, a neces-

sidade imediata de moradias de baixo custo é 
de 160 milhões de unidades e deve aumentar 
para 360 milhões até 2050 como resultado da 
rápida urbanização. A ONU, o Banco Mundial, 
os estados e vários outros atores têm a crise 
habitacional no topo de suas agendas. Os méto-
dos tradicionais de construção parecem não ser 
eficientes para colmatar esta carência, nem em 
termos económicos, nem são suficientemente 
sustentáveis.

E do lixo nascem 
casas para África
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Nos próximos meses a Othalo desenvolverá a 
sua primeira série de elementos de construção 
e projetos para residências de baixo custo. O 
fundador Frank Cato Lahti trabalha desde 2016 
no desenvolvimento da tecnologia em parceria 
com especialistas na SINTEF e na Universidade 
de Tromsø, e agora uniu-se ao conhecido arqui-
teto Julien De Smedt e ao jovem empresário Silje 
Vallestad para avançarem com este projeto.

“Pensando em novos ambientes, vamos apostar 
na cocriação de condições de vida em parceria 
direta com as comunidades locais e os utiliza-
dores finais. O que consideramos especialmente 
edificante na nossa abordagem como empresa 
e como arquitetos é o desejo de unir o mundo 

da manufatura com o do artesanato e da cultura 
locais”, afirma Julien De Smedt. 

A missão de Othalo passa por oferecer casas 
de qualidade a preços acessíveis para pessoas 
que vivem em favelas, proceder à reciclagem de 
plástico e criar novos empregos.  

Uma casa Othalo de 60 m² recicla cerca de oito 
toneladas de resíduos plásticos e, com a enorme 
necessidade de moradias de baixo custo em 
todo o mundo, o sistema pode ajudar a fazer 
uma diferença significativa. Desde 1950, mais de 
9 biliões de toneladas de plástico foram produ-
zidas globalmente, das quais apenas 9% são 
recicladas. Com o lixo plástico de hoje, mais de 
1 bilião de casas podem ser construídas.
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Gonçalo Ribeiro 
Telles, o ‘pai’ 
da ecologia em 
Portugal
Dizem que foi o ‘pai’ da ecologia em Portugal. Gonçalo Ribeiro 
Telles é um nome consensual no panorama nacional. Morreu no ano 
passado, com 98 anos. O arquiteto e político deixou ideias, mas, mais 
importante, deixou obra feita. Obra de um homem que acreditava 
(quando poucos o faziam) que o ambiente e a natureza deviam ser 
salvaguardados.
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Numa vida de quase um século é difícil 
escolher o que destacar, no entanto, 
convém lembrar que foi ele quem lançou a 

proteção legal dos parques naturais, foi ele quem 
implementou o conceito dos jardins urbanos, 
defendeu desde sempre a conciliação entre o 
espaço rural e o citadino. Ambientalista - quando 
poucos defendiam essas ideias -, Gonçalo Ribei-
ro Telles licenciou-se em Engenharia Agrónoma 
pelo Instituto Superior de Agronomia da Univer-
sidade Técnica de Lisboa, a mesma instituição 
onde se formou em Arquitetura Paisagista.

UMA OBRA MARCADA PELA PROTEÇÃO 
AMBIENTAL

Iniciou a vida profissional na Câmara de Lisboa, 
onde integrou durante alguns anos o departa-
mento de Arborização e Jardinagem. Em 1955 
assumiu as funções de arquiteto paisagista no re-
cém-criado Gabinete de Estudos de Urbanização.

Um dos grandes projetos da sua carreira foi o 
desenho dos jardins da Fundação Calouste Gul-
benkian, um projeto em coautoria com António 
Viana Barreto, que lhe valeu o Prémio Valmor de 
1975.

Foi Gonçalo Ribeiro Telles quem desenhou, entre 
1998 e 2002, os planos que definem as estru-
turas verdes principais e secundárias da Área 
Metropolitana de Lisboa - o Vale de Alcântara e 
a Radial de Benfica, o Vale de Chelas, o Parque 
Periférico, o Corredor Verde de Monsanto e a In-
tegração na Estrutura Verde Principal de Lisboa 
da Zona Ribeirinha Oriental e Ocidental.

Pela sua mão foram criadas a Reserva Agrícola 
Nacional e a Reserva Ecológica Nacional, dois 
instrumentos de ordenamento do território que 
visavam proteger da urbanização as áreas de 
maior valor ecológico e agrícola, sendo que foi 
também ele quem lançou as bases do Plano 
Diretor Municipal.

Enquanto deputado na Assembleia da República 
teve responsabilidades nas propostas da Lei de 
Bases do Ambiente, da Lei da Regionalização, 
da Lei Condicionante da Plantação de Eucalip-
tos, da Lei dos Baldios, da Lei da Caça, e da Lei 
do Impacte Ambiental.

UM LEGADO POLÍTICO

Para além da vertente ambiental, Gonçalo Ribei-
ro Telles teve também um importante papel de 
intervenção cívica e política. Católico e monár-
quico, foi fundador e presidente da Juventude 
Agrária e Rural Católica (JAC). Em 1957 funda 
o Movimento dos Monárquicos Independentes 
(MMI), com Francisco Sousa Tavares, a que se 
segue o Movimento dos Monárquicos Populares. 
De referir que todos estes movimentos tinham 
um posicionamento definido de oposição ao 
regime.

Em 1958 manifestou o seu apoio à candidatura 
presidencial de Humberto Delgado e, um ano 
depois, integrou a Comissão Eleitoral Monár-
quica (CEM) que se vem a juntar às listas da 
Ação Socialista Portuguesa de Mário Soares na 
coligação Comissão Eleitoral de Unidade Demo-
crática (CEUD), que se apresentou às eleições 
para a Assembleia Nacional de 26 de outubro de 
1969, não conseguindo eleger qualquer deputa-
do. Em 71 ajudou a fundar o Movimento Conver-
gência Monárquica.

Depois do 25 de Abril, Gonçalo Ribeiro Telles 
fundou o Partido Popular Monárquico (PPM) 
que, em 1979, integrou a Aliança Democrática 
com o PSD de Francisco Sá-Carneiro e o CDS 
de Freitas do Amaral.

Em 1993 (depois de ter saído do PPM) fundou o 
Movimento Partido da Terra (MPT), que preside 
de forma honorária desde 2007.

Na qualidade de professor catedrático convi-
dado, lecionou na Universidade de Évora, onde 
criou na década de 1990 as licenciaturas em 
Arquitetura Paisagista e em Engenharia Biofísica.

BIOGRAFIA

Gonçalo Ribeiro Telles nasceu em Lisboa a 25 de 
maio de 1922 e morreu, na mesma cidade, a 11 
de novembro de 2020. Foi um arquiteto paisa-
gista, ecologista e político português.

Foi Subsecretário de Estado do Ambiente nos 
I (Adelino da Palma Carlos), II e III (Vasco Gon-
çalves) Governos Provisórios. Foi Ministro de 
Estado e da Qualidade de Vida do VII Governo 
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Constitucional (AD, de Francisco Pinto Balse-
mão), de 1981 a 1983.

PRÉMIOS

Em 2013 Gonçalo Ribeiro Telles recebeu o 
prémio Sir Geoffrey Jellicoe, considerado o 
Nobel da arquitetura paisagista. Em Portugal foi 
condecorado com a Grã Cruz da Ordem Militar 
de Cristo e com a Grã-Cruz da Ordem do Infante 
D. Henrique.

“Sendo um homem à frente do seu 
tempo, as ideias que defendia há 50 
anos e que eram então consideradas 
utópicas, são hoje comummente aceites. 
A sua perda é inestimável. O seu legado, 
felizmente, perdura, e somos todos seus 
beneficiários.

António Costa, primeiro-ministro, no 
Twitter

“Respeitado humana, profissional e 
politicamente por amigos, colegas e 
adversários, e pelos portugueses em 
geral, Gonçalo Ribeiro Telles deixa 
um legado alcançado por poucos.
Como ambientalista com respon-
sabilidades públicas, representou 
desde cedo, e durante décadas, 
uma consciência crítica esclareci-
da, contribuindo igualmente para 
importantes atos legislativos como a 
Lei De Bases do Ambiente ou a Lei 
do Impacto Ambiental, combates 
que prolongou na fundação de um 
partido ambientalista, o Movimento 
Partido da Terra”.

Marcelo Rebelo de Sousa, presiden-
te da República.

Jardins da Gulbenkien.
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Quando a 
criatividade se alia 
à sustentabilidade

HARDLEVEL

Mini ecoponto para recolha de óleos domésticos.
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Com capital 100% português, a Hardle-
vel foi fundada em 2006, através de 
um incentivo a fundo perdido de 39 mil 

euros no âmbito de um programa de apoio ao 
empreendedorismo do IEFP, sendo detida na 
totalidade pelos irmãos de ascendência indiana 
Karim e Salim Karmali, à data com 25 e 21 anos 
de idade, respetivamente.

A história começa num pomar de macieiras no 
Douro Transmontano, onde foi testada a primeira 
‘invenção’ destes irmãos no âmbito do biodie-
sel através da utilização do 1º lote de biodiesel 
produzido a partir de óleos alimentares usados 
nos motores de rega do pomar de um amigo 
de infância. Com a notícia do licenciamento 
do primeiro Pequeno Produtor Dedicado (PPD) 
de biocombustíveis, em Setúbal, poucos dias 
depois, a ideia ganhou outra dimensão pelo que 
a partir daí os irmãos decidiram, posteriormente, 
construir e instalar uma unidade de produção de 
biodiesel em Mirandela.

“Quando chegámos ao mercado descobrimos 
que não havia matéria-prima e a legislação era 
muito incipiente. Em 2009 saiu uma directi-
va da UE (conhecida como RED – Renewable 
Energy Directive) que ditava os objetivos para 
produção e incorporação de biocombustíveis 
fósseis no horizonte 2010-2020 para os estados 
membros que deviam incorporar até essa data 
10% de biocombustíveis, mas sem estar defi-
nido o escalonamento ao longo de vários anos. 

Em Portugal conseguimos alcançar essa meta, 
mas houve atrasos no cumprimento das metas 
ao longo desta última década”, explicou Salim 
Karmali, adiantando que “a Europa é o palco 
da produção e incorporação de biodiesel, não 
de bioetanol, porque este exige matéria-prima, 
como a cana de açúcar ou melaço que é maiori-
tariamente produzido na América do Sul, ou do 
milho na América do Norte. A Europa não con-
seguiu antecipar alguns problemas previsíveis, 
porque é diferente produzir biodiesel a partir de 
OAU (Óleos Alimentares Usados) que acabavam 
no aterro ou numa ETAR, ou destruir florestas 
(incendiando) e depois plantar culturas oleogi-
nosas como é disso exemplo alguns palmares 
(árvores de palma), pois esta última ação acaba 
por subsitituir uma floresta já existente e que per 
se já captava algum C02 da atmosfera”.

Em 2012, a UE fez uma alteração à diretiva 
integrando a noção de ‘double counting’, es-
tabelecendo objetivos mínimos relativamente 
à emissão de efeitos estufa ao longo de todo 
o percurso e, ao mesmo tempo, fomentando a 
utilização crescente de matérias-primas resi-
duais. A redução de gases efeito estufa com o 
uso de biodiesel produzidos a partir de óleos 
usados é de cerca de 90-92%, que é quase o 
dobro do que se consegue com o uso de óleos 
novos (este não é tão amigo, como inicialmente 
se pensava, embora seja melhor que o uso de 
combustíveis fósseis).  
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ROTERDÃO

“Em Portugal, em 2009, havia os Pequenos 
Produtores Dedicados e os Grandes Produtores, 
sendo que os pequenos produtores estavam 
limitados a quotas máximas reduzidas, deviam 
usar obrigatoriamente OAU (Óleos Alimentares 
Usados) e não podiam vender ao consumidor 
final. Os dois mercados não se tocavam, porque 
as matérias-primas eram diferentes, mas por 
outro lado tínhamos concorrência feroz vinda 
da vizinha Espanha, em que as regras eram 
diferentes e na prática resultava em fábricas de 
produção de biodiesel que processavam óleos 
novos e usados com capacidades instaladas 
muito superiores às dos Grandes Produtores 
portugueses e, por isso, altamente competitivos 
na capacidade de valorizar as matérias-primas, 
nomeadamente os óleos alimentares usados”, 
afirmou o nosso entrevistado. Em função desta 
limitação de disponibilidade de óleos alimenta-
res usados, os irmãos referem que “passamos 
a abordar as grandes empresas de restauração 
coletiva e de fast food no mercado nacional para 
garantir matéria-prima para produzir e assumir 
os compromissos com os nossos clientes da 
área dos transportes, terraplanagens ou in-
dústria química. Em 2011 decidimos transferir 
as instalações de Trás-os-Montes para Gaia, 
altura em que deixamos de produzir biodiesel e 
passamos a focar-nos em aumentar e escalar 
as quantidades geridas de óleos alimentares 
usados. Em simultâneo e coincidente com a 
alteração à Diretiva das Energias Renováveis 
que teve lugar em 2012 como referi anteriormen-
te, abordámos alguns Grandes Produtores de 
biodiesel nacionais no sentido de substituírem a 
utilização de óleos virgens na sua produção por 
óleos alimentares usados com especificações 
premium. O know-how acumulado decorrente da 
experiência de produção de biodiesel com óleos 
alimentares usados enquanto Pequeno Produtor 
Dedicado alguns anos antes, a capacidade de 
angariação de matéria-prima a nível mundial, a 
capacidade de pré tratamento da matéria-pri-
ma com parâmetros de qualidade premium e o 
trabalho sinérgico, multidisciplinar e espírito de 
parceria com a fábrica de produção de biodiesel 
foram os elementos chave para o sucesso desta 

transição para a produção de um biocombus-
tível mais ecológico, mais sustentável e incom-
paravelmente mais amigo do ambiente. Esta 
procura crescente por óleos alimentares usados 
com parâmetros de qualidade de excelência 
foi o motor para a Hardlevel ter de se expandir 
para outros mercados, nomeadamente Norte de 
África, Norte da Europa, América Latina, Médio 
Oriente e Sudeste Asiático, locais nos quais 
foram criandos centros logístico-operacionais e 
empresas subsidiárias.”

“Em 2014 iniciámos uma operação em Roterdão 
(Holanda) para receber os OAU que provinham 
das nossas empresas parcerias da América 
Latina; isto porque em Portugal, haviam limita-
ções logísticas para receber elevados volumes 
de isocontentores  e, por outro lado, porque o 
calado do Porto de Leixões não tem capacidade 
para receber os Deep Sea Vessels, ou seja, os 
porta-contentores de grandes dimensões que 
movimentam cargas entre continentes.  Já em 
2018, e em virtude da dificuldade de penetração 
no mercado asiático, decidimos iniciar a criação 
de um centro logístico-operacional na Malásia e, 
no mesmo ano, uma outra operação idêntica na 
Bélgica, além de adquirimos uma participação 
maioritária numa empresa de gestão de óleos 
alimentares usados localizada em Valência”, 
adiantou Salim Karmali.

Em 2018, é aprovada pela Comissão Europeia a 
RED II (o diploma que regula a continuação da 
Diretiva promulgada em 2009). Esta Diretiva vi-
sou estabelecer as metas para o horizonte 2020-
2030, em que o objetivo passa de 10 para 14% 
de incorporação de biocombustíveis no setor do 
transporte rodoviário e é ainda criado um target 
específico para os biocombustíveis avançados, 
os quais se produzem através de lamas e gordu-
ras que provêm das ETAR’s, entre outros fluxos 
de resíduos menos nobres.

Estima-se que em Portugal, em 2019, a quanti-
dade de OAU recuperada junto do canal Horeca, 
Industrial e Doméstico, terá rondado nas 15 mil 
toneladas por ano. De acordo com um estudo 
da Price Water House Coopers em 2008, esti-
ma-se que sejam passíveis de recuperar mais de 
50.000 toneladas por ano deste resíduo; esta-
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mos portanto a menos de 1/3 do potencial. As 
necessidades das fábricas de biodiesel instala-
das em Portugal é superior a 300 mil toneladas 
por ano; nesse sentido, torna-se óbvio o desfa-
samento que existe entre a necessidade e a ofer-
ta desta matéria-prima residual. Para além disso 
torna-se essencial perceber o que se pode fazer 
para aumentar os quantitativos de óleos alimenta-
res usados recuperados, evitando que terminem 
nas ETAR’s e que assim possam dar lugar a um 
biocombustível ecológico e sustentável.

SOLUÇÕES PRESENTES, A PENSAR NO 
FUTURO 

Foi nesse sentido - e que depois de uma aná-
lise profunda do mercado - que a Hardlevel, 
em 2017 decidiu arrancar com uma nova abor-
dagem na gestão de resíduos produzidos pelo 
setor doméstico. É aqui que nasce o RENO - a 
Rede Nacional de Oleões - que consiste numa 
gestão de resíduos (OAU’s) inteligente. Neste 
momento está presente em mais de 80 municí-
pios e com mais de dois mil oleões contratuali-
zados, que pretendem servir as necessidades de 
correta deposição de óleos alimentares usados 
produzidos pelos munícipes nas suas casas.

“A Hardlevel tem desenvolvido um forte trabalho 
na área das Smart Cities, nomeadamente no que 
respeita ao Smart Waste Management para além 
das fronteiras do território europeu. Aproveita-
mos este ano atípico para estudarmos cidades 

e países com enorme potencial, quer pela sua 
dimensão da sua população, quer pela sua 
preocupação e compromisso com uma efetiva 
redução da pegada de carbono e utilização sus-
tentável de recursos”, adianta Salim Karmali.

Desde cedo dedicada à gestão dos OAU das 
principais empresas de restauração coletiva 
a atuar em Portugal (IBERSOL, H3, EUREST, 
TRIVALOR, UNISELF), a empresa foi também 
responsável, a partir de 2017, pela criação da 
primeira rede organizada de recolha de OAU - 
Rede Nacional de Oleões (RENO) - que através 
de contentores equipados com sensorização IoT 
(Internet of things) - criados no Complexo Indus-
trial de Avanca -, permite aos municípios desen-
volver estratégias de sensibilização, educação 
e premiação com os cidadãos numa lógica 
de PAYT reverso (Pay as you Throw), conceito 
progressivamente unanimemente aceite como 
o mais justo dado que o poluidor paga apenas 
pelo resíduo que produz.

Focada, desde 2011, na criação de uma rede 
global de gestão e pré-tratamento de OAU à 
escala mundial, o sucesso da Hardlevel, cujo vo-
lume de negócios consolidado ascendeu a cerca 
de €60M em 2020, assenta na verticalidade de 
um modelo de negócio que se estende desde 
a recolha seletiva de OAU até à sua valorização 
como fornecedor de matérias-primas premium 
para a produção de biocombustíveis avançados.
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Em 2019, e numa perspetiva de compliance de 
sustentabilidade, a Hardlevel desenvolveu e pa-
tenteou um método de deteção de autenticidade 
de Óleos Alimentares Usados e Biocombustíveis 
produzidos através deles, que se encontra neste 
momento em discussão para implementação 
junto dos principais organismos responsáveis 
pela sustentabilidade dos biocombustíveis da 
Comissão Europeia e associações do setor.

“A forma como vemos a Hardlevel daqui para a 
frente é uma empresa  de cariz tecnológico, que 
colateralmente, faz gestão de Óleos Alimenta-
res Usados ou a extração de óleos e gorduras 
provenientes de lamas de depuração de ETAR’s. 
O foco nos próximos anos consistirá no deploy-
ment de produtos e serviços que permitam o re-
trofit das cidades do velho continente ou de ou-
tros continentes, em que o denominador comum 
é a sustentabilidade. É disso exemplo a área de 
Smart Lighting, uma recente área de negócio da 
Hardlevel que consiste em promover a substi-
tuição das luminárias existentes (luminárias de 
vapor de sódio altamente ineficientes energética 
e financeiramente) no domínio público municipal 
por luminárias LED com painéis solares; a par do 
produto, a empresa encontra-se em fase de con-
clusão de uma plataforma digital agnóstica que 
permitirá aos municípios ou aos privados  gerir 
todos os componentes IoT da sua cidade, numa 
só plataforma”, garantiu um dos responsáveis da 
empresa.

O primeiro oleão doméstico do mundo

A Hardlevel – Energias Renováveis, SA, é 
líder em Portugal na gestão e pré-tratamen-
to de Óleos Alimentares Usados (OAU) e um 
dos maiores players europeus do setor.

“Quando olhamos para os nossos projetos 
fazemo-lo numa lógica circular. Existem 
oleões na rua, mas na casa das pessoas 
isso não existe. Queremos ajudar com o 
desenvolvimento de um oleão doméstico 
que será comercializado em breve e que 
permitirá ao consumidor levar o óleo de sua 
casa para o oleão de rua”.

A empresa vai às Caraíbas

O início da recolha de OAU na Guiana Fran-
cesa, Guadalupe e Martinica, países cari-
benhos pertencentes ao território da França 
Ultramarina, vai realizar-se com recurso a 
tecnologia desenvolvida em Portugal, fruto 
de uma parceria estratégica estabelecida 
entre um parceiro local – L´Americano Re-
cycledom - e a Hardlevel, líder nacional na 
gestão e pré-tratamento de OAU e um dos 
maiores players europeus do setor.

A utilização da tecnologia da Hardlevel visa 
a implementação de um sistema inteligente 
de recolha de OAU, através da instalação, já 
em 2021, de 1000 Oleões Inteligentes Smart 
S+ distribuídos por todo o território daque-
les países caribenhos, destinados a servir 
uma população de 1,1 milhão de habitantes.

“Até ao momento, a recolha e gestão de 
OAU produzidos pelas famílias a habitar 
nestes territórios é, à semelhança do que 
acontece em grande parte do mundo, ab-
solutamente inexistente. É expectável que, 
em 2022, esta operação permita alcançar 
uma redução de cerca de 3000 toneladas de 
CO2 e, por via da captação de mais de 1000 
toneladas de OAU que, até à data, têm como 
destino o saneamento e ETAR locais”, expli-
ca Salim Karmali, administrador da Hardlevel.

Nas Caraíbas, tal como em Portugal, o 
sistema de recolha dos OAU vai possibilitar 
que, via telemóvel, os municípios e os ci-
dadãos possam aceder à plataforma digital 
RENO, onde é possível rastrear os depósi-
tos de forma individual e/ou por agregado 
familiar, conhecer a localização dos oleões, 
aceder à capacidade disponível dos mes-
mos em tempo real, bem como contabilizar 
os greenpoints – pontos recebidos pelos ci-
dadãos em função das quantidades de óleo 
depositadas e que poderão, se os municí-
pios assim o entenderem, ser trocados por 
prémios no âmbito, por exemplo, de passa-
tempos e sorteios promovidos ao abrigo de 
campanhas de sensibilização.
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É só contar até 10…

Ambientalistas apresentam testes verdes à presidência europeia.
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A 1 de janeiro deste ano teve início a presi-
dência portuguesa do Conselho Europeu 
da União Europeia que acontece num 

momento chave para a União e para o Mundo.

Até junho, Lisboa é o centro das atenções, numa 
altura em que é necessário pôr em prática o 
Pacto Ecológico Europeu e pensar-se na recu-
peração da economia pós-pandemia, que terá 
forçosamente de ser verde, justa e não deixar 
nenhum país para trás.

“A presidência portuguesa do Conselho Euro-
peu da União Europeia verá a Europa e o mun-
do emergir finalmente da crise do COVID-19 e 
ajudará a orientar a reconstrução para melhor 
manter o espírito do Pacto Ecológico Europeu 
[…] Vai ser uma Presidência importante”, escre-
veu Jeremy Wates, secretário-geral do European 
Environmental Bureau – EEB, no memorando 
enviado ao Governo português.

Tal como acontece de seis em seis meses, no 
início de cada presidência europeia, o movimen-
to ambientalista europeu, através da sua organi-
zação chapéu — a confederação europeia das 
organizações não-governamentais de ambiente 
(ONGA), European Environmental Bureau – EEB, 
que representa mais de 160 organizações — 
apresenta os dez testes verdes à presidência 
portuguesa do Conselho Europeu. “São ambi-
ciosos, mas necessários”, refere o memorando.

O AMBIENTE EM NÚMEROS

O memorando sobre os dez testes verdes à 
presidência portuguesa da UE passam por um 
conjunto de ideias e projetos que damos a co-
nhecer nas linhas que se seguem:

1. Impulsionar uma transição justa para uma 
Europa sustentável e resiliente

Os ambientalistas esperam que o Pacto Eco-
lógico Europeu seja o elemento orientador da 
resposta à crise pandémica, que o compromisso 
com os objetivos do desenvolvimento susten-
tável seja respeitado, bem como que a política 

comercial da UE seja assente em princípios de 
sustentabilidade.

2. Catalisar a transição verde através do Qua-
dro Financeiro Plurianual (MFF), do Pacote de 
Recuperação e da Reforma Fiscal

Diz o EEB que é urgente uma reforma tributária 
para orientar a “mão invisível” do mercado no 
sentido da neutralidade carbónica.

3. Dar resposta à emergência climática e pro-
mover a mobilidade sustentável

As 160 organizações ambientalistas europeias 
propõem um acordo sobre uma Lei Climática 
compatível com 1,5ºC de aquecimento global e 
um reforço das diferentes ações políticas e téc-
nicas que podem contribuir para a neutralidade 
carbónica, abrangendo os setores da energia, da 
mobilidade sustentável e da agricultura e ado-
tando uma Estratégia de Adaptação climática 
que ajude a preparar o futuro da UE.

4. Inverter a perda dramática da biodiversida-
de em terra, na água doce e nos oceanos e in-
vestir na resiliência dos nossos ecossistemas

Dizem que é imperativa a implementação da 
Estratégia de Biodiversidade da UE e colocar a 
biodiversidade num caminho de recuperação e 
no centro das decisões europeias.

5. Iniciar uma transição para uma alimenta-
ção e uma agricultura sustentáveis

Exigem que seja promovida uma agricultura sus-
tentável que esteja alinhada com as estratégias 
“Do Prado ao Prato” e da Biodiversidade.

6. Promover um objetivo de poluição zero – 
água limpa e ar limpo para todos

Um dos testes verdes do European Environmental 
Bureau para Portugal passa por promover um Plano 
de Ação Poluição Zero transformador, que previna a 
poluição na origem para a água, o ar e o solo.

7. Limpar a produção industrial: rumo a uma 
indústria circular, descarbonizada e com zero 
emissões
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Os ambientalistas dizem que é fundamental 
desenvolver as conclusões do plano de ação do 
Conselho Europeu sobre a Economia Circular, 
e nomeadamente pacotes legislativos impor-
tantes como a Regulamentação do Transporte 
de Resíduos, a Diretiva das Baterias e a Diretiva 
Emissões, e incentivar um debate proativo no 
Conselho sobre a iniciativa política de produção 
sustentável.

8. Apelar a um ambiente livre de tóxicos e 
uma ambiciosa Estratégia de Produtos Quími-
cos para a Sustentabilidade

Neste capítulo, defendem que é fundamen-
tal proteger as pessoas e o meio ambiente de 
produtos químicos perigosos, através da adoção 
das Conclusões do Conselho e da implementa-
ção da Estratégia de Produtos Químicos para a 
Sustentabilidade.

9. Reforçar a responsabilidade e o Estado de 
Direito

Propõe ainda a alteração da proposta de revisão 
do Regulamento Aarhus para permitir um acesso 
mais alargado ao Tribunal de Justiça da UE e 
garantir uma “Melhor Regulamentação”, pensa-
da para maximizar o interesse público e permitir 
maior transparência e responsabilização. 

10. Promover a Solidariedade Europeia, o 
bem-estar e a justiça social e ambiental

Os ambientalistas defendem ainda a adoção de 
medidas de recuperação da crise pandémica e a 
reformulação do Semestre Europeu para inte-
grar o Pacto Ecológico Europeu e os Objetivos 
do Desenvolvimento Sustentável, no sentido da 
promoção do bem-estar e da resiliência.
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Portugal está em 67º lugar, em 76 países 
analisados no Índice de Futuro Verde 
2021 do MIT (Instituto de Tecnologia de 

Massachusetts). O instituto americano adianta 
que temos “uma das taxas de crescimento de 
emissões de CO2 mais elevadas da Europa”. Por 
outro lado, ocupamos a 17ª posição em políticas 
climáticas. O relatório tem alguns resultados 
surpreendentes – sobretudo na avaliação que faz 
das energias renováveis no nosso País.

A avaliação global da MIT Technology Review é 
uma mistura de avaliações muito díspares nos 
cinco parâmetros estudados.

Analisando ponto por ponto, Portugal obtém o 
melhor resultado nas políticas climáticas, com 
um 17º lugar, e inovação limpa, onde alcança o 
25º posto. 

Portugal com prestação 
mediana no Índice de Futuro 
Verde 2021 do MIT

A partir daí as boas notícias acabam, já que em 
relação à sociedade verde, ocupamos o 50º, em 
transição energética, o 56º, e em emissões de 
carbono, o 65º. Ou seja, o 12º pior de todos os 
países analisados, e o pior entre os da União 
Europeia e os que têm um rendimento conside-
rado superior.

De referir que 20 dos 79 países da lista encon-
tram-se na Europa.

O índice resume assim a posição de Portugal: 
“Com uma das taxas de crescimento das emis-
sões mais elevadas da Europa e uma utilização 
modesta de energias renováveis, Portugal tem 
de traduzir a sua política de preços do carbono 
e de desenvolvimento sustentável em resultados 
mais tangíveis.”

A expressão “utilização modesta de energias 
renováveis” será talvez a avaliação mais sur-
preendente, tendo em conta que dois terços da 
eletricidade portuguesa têm origem em renová-
veis, mas tudo aponta para que os responsáveis 
tenham entendido que a evolução das renová-
veis está a ser lenta.

As posições cimeiras são ocupadas, sem sur-
presa, por países nórdicos: Islândia é o primeiro, 
seguida da Dinamarca e da Noruega. Do lado 
oposto está o Qatar, com o Paraguai e o Irão a 
ocuparem o penúltimo e antepenúltimo lugares.

Julio Friedmann, um dos autores do estudo e in-
vestigador sénior do Centro de Políticas de Ener-
gia Global da Universidade de Columbia, subli-
nha a importância dos países serem ambiciosos 
na redução de emissões de gases com efeito de 
estufa, para travar as alterações climáticas.
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Envolver a família 
na criação de um 
bosque autóctone
Um bosque autóctone traduz um conceito de responsabilidade social 
ao serviço do ambiente e da sustentabilidade. Devolver à natureza 
algumas das espécies que se estão a perder e assim preservar 
alguma biodiversidade é o principal objectivo de um bosque com 
estas características.
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Em Sandim, num dos extremos do conce-
lho de Vila Nova de Gaia, está a nascer, há 
cerca de três anos, um bosque autóctone.

São a Ana, a Cristina, o Pedro e o Paulo. Qua-
tro irmãos unidos por um objetivo comum: dar 
uma nova vida a um terreno familiar. Hoje já não 
são só os irmãos que aproveitam cada momen-
to livre para encontrar na terra uma fonte de 
inspiração e um espaço de reencontro com a 
natureza. Também os filhos começam a partilhar 
esta paixão e é motivador encontrá-los com uma 
pequena pá, ou um ancinho a fazerem buracos 
para colocar as sementes ou na procura de 
plantas daninhas que possam pôr em causa o 
trabalho já desenvolvido.

MAS COMO É QUE TUDO COMEÇOU?

Ana Gomes, médica de profissão, mas uma 
amante incondicional da natureza explica como 
surgiu esta inusitada paixão.

“Surgiu de forma espontânea com a compra de 
um bosque centenário em Ponte de Lima, com 
árvores com cerca de 400 anos, pois entende-
mos que era necessário preservar esta riqueza 
natural. Depois disso, num determinado dia, há 
cerca de três anos, estava com a minha sogra 
no Parque Biológico de Gaia e ela explicou-me 

que com uma simples bolota plantada na terra 
podia fazer nascer um carvalho. Na altura era 
totalmente leiga nesta matéria, mas receber 
esse ensinamento da D. Conceição, uma pessoa 
muito ligada à terra, fez-me pensar que o mais 
importante era mesmo não destruir o pouco que 
existe e, se possível, dar um contributo para se 
fazer ainda mais”. 

Ana regressou a casa e plantou as bolotas e al-
gum tempo depois viu que algo estava a nascer.

“Foi nesse momento mágico que decidi que de-
via fazer algo. A minha mãe tinha um terreno em 
Sandim e decidi que queria plantar um bosque 
nesse espaço. Quando começamos estava tudo 
repleto de eucaliptos. Era uma desolação, até 
porque com os eucaliptais crescem espécies 
invasoras que destroem a biodiversidade.  É um 
ciclo de devastação a que eu queria pôr termo”.

Mesmo que vista de forma quase irracional por 
alguns, a verdade é que a Ana não desistiu (até 
porque entretanto leu o livro ‘O Homem que 
Plantava Árvores’ e a sua vontade aumentou) 
e rapidamente conseguiu motivar os irmãos a 
aderirem a esta causa.

Hoje este bosque - que já começa a ganhar 
novos contornos - tem sobreiros (a primeira 
espécie a ser plantada), uma ginkgo biloba, 
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carvalhos, azevinhos, azinheiras, medronheiros 
e pequenas flores silvestres que nesta (quase) 
primavera dão uma pincelada de cor ao espaço.

Ainda está tudo muito no início e estas árvores 
demoram a crescer, mas isso não desmotiva os 
quatro irmãos que sabem que estão a trabalhar 
para as gerações futuras e sentem um ânimo 
acrescido por o estarem a fazer. 

Sabem também que as condições geomorfológi-
cas podem não ser 100% ideais, no entanto, criar 
um bosque a partir do nada também passa por 
essas experiências que, numas vezes são total-
mente bem sucedidas, noutras… nem por isso!

Mas, como garantem, o que importa é não de-
sanimar. 

A APRENDIZAGEM A DAR FRUTOS

Do que aprenderam já partilham alguns conhe-
cimentos, desde logo a importância de cumprir 
alguns requisitos, como: a plantação de árvo-
res autóctones e tentar criar diversidade com 
sobreiros, azinheiras, sabugueiros, azevinhos, 
medronheiros, entre outras, até se perceber 
quais se adaptam melhor aos terrenos. Por outro 
lado tentar que estas árvores  tenham diferen-
tes tamanhos e diferentes idades e, por fim, 
não ignorar a importância das flores silvestres 
neste ecossistema, até porque elas podem dar 
um forte contributo para que algumas espécies 
invasoras não apareçam.

“Normalmente compramos esses produtos na 
Sementes Vivas ou na Sementes de Portugal, 
pois sabemos que escolhem sementes em bos-
ques portugueses. Desta forma, ao comprar lá 
estamos a incentivar a continuação das semen-
tes e a sua germinação em solos nacionais”.

Este pequeno gesto pode parecer quase irrisó-
rio, mas tem uma justificação: “quando tentamos 
fazer algo novo num terreno que se encontrava 
há muito tempo ocupado por espécies como os 
eucaliptos ou as acácias sentimos que a natu-
reza precisa de ajuda, pois está debilitada. Só 

com essa ajuda é que as espécies que estamos 
a plantar poderão sobreviver”, afirmou Ana 
Gomes.
Hoje, os irmãos e os filhos aliam o prazer pes-
soal do contacto com a natureza a um contributo 
efetivo para ajudar o ambiente e contribuir para a 
sua sustentabilidade. Para conseguirem este ob-
jetivo contam apenas com a sua dedicação, pois 
os apoios são praticamente inexistentes.
A batalha contra as adversidades é permanente, 
mas entre aprendizagens e desilusões estão a 
conseguir dar forma ao sonho. Entre rebentos, 
sementes, garrafões de água e várias plantas 
uniram-se em torno da figura materna (que tem 
estado sempre presente, quer em termos de 
apoio financeiro, quer a ensinar e a transmitir 
conhecimentos, quer ainda a plantar as árvores) 
que sorri ao ver este bosque crescer e ajudar a 
aumentar a união familiar. Entretanto também as 
colmeias e as abelhas se juntaram a este pro-
cesso, enriquecendo ainda mais toda a biodiver-
sidade a que estão a dar vida.

Num terreno com cerca de 8.400 metros quadra-
dos cultivam, criam pequenos muros de pedras 
em torno das plantas, esperando que funcio-
nem como refúgios e as protejam das acácias e 
põem as mãos na terra em harmonia total com a 
natureza.
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As matrizes curriculares-base de todos os 
anos de escolaridade integram a compo-
nente curricular de Cidadania e Desen-

volvimento (Decreto-lei nº 55/ 2018, de 6 de ju-
lho). Aquela disciplina/área curricular assenta na 
Estratégia Nacional de Educação para a Cidada-
nia (ENEC, 2017), que, por sua vez, se baseia a 
partir da Estratégica Nacional de Educação para 
o Desenvolvimento (ENED).  A ENEC define os 
diferentes domínios a trabalhar na componen-
te curricular de Cidadania e Desenvolvimento. 
No ano letivo 2018-2019, os alunos da Escola 
Secundária Infanta D. Maria concentraram-se, 
entre outros, no Domínio “Educação Ambiental”, 
tendo os discentes do 7.º ano realizado vários 
trabalhos de projeto que apresentaram no con-
curso Imagine.Create.Succeed. – Empreendedo-

rismo na Escola, promovido pela Comunidade 
Intermunicipal da Região de Coimbra (CIMRC).  
O FuturSea, um jogo alusivo à temática dos 
plásticos, foi um dos projetos a concurso, tenho 
obtido uma Menção Honrosa.  A partir do tópico 
“A Era do Lixo Marinho”, os alunos realizaram 
pesquisas orientadas sobre problemática dos 
plásticos nos oceanos. Com recurso às Tec-
nologias de Informação e Comunicação, ana-
lisaram cartoons e participaram em ações de 
sensibilização. Para a realização destas, e com 
o objetivo de promover a Literacia dos Ocea-
nos, realizaram-se parcerias com o movimento 
cívico ambientalista para a promoção de valores 
e práticas ecológicas, Não Lixes!, com o Centro 
Europe Direct Região de Coimbra e a ClimAgir 
da CIMRC. Com as investigadoras da SERMARE 

FuturSea – Jogo 
alusivo à temática 
dos plásticos
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(programa educativo orientado para o aumento 
da literacia do oceano do laboratório MAREFOZ 
do polo MARE - Centro de Ciências do Mar e 
do Ambiente da Universidade de Coimbra), os 
alunos participaram num role playing, em que 
foi simulada uma reunião de Câmara, onde 
discutiram práticas e medidas a adotar para a 
redução do lixo marinho e que foram incluídas 
num hipotético Plano Local de Gestão do Lixo 
Marinho. Com os técnicos do programa Imagine.
Create.Succeed – Empreendedorismo na Escola, 
os alunos tiveram várias sessões no âmbito da 
educação para o empreendedorismo, contacta-
ram mentores e realizaram um MapMind para o 
projeto da turma, que viria a ser o jogo FuturSea 
- um jogo de sensibilização para o problema da 
invasão dos plásticos nos oceanos. 

O jogo foi pensado para crianças e jovens e, 
ao mesmo tempo, permite sensibilizar para o 
problema da invasão dos plásticos nos ocea-
nos, alertando para a importância das tomadas 
de decisão individuais e locais e as suas con-
sequências globais, na Casa onde vivemos: o 
Planeta Terra.

A base do jogo foi concebida para ser em tela, 
mas os alunos acabaram por meter mãos à 
obra e, nos últimos dias de aulas do ano letivo, 
concretizaram-no num lençol gigante. Do jogo 

consta um cubo e um conjunto de cartões, cujas 
afirmações e as questões foram validadas pela 
investigadora Ana Marta Gonçalves, da SERMA-
RE, uma das mentoras dos alunos.

Os trabalhos desenvolvidos no âmbito do pro-
jeto FuturSea transpuseram o Domínio “Educa-
ção Ambiental” do ENEC, cruzaram o Domínio 
“Empreendedorismo” e o Domínio “Desenvolvi-
mento Sustentável”, uma vez que o jogo contri-
bui, igualmente, para a concretização da Agenda 
2030 da ONU. De salientar que as atividades, no 
seu conjunto, promoveram a formação dos alu-
nos nas diversas áreas de competência do Perfil 
do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória.

Na Escola Secundária Infanta D. Maria, entende-
mos a Cidadania e Desenvolvimento como uma 
disciplina e/ou área transversal que contribui 
para uma visão holística da Escola, que deve 
preparar os nossos alunos para uma sociedade 
mais Justa, mais solidária e mais Democrática, 
mas também Economicamente Viável e Ambien-
talmente Sustentável. 

O Futuro do Mar depende de ti…. Aventura-te 
no FuturSea.

Margarida Gomes, docente de geografia, cida-
dania e desenvolvimento da Escola Secundária 
Infanta D. Maria. 
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Os 10 desastres 
climáticos que 
marcaram 2020
Os 10 desastres climáticos mais ca-

ros do mundo resultaram em danos 
segurados superiores aos regista-

dos em 2019. De acordo com a agência de 
cooperação internacional britânica Christian 
Aid, estes números revelam o impacto de 
longo prazo das alterações climáticas.

O ano de 2020 ficou marcado pela pande-
mia de Covid-19, mas apesar de ter havi-
do um impulso na consciencialização da 
importância da sustentabilidade, isso não 
abrandou as consequências provocadas 
pelas alterações climáticas.

Os desastres naturais aconteceram um 
pouco em todo o mundo e acabaram por 
criar prejuízos a nível económico, social e 
ambiental. Foram destruídos milhares de 
ecossistemas e colocadas em risco milhões 
de vidas, algo que levará décadas a ser 
recuperado.

O relatório “Counting the cost 2020” da 
Organização Christian Aid destaca 10 acon-

tecimentos que marcaram este ano e que 
custaram milhões a cada uma das regiões:

Incêndios florestais na Austrália – 5 mil 
milhões de dólares;
Enxames de gafanhotos na África Orien-
tal – 8,5 mil milhões de dólares;
Tempestades Ciara e Alex na Europa – 
5,9 mil milhões de dólares;
Ciclone Amphan na Índia, Sri Lanka e no 
Bangladesh – 13 mil milhões de dólares;
Temporada de furacões no Atlântico, 
afetou os Estados Unidos e a América 
Central – 40 mil milhões de dólares;
Cheias na China – 32 mil milhões de dóla-
res;
Cheias na Índia – 10 mil milhões de dóla-
res;
Cheias em Kyushu, no Japão – 5 mil mi-
lhões de dólares;
Cheias no Paquistão – 1,5 mil milhões de 
dólares;
Incêndios na Costa Oeste dos Estados 
Unidos  – 20 mil milhões de dólares.
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O jornal The Guardian refere que estes mesmos 
desastres tiraram a vida a pelo menos 3.500 
pessoas e deslocaram mais de 13,5 milhões de 
pessoas.

Dos incêndios florestais descontrolados na 
Austrália a um número recorde de furacões no 
Atlântico até novembro, o verdadeiro custo das 
calamidades agravadas pelas alterações climá-
ticas foi, na realidade, muito superior, porque a 
maioria das perdas não foi segurada.

No relatório “Saiba o custo de 2020: um ano de 
colapso climático”, a Christian Aid realça que, 
mais uma vez, foram as nações pobres as mais 
fustigadas. Apenas 4% das perdas económicas 
de desastres climáticos extremos em países de 
baixo rendimento foram seguradas. Já nos paí-
ses mais ricos a percentagem fixa-se em 60%.

Ocorrências Extremas

Os incêndios florestais que dizimaram áreas 
inéditas na Califórnia, Austrália e até mesmo 
no interior siberiano da Rússia, também são 
consistentes com um mundo cada vez mais 
quente. A temperatura média da superfície 
do planeta subiu pelo menos 1,1 grau Celsius 
em média face ao final do século XIX.

Sarah Perkins-Kilpatrick, professora sénior 
do Centro de Pesquisa de Mudanças Climá-
ticas da Universidade de New South Wales, 
alerta que, “em última análise, os impactos 
das alterações climáticas serão sentidos me-
diante ocorrências extremas, e não mudan-
ças médias”, observou.

De salientar que os incêndios na Austrália 
provocaram a morte de cerca de mil milhões 
de animais.
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Há cidades a viver entre 
a seca e a inundação
As alterações climáticas estão a causar a 

subida do nível médio das águas do mar 
e o aumento das inundações em algu-

mas cidades do mundo, enquanto provocam 
seca noutras localidades. Para os 11 milhões de 
habitantes da cidade indiana de Chennai, ambas 
as situações estão a acontecer.

A sexta maior cidade da Índia regista uma média 
de cerca de 1.400 milímetros de precipitação por 
ano, mais do dobro da quantidade que cai em 
Londres e quase quatro vezes mais do nível de 
Los Angeles, segundo a Bloomberg. No entanto, 
em 2019 tornou-se uma das primeiras grandes 
cidades do mundo a ficar sem água para for-
necer à sua população. Já este ano, o mês de 
janeiro foi o mais húmido das últimas décadas.

O antigo porto do sul da Índia tornou-se um 
caso de estudo, onde convergem items como a 
industrialização, a urbanização, o clima extremo 
e o mau planeamento. Chennai é uma metrópole 
em expansão e tem pavimentado as suas planí-
cies húmidas para conseguir satisfazer a procura 
de novas casas, fábricas e escritórios registada 
nos últimos tempos.

DA GEOGRAFIA AOS ESGOTOS

Chennai situa-se numa planície baixa na cos-
ta sudeste da Índia e é intersetada por três 
rios principais, todos fortemente poluídos, que 
drenam para a baía de Bengala. Durante sécu-
los, tem sido uma ligação comercial que liga o 
Oriente ao Sul da Índia.

A sua geografia é também uma fraqueza. As 
águas da Baía de Bengala, propensas aos 
ciclones, invadem de vez em quando a cidade, 
forçando os rios cheios de esgotos a transbor-
dar para as ruas.

Quando há seca, a cidade tem de contar com 
enormes instalações de dessalinização e água 
canalizada a centenas de quilómetros de dis-
tância, porque a maioria dos rios e lagos estão 
demasiado poluídos.

Embora as alterações climáticas e o clima extre-
mo tenham desempenhado um papel importan-
te, outro dos culpados pelos problemas hídricos 
de Chennai é o mau planeamento que resultou 
no desaparecimento dos lagos e das lagoas. 

A maior parte dessa perda ocorreu nas últimas 
décadas, incluindo a construção do famoso 
corredor da cidade em 2008, que retirou cerca 
de 230 quilómetros quadrados de terrenos pan-
tanosos. A equipa da Universidade Anna, que 
tem estudado este caso, acredita que, até 2030, 
cerca de 60% das águas subterrâneas da cidade 
estarão gravemente degradadas.

Outras cidades, o mesmo problema

Em 2015, Chennai sofreu a pior inundação 
em 100 anos. Quatro anos mais tarde, houve 
falta de água. A cidade atingiu o que chamou 
de “Dia Zero”, já que todos os principais 
reservatórios secaram, forçando o governo a 
transportar milhões de litros de água potável 
em camiões. Os habitantes ficaram horas à 
espera em filas para encher os contentores.

Chennai é, assim, um exemplo extremo de 
um problema que está a afetar cada vez 
mais as cidades que também se debatem 
com o rápido aumento da população. São 
Paulo (Brasil), Pequim (China), Cairo (Egito) 
e Jacarta (Indonésia) estão entre os centros 
urbanos que enfrentam uma grave escas-
sez de água.
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O fenómeno El Niño-La Niña, apesar de 
ocorrer no Pacífico, provoca um conjun-
to de alterações climáticas em todo o 

mundo. Para atenuar alguns desses efeitos, os 
cientistas têm procurado conhecer estes fenó-
menos e realizar melhores previsões sazonais.

No verão de 2020, a temperatura foi 0,6 graus 
Celsius inferior à média. Em agosto desse ano, 
os dados prevenientes da zona centro-leste 
do Oceano Pacífico indicavam aos cientistas 
ligados às questões climáticas que as águas 
continuavam a estar mais frias do que o habitual.

“Ocorreu um acontecimento La Niña”, referiu a 
Organização Meteorológica Mundial (OMM) em 
outubro: as condições do ar e do oceano apon-
tavam para uma probabilidade de 90% de que 
o La Niña durasse até inícios de 2021, alertando 
as autoridades, as empresas e os cientistas 
espalhados por vários continentes.

Então, como é que as alterações nestas águas 
distantes afetam o resto do Mundo? Estamos 
agora mais preparados para as enfrentar?

Os especialistas afirmam que o La Niña des-
te ano será moderado a forte. Em resultado, 
a OMM prevê que uma grande parte da África 
Oriental, a zona meridional da América do Sul e 
a Ásia Central terão menos chuva ao longo do 
inverno, aumentando a probabilidade de secas. 
O Sudeste Asiático, partes da Austrália, a região 
norte da América do Sul e os EUA poderão ter 
de se preparar para elevadas precipitações e 
potenciais inundações. Na Europa, “o fim do 
inverno será provavelmente mais quente e mais 
húmido”, segundo Steve Hardiman, investigador 
principal do Met Office do Reino Unido.

Alguns efeitos já se fizeram sentir: de acordo 
com o National Hurricane Center dos EUA, o 
La Niña contribuiu para tornar a temporada dos 

Fenómenos do Pacífico 
que afetam o clima em 
todo o mundo
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furacões do Atlântico Norte extremamente ativa, 
atingindo o número mais alto jamais registado 
de tempestades.

A DIFERENÇA

A zona oriental do Pacífico é geralmente mais 
fria, enquanto a ocidental é mais quente: um 
“La Niña” ocorre com uma periodicidade de 
alguns anos quando as alterações da tempera-
tura na zona norte do Oceano Pacífico alteram 
os ventos e exacerbam as condições normais. 
As águas mais frias do que o habitual na Amé-
rica do Sul levam a menos precipitação nessa 
região. O El Niño age de forma oposta e tem o 
efeito contrário nesta região, conduzindo a um 
aumento da precipitação. Em conjunto, estes 
fenómenos fazem parte do que se designa por 
Oscilação Meridional-El Niño (ENSO).
“O ENSO é um sistema acoplado entre o ocea-
no e a atmosfera”, explica Felipe Costa, cien-
tista climático do Centro Internacional para a 
Investigação do El Niño (CIIFEN), no Equador. 
“A temperatura da superfície do mar é uma 
variável para monitorizar um potencial El Niño 
ou La Niña,” afirmou o cientista, explicando que 

um dos sinais é uma alteração da temperatura 
superior a 0,5 graus. Se as temperaturas desce-
rem ainda mais, poderá estar a caminho um La 
Niña. No entanto, é necessário também “obser-
var o nível do mar, a pressão do ar, os ventos, 
etc. Para monitorizar o ENSO, temos de saber 
se tanto o oceano como a atmosfera estão mais 
frios ou mais quentes em Tandem”, garantiu.
O mais importante fator isolado que pode mudar 
de um ano para o outro em termos de com-
portamento climático é o ENSO, explicou Tim 
Stockdale, especialista de previsões sazonais 
do ECMWF. Desde inícios da década de 1990, 
os cientistas têm vindo a introduzir no Pacífico 
mais instrumentos capazes de fornecer dados 
sobre as águas e na atmosfera acima; hoje, a 
tecnologia permite medições subaquáticas até 
aos 2000 metros. “O ENSO é a componente que 
conseguimos prever melhor, sendo o ponto de 
partida para tudo o resto. Assim que compreen-
demos que podemos prever o ENSO em boa 
medida, a comunidade científica foi motivada a 
implementar sistemas de previsões sazonais”, 
acrescentou.

“O ENSO é a pedra basilar das previsões sazo-
nais, proporcionando muita da previsibilidade 
com meses de antecedência” afirmou o Prof. 
Scaife, diretor das previsões de longo alcance 
do Met Office. Dados os efeitos em cascata do 
La Niña nos regimes de precipitação globais, 
o que os especialistas designam por “teleliga-
ções”, a previsão muito antes do tempo torna-se 
uma ferramenta essencial para ajudar os países 
e as empresas a prepararem-se para a possibili-
dade de acontecimentos extremos... e também 
para prever onde é que o La Niña pode atacar. 
Segundo Scaife, “a nossa capacidade de prever 
os efeitos à distância de acontecimentos ENSO 
melhorou muito nos últimos anos. Atingimos 
agora um ponto em que temos modelos do 
oceano e das camadas inferiores da atmosfera 
integrados nos melhores sistemas de previsão. 
Por exemplo, sabemos agora que a estratosfera 
[a camada de ar acima daquela onde vivemos] 
desempenha um papel importante nos efeitos 
do ENSO na região Europeia-Atlântica, tal como 
aconteceu em 2009/2010, quando a mesma 
intensificou e prolongou um inverno rigoroso”.
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Há doenças de pele a 
afetar os golfinhos-roazes
Uma investigação da equipa de cien-

tistas do Marine Mammal Center, nos 
Estados Unidos, revelou que as altera-

ções climáticas são a causa de uma doença 
de pele que afeta os golfinhos-roazes em todo 
mundo.

A notícia foi avançada pelo Sciense Daily que 
alertou para o facto desta doença provocar 
lesões na pele que cobrem até 70% do corpo 
do animal, sendo provocada pela exposição 
prolongada à água doce.

A “freshwater skin disease” foi observada pela 
primeira vez em 2005, após a passagem do 
Furacão Katrina em Nova Orleães.

O crescimento de fenómenos meteorológicos 
extremos leva a que as águas costeiras pas-
sem a reter água doce por tempo indetermina-
do, entre semanas a meses, perdendo assim a 
sua salinidade.

“Esta temporada, com o registo recorde de 
furacões no Golfo do México e sistemas de 
tempestades mais intensos em todo o mundo 
devido à mudança do clima, podemos sem 
dúvida esperar ver mais destes surtos devas-
tadores a matar golfinhos”, afirma Pádraig 
Duignan, patologista do Centro.

Os investigadores esperam que a nova desco-
berta permita combater a doença no futuro, e 
em simultâneo, alerte para a necessidade de 
combater as alterações climáticas e os seus 
efeitos.
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As alterações climáticas estão a causar 
grandes impactos em todo o mundo e 
os oceanos também se ressentem. Um 

estudo da Universidade da Califórnia em Santa 
Cruz, nos Estados Unidos da América, aborda a 
mudança ocorrida no norte da Califórnia.

Ao longo de 350 quilómetros da costa, desde 
2014 a 2016 perdeu-se 95% de floresta de algas 
marinhas (Nereocystis luetkeana). Este fenómeno 
trouxe “consequências devastadoras para as 
comunidades, economias e pescarias locais”, 
explicam os responsáveis pelo estudo.

Além do aquecimento dos oceanos e do El Niño, 
a equipa aponta também para outro evento que 
contribuiu para a diminuição dos predadores na 
mesma zona: uma doença que levou à perda 
das populações da estrela-do-mar-girassol. Sen-
do que este predador é essencial para o equi-
líbrio do ecossistema, o seu desaparecimento 
provocou um aumento de ouriços-do-mar que, 
por sua vez, levaram também à destruição das 
algas.

“É um sistema naturalmente dinâmico que tem 

Algas marinhas do norte 
da Califórnia estão a 
desaparecer

sido realmente resistente a eventos extremos no 
passado, mas a morte das estrela-do-mar-gi-
rassol fez com que a resiliência do ecossistema 
diminuísse. Como resultado, as florestas de al-
gas não foram capazes de resistir aos efeitos da 
onda de calor marinha e ao evento El Niño com-
binados com o desaparecimento de ouriços-do-
-mar”, explica a autora Meredith McPherson na 
revista Science. “A perda de resiliência é o que 
tornou este momento diferente – a combinação 
do aquecimento do oceano e a perda das estre-
las do mar permitiu que os ouriços assumissem 
o controlo”, explicou.

Mas os investigadores não perderam totalmen-
te a esperança: “Este ano, estamos finalmente 
a ver as temperaturas do oceano a arrefecer, 
por isso estamos à espera que isto se reverta 
naturalmente e que as algas consigam voltar a 
desenvolver-se novamente. Não há muito que 
possamos fazer a não ser continuar a moni-
torizar. Mas é claro, a solução a longo prazo é 
reduzir as emissões de carbono para que não 
tenhamos eventos extremos destes”, afirma Ra-
phael M. Kudela, outro dos autores do estudo.
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Florestas podem 
começar a libertar 
carbono
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A Terra perdeu parte da sua cobertura 
florestal (equivalente a um campo de fute-
bol) em cada seis segundos em 2019.

Os incêndios florestais na Sibéria queimaram 
uma área nunca alcançada, assim como os 
incêndios na Floresta Amazónica em 2019 que 
cresceram 30% em relação ao ano anterior.

Os números são frios e assustadores, principal-
mente quando cientistas ligados ao clima têm 
alertado sobre a crescente probabilidade da 
Floresta Amazónica (até agora uma das maiores 
absorvedoras de carbono do mundo) se poder 
tornar numa fonte de libertação desse elemento 
em apenas 15 anos. 

Na América do Sul, as indústrias de mineração, 
pecuária e cultivo de soja incendeiam árvores 
para criar espaço para as suas operações, trans-
formando florestas em pastagens abertas.

Como resultado, as florestas perdem folhagem e 
não conseguem absorver o gás de efeito estufa 
da atmosfera. Para piorar a situação, quan-
do uma árvore é queimada, ela liberta todo o 
carbono que absorveu durante a sua vida, o que 
significa que as florestas tornam-se uma fonte 
poderosa de emissões que provocam o aqueci-
mento do planeta.

Com a crise climática que estamos a viver, este 
problema é ainda mais grave, porque as flo-
restas não produzem humidade suficiente para 
extinguir rapidamente as chamas, intensificando 
o aparecimento de novas queimadas.

FLORESTAS ABSORVEM CADA VEZ MENOS 
CARBONO

Num estudo publicado na Science Advances é 
possível observar como a absorção de carbono 
das florestas da América do Sul mudou nos últi-
mos anos. Para isso, os autores analisaram da-
dos de monitorização de gases de efeito estufa 
entre 1987 e 2020 em 32 florestas no estado de 
Minas Gerais. Somadas, elas correspondem a 
uma área que equivale a 33 campos de futebol.

Ao inserir esses dados em modelos estatísticos, 
os autores descobriram que, em média, essas flo-
restas absorvem menos 2,6% de carbono por ano 
do que há 33 anos. Ao mesmo tempo, a produção 
de carbono das florestas por incêndios aumentou 
3,4% ao ano, o que significa que, no geral, estão a 
perder a capacidade de absorver este gás.

Os dados mostram que a mudança se intensifi-
cou em 2013. Nesse ano, em média, as florestas 
examinadas libertaram 0,13 toneladas métricas 
de carbono por hectare. Além disso, pesqui-
sas separadas descobriram recentemente que 
a absorção de carbono das florestas tropicais 
é quase tão importante quanto a absorção da 
floresta amazónica.

Os cientistas destacam que nem tudo está 
perdido. Deve ser retirada a pressão dessas 
florestas, reduzindo as emissões de gases de 
efeito estufa e desacelerando a crise climática. 
O Brasil também deve restaurar a capacida-
de de absorção de carbono dessas florestas, 
protegendo as matas através da suspensão das 
queimadas intencionais.
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Alterações 
Climáticas/Tratado 
da Carta de Energia
Para resolver esta crise devemos manter o carvão, o petróleo e o 
gás debaixo de terra. Grandes empresas processam governos que 
protegem as pessoas e o Planeta.
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O Tratado da Carta de Energia é um acordo 
internacional entre 53 países que inclui 
países Europeus e Asiáticos, essen-

cialmente, com grandes empresas na área da 
energia. Este tratado é uma bomba relógio que 
dá às empresas um enorme poder que permite 
processar estados em milhares de milhões de 
dólares, recorrendo a tribunais internacionais de 
investimento!

Se um governo que tenha aderido a este acordo 
decidir suspender projetos como novos oleo-
dutos ou gasodutos ou simplesmente eliminar 
gradualmente o carvão como fonte de energia, o 
mais provável é ser processado.

Alguns exemplos de algumas situações que têm 
acontecido pela Europa: Itália baniu a explora-
ção do petróleo costeiro depois de 10 anos de 
protestos locais. Agora, a empresa petrolífera 
Rockhopper está a processar Itália exigindo 350 
mil milhões de dólares de indemnização.

A Alemanha acelerou o processo de saída 
nuclear depois do desastre de Fukushima; a 
gigante nuclear Vattenfall exige 4, 3 mil milhões 
de dólares, alegando perdas de lucro. A Bulgária 
impediu o aumento das contas de energia, de-
pois dos protestos por todo o país. Agora, três 

multinacionais estão a processar a Bulgária e a 
exigir centenas de milhões de dólares. Alguns 
dos governos que assinaram esta Carta já foram 
obrigados a pagar 51 mil milhões de dólares e 
agora as empresas querem mais 50 mil milhões 
de dólares que terão de ser pagas pelos contri-
buintes.

O contribuinte paga para salvar o planeta e para 
que aqueles que poluem continuem a ganhar 
milhões, verbas estas que fazem falta a uma 
transição energética e ao apoio a uma economia 
verde.

É uma loucura completa os governantes conti-
nuarem a assinar este acordo e é incompreensí-
vel os países manterem-se no mesmo.

Itália já saiu do acordo depois de sofrer ações 
judiciais. Com forte mobilização da sociedade 
civil podemos pressionar os nossos governos 
para abandonarem o tratado e impedir que 
outros países se associem a este “suicídio” que 
coloca em causa a capacidade dos países toma-
rem medidas de mitigação perante as alterações 
climáticas.

Portugal aderiu ao acordo em 7/12/1994 – 
data de assinatura e o início da vigência foi a 
16/04/1998. Até hoje...
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►  ARTIGO DE OPINIÃO

Transgénicos, o 
Lysenkoismo à 
escala europeia
O Lysenkoismo foi uma campanha liderada por Trofim Lysenko contra 
a genética e a agricultura baseada na ciência em meados do século 
XX, rejeitando a seleção natural em favor do Lamarckismo, apoiando-
-se em alegações exageradas dos benefícios da vernalização e das 
técnicas de enxerto. 
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Lysenko, que foi diretor da Academia de 
Ciências Agrícolas da União Soviética, 
impôs esta visão contra a realidade de tal 

forma que, com o apoio de Stalin, mais de 3.000 
biólogos foram demitidos ou presos e vários 
cientistas foram executados na campanha para 
suprimir os seus oponentes científicos. Com 
isto, a pesquisa genética soviética foi destruída e 
outras áreas científicas prejudicadas ou proibi-
das.

Graças a este viés ideológico, Lysenko conde-
nou milhões de russos à fome, uma atrocidade 
que só tem comparação com a Grande Fome 
Chinesa, também filha da ideologia em detri-
mento da realidade.

A Europa atravessa um período semelhante com 
a negação da ciência relativamente à segurança 
dos transgénicos, com medidas de regulação 
draconianas relativamente a esta tecnologia, que 
atrasa e desincentiva o investimento nesta área 
que acabará por sucumbir à hegemonia tecnoló-
gica dos Estados Unidos e da China.  

Os transgénicos são uma das maiores revo-
luções na agricultura. Permitem aumentar a 
produtividade das culturas ao mesmo tempo 
que reduzem a necessidade de utilização de 
fertilizantes e pesticidas. Permitem cultivar em 
terrenos que antes eram considerados improdu-
tivos. Permitem produzir culturas tolerantes ao 
sal, algo que poderá ser relevante no futuro com 
o aumento dos níveis do mar. Permite remover 
produtos tóxicos de plantas, diminuir os níveis 
de micotoxinas aumentando a qualidade do 
alimento e reduzindo eventuais problemas para a 
saúde do ser humano.

Mas mesmo com mais de 1700 estudos de-
monstrando que os transgénicos são seguros, 
com zero doenças atribuídas ao consumo de 
transgénicos por parte de animais ou humanos, 
com dezenas de consensos científicos concluin-
do pela segurança dos transgénicos, como o 
consenso da U.S. Food and Drug Administration, 

da National Academy of Sciences, da Organiza-
ção Mundial de Saúde, da Academy of Nutrition 
and Dietetics, da Royal Society of Medicine, 
apesar da manifestação pública da comunidade 
científica relativamente à regulação draconiana 
imposta aos transgénicos, a Europa continua em 
negação, impávida e serena como se nada se 
passasse. Como se a aplicação de um princípio 
de precaução distorcido e sem qualquer funda-
mento fosse mais importante que a aceitação de 
uma tecnologia que permite salvar o ambiente, 
combater as alterações climáticas e ajudar a 
eliminar a fome. 

Só o arroz dourado, que ainda não foi totalmente 
adaptado por países que dele necessitam, tem 
o potencial de salvar milhões de vidas e alterar 
drasticamente a vida de outros milhões de pes-
soas, que estão condenadas à cegueira devido 
ao défice de vitamina A. 

A Europa consegue a hipocrisia de exigir menor 
regulação a alimentos criados por mutagénese 
(em que são criadas centenas de mutações em 
locais desconhecidos por cada novo “atributo” 
descoberto) ou a plantas criadas por cruzamen-
to entre diferentes espécies (criando todo um 
novo mapa genético) que aos transgénicos, que 
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muitas vezes consistem apenas na introdução 
de um gene. Ou seja, a técnica menos invasiva, 
que permite saber exatamente o que foi alterado 
em determinada planta, que produto ela passou 
a produzir a mais ou deixou de produzir, é con-
siderada a técnica mais perigosa e com maior 
necessidade regulatória.

A Europa vive uma tecnocracia das massas, em 
que ignorantes agrupados em associações “pelo 
ambiente” conseguem impor a sua visão dis-
torcida do mundo, uma visão “naturalista” que 
apenas atrasa o inevitável e nos deixará à mercê 
de outros países no que diz respeito à biotecno-
logia.

Ser contra os transgénicos é ser um anti-vacinas 
da agricultura. É ser promotor de pseudociência, 

é ser profundamente ignorante sobre as vanta-
gens desta tecnologia. Vivemos um Lysenkois-
mo à escala europeia e precisamos de todas as 
vozes racionais para evitar a catástrofe que se 
avizinha.

Bertand Russell escreveu no seu livro “História 
da Filosofia Ocidental” que não há nada que jus-
tifique que a Europa seja das civilizações mais 
desenvolvidas do mundo. A única coisa que nos 
deu vantagem foi a aposta na ciência. E os polí-
ticos, ignorantes, acham que conseguirão impor 
as suas visões fantasiosas, apenas para agradar 
às massas ignorantes. Acabaremos todos atro-
pelados pela realidade.

*João Cerqueira
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► RECICLAGEM

Novas tecnologias 
permitem
reciclar pás eólicas 
em fim de vida
Preocupado com o meio 
ambiente, o Reino Unido está a 
desenvolver uma iniciativa para 
a reciclagem e desenvolvimento 
futuro das pás eólicas que 
chegaram ao fim de vida. 
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A iniciativa do National Composites Centre 
(NCC), pretende acelerar o desenvolvi-
mento de tecnologias, processos e mate-

riais que abordem uma iniciativa de reciclagem e 
desenvolvimento futuro de pás eólicas!

O projeto, que recebeu o nome SusWind está a 
ser promovido em colaboração com o ORE Ca-
tapult e conta com o apoio da The Crown Estate 
e Renewable UK!

O PROJETO SUSWIND

O projeto SusWind pretende impulsionar a sus-
tentabilidade futura da tecnologia de aerogera-
dores em três áreas complementares:
- Em primeiro lugar a reciclagem, demonstrando 
que existem tecnologias viáveis para reciclar as 
pás eólicas existentes, cuja maioria já se encon-
tra próximo do seu fim de vida útil, e assim usar 
esses materiais para desenvolver novas apli-
cações secundárias como peças para veículos 
elétricos, pontes ou mesmo isolamento térmico.
- Em segundo lugar a sustentabilidade, por for-
ma a incentivar o uso de materiais mais amigos 
do ambiente e que sejam mais sustentáveis, 
como matérias primas de origem biológica ou 
termoplásticos no desenvolvimento de compos-
tos para as pás eólicas, em vez de fontes insus-
tentáveis ou com pouco potencial de reciclagem.

- Em terceiro lugar e, por fim, o design. O obje-
tivo neste domínio é desenvolver novos protó-
tipos cujo design seja inovador e permita uma 
montagem ou desmontagem mais fácil e prática, 
recorrendo a materiais sustentáveis e cujo ciclo 
de fim de vida já esteja assegurado. 

Com estas medidas estas instituições querem 
preparar o futuro da próxima geração de pás 
eólicas.

O NCC pretende que mais empresas da indústria 
energética se envolvam no programa e colabo-
rem a dar uma direção a este trabalho. Outras 
empresas que já se encontram a colaborar com 
o projeto são a SSE Renewables, Vestas, BVA 
Associates e a Shell.

O diretor da NCC, Richard Oldfield, garantiu que 
“os materiais compostos são um fator chave 
para o êxito da energia eólica, bem como para 
se conseguir uma economia global baixa em 
carbono. Mas é evidente para os engenheiros, 
economistas e ambientalistas que precisamos 
de encontrar uma forma mais sustentável de 
avançar. Investir agora no futuro da sustentabi-
lidade das pás eólicas ajudará a desbloquear o 
uso de compostos reciclados para a próxima ge-
ração de transporte e infraestrutura sustentável”.

Quanto ao departamento de Investigação e 
Inovação da ORE Catapult, e segundo Stephen 
Wyatt, defende que “é vital que se trabalhe para 
minimizar o impacto direto no meio ambiente e 
procurar novas formas inovadoras de reciclar o 
parque existente de aerogeradores para que a 
próxima geração, com o uso de compostos ou 
materiais mais ecológicos, seja mais sustentável”.

O que fazer às pás eólicas?

Há cerca de 14000 pás eólicas a chega-
rem ao fim do seu ciclo de vida útil nos 
próximos três anos, o mesmo é dizer que 
cerca de 50000 toneladas de peso em 
pás eólicas irão para aterros ou serão 
incineradas!
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► CURIOSIDADES E NÃO SÓ...

Mar Cáspio pode 
‘encolher’

pelo aquecimento global. Um número crescente 
de estudos científicos preveem uma seca em 
muitas regiões do mundo, o que inevitavelmen-
te acarretará quedas substanciais do nível dos 
lagos nas bacias asiáticas, africanas e america-
nas”, afirmam os autores do artigo.

A equipa realça ainda que é importante alertar 
para este fenómeno, através de investigações 
como o relatório IPCC (Painel Intergovernamen-
tal sobre Mudanças Climáticas), e que se devem 
adaptar medidas e estratégias para o combater.

As alterações climáticas não estão apenas 
a potenciar o aumento do nível do mar. O 
aquecimento global está a levar à evapo-

ração de água em diversas regiões e a prejudicar 
as massas de água.

Um estudo recentemente publicado na revista 
Nature prevê que o Mar Cáspio (também conhe-
cido como o maior lago do mundo), possa vir 
a perder entre 9 e 18 metros até ao final deste 
século. Este acontecimento, segundo a mes-
ma fonte “deve-se ao facto de não haver um 
equilíbrio entre a precipitação e o aumento da 
evaporação” e acrescenta: “A previsão baseia-
-se na continuidade de médias e altas emissões 
de gases de efeito de estufa para a atmosfera. 
Ainda que estas venham a reduzir, o lago já está 
a perder cerca de 6–7 centímetros anualmente”, 
explicam os cientistas.

O ‘encolher’ do Mar Cáspio vai trazer repercus-
sões para as regiões, tanto a nível económico 
como social. “Como a subsistência e a seguran-
ça alimentar de milhões de pessoas que depen-
dem do Mar Cáspio, a perda destes serviços do 
ecossistema terá consequências socioeconó-
micas drásticas e pode desencadear conflitos 
locais e regionais – numa região etnicamente 
diversa que já está repleta de tensões.”

OUTROS LAGOS PODEM VIR A SOFRER DO 
MESMO PROBLEMA

“A falta de consciência pública e política do de-
clínio iminente do nível do mar Cáspio aplica-se 
igualmente às mudanças no nível dos lagos em 
todo o mundo, impulsionadas ou amplificadas 

As espécies endémicas, os habitats e os 
ecossistemas serão igualmente afetados. 
Uma das espécies indicadas no estudo é 
a Foca do Cáspio (Pusa caspica), que já se 
encontra ameaçada de extinção.
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A Serra de Negrelos localiza-se na margem 
sul do Rio Douro, no município de Vila 
Nova de Gaia,  freguesia de Canelas. É 

conhecida como um dos pulmões da Área Me-
tropolitana do Porto.

Pensa-se que a sua cobertura vegetal primitiva 
tenha sido de carvalhos alvarinhos. A fauna era 
abundante e principalmente constituída por aves 
e raposas. Porém, com o passar do tempo, tudo 
mudou: após o encerramento das pedreiras, for-
maram-se vários lagos que lentamente ganha-
ram vida, muita vida aliás, ao longo dos anos. 
Hoje está maioritariamente invadida por eucalip-
tos, acácias, castanheiros, sobreiros, pinheiros e 

alguns maciços de silvas.

Era muito agradável fazer o percurso da estrada 
romana, que também faz parte do caminho de 
Santiago português, mas os trilhos atualmente 
são perigosos para caminhar ou passear ani-
mais, pelo excesso de utilização de todo o tipo 
de veículos (motos, jipes, bicicletas, etc..) que 
danificam o piso de terra, transformando-o num 
lamaçal no inverno e poeirento de verão, além 
do barulho e poluição que provocam, princi-
palmente aos fins-de-semana. Mas mais grave 
ainda, é o facto de particulares e empresas 
terem feito da Serra um depósito de todo o tipo 
de resíduos, descarregando lá materiais diversos 

SERRA DE NEGRELOS
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que vão desde material ligado à construção civil 
até ao lixo doméstico.

Esta é uma Serra  há muito tempo abandonada 
pelo poder político, apesar de existir pelo menos 
um projeto para este espaço verde, como é o 
caso do “Estudo Prévio de Recuperação Am-
biental a longo prazo da Serra de Canelas”, de 
1965, autoria de Nuno Gomes de Oliveira, que 
nunca passou para o terreno, nunca tendo sido 
feito o que quer que fosse, até aos dias de hoje, 
pelo executivo camarário.

Podemos encontrar por toda a Serra uma ca-
mada de biomassa, resíduos, árvores cortadas, 
secas e amontoadas numa camada já com mais 
de 20cm de altura, constituindo alimento para os 
fogos, que são visitas assíduas desse espaço.

Se não se fizer nada, vai ser perdida uma oportu-
nidade de criar uma maior qualidade de vida para 
a população local e de salvar um ecossistema 
que se encontra em perigo (ou o que resta dele!).

A Serra ganha ainda mais importância na atual 
conjuntura, pelo facto de as cidades terem obri-
gação de criar manchas verdes de forma a gerar 
um microclima que possa ajudar à resiliência 
face às alterações climáticas.

A Associação Agir pelo Planeta, com o apoio da 
população e das empresas locais, pretende levar 
a cabo uma iniciativa em que, valorizando os 
resíduos, tentará reflorestar a Serra, com plantas 
autóctones. Na prática, propõe-se a que, com 
o valor dos resíduos comercializados e o das 
vendas de uma loja de vestuário em segunda-
-mão, se tente adquirir alguns hectares da Serra 
e estabelecer parcerias com os proprietários dos 
terrenos para, em conjunto, tornar a Serra um 
lugar melhor para todos os cidadãos, um espaço 
mais resiliente ao fogo e um bom habitat para 
milhares de espécies.

E tentaremos ao máximo, sensibilizar os órgãos 
de poder local para se juntarem a nós, numa luta 
que consideramos ter de ser de todos!…
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Baralho de cartas  
“52 Formas de ajudar o planeta”
Baralho de cartas  
Neste baralho encontra pequenos textos/dicas que nos ajudam, com pequenos gestos 
do dia-a-dia, a diminuir a pegada de carbono.

Permite jogar como qualquer outro baralho tradicional e aprender em simultâneo.

TEMOS TRÊS TIPOS DE BARALHOS DIFERENTES, EM 
CONFORMIDADE COM AS FAIXAS ETÁRIAS:

• baralho 1 - crianças dos 6 aos 7 anos

• baralho 2 - crianças dos 8 aos 10 anos

• baralho 3 - adolescentes e adultos
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• Um jogo para jogar em família, com amigos e em 
contexto escolar

• Dos 8 aos 100 anos

• No máximo para 6 jogadores

• Jogo de estratégia

• Caixa em madeira, tabuleiro em cartão, 90 peças, 
3 baralhos

• Produzido em Portugal e com materiais reciclados

JOGO “AGIR PELO PLANETA”JOGO “AGIR PELO PLANETA”
Um jogo de estratégia em que o jogador tem como objetivo tornar-se um empresário 
de sucesso investindo na economia circular, tomando decisões, legislando, tornando-se 
um herói, salvando o planeta!... Na prática, para ter sucesso, precisa de se tornar um 
“empresário verde”.

O objetivo é que os jogadores, no final do jogo, tenham mais conhecimentos sobre a 
economia circular e as alterações climáticas: as causas, as consequências, as medidas 
de resiliência e mitigação que estão a ser implantadas, etc…


