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Explosão petrolífera nos EUA entre as piores

Nos finais de Abril uma catástrofe teve lugar no Golfo do México. Uma plataforma petrolífera, Deepwater 
Horizon, explodiu causando o afundamento da estrutura e deixando aberto um poço que liberta diariamente o 
equivalente a cinco mil barris (inicialmente 
estimavam-se cerca de mil barris) de petró-
leo. São já muitos os homens, robôs e em-
barcações que combatem aquela que é uma 
das piores marés negras da história dos Es-
tados Unidos da América.
Alguns incêndios controlados foram postos 
em prática, queimando algum petróleo. Es-
ta é uma técnica já posta em prática no pas-
sado, contudo os ventos e a maré levaram 
o petróleo direto para a costa americana.
Uma das tentativas postas em prática foi a 
colocação de uma cúpula de 12 metros de 
altura e 78 toneladas para tapar um dos 
pontos de fuga, contudo não passou de 
uma tentativa, pois não obteve resultados 
positivos.
Apesar de todos os esforços a mancha 
negra tem vindo a aumentar de dia para dia, chegando à costa do Louisiana, que ainda não esqueceu o desastre 
causado pelo furacão Katrina e já enfrenta uma nova catástrofe. A paróquia de Lafourche declarou estado de 
emergência e vedou o acesso do público à praia de Fourchon. “Decidimos que a nossa melhor opção é usar as 
praias como barreira natural para proteger as nossas zonas húmidas do petróleo”, disse a responsável daquela 
paróquia, Charlotte Randolph, citada pelo jornal local “Times-Picayune”. “É muito mais fácil limpar o petróleo 
das praias do que nos pauis”, acrescentou. Foram descarregados vários camiões de areia no porto de Fourchon 
para que esta seja colocada em grandes sacos de areia. Depois, a Guarda Costeira vai lançá-los, de helicóptero, 
em cinco zonas ao longo da costa. Nos últimos anos, as tempestades tropicais e furacões ajudaram à erosão da 
zona litoral, deixando uma abertura directa para as zonas húmidas.

Maré negra ameaça natureza já fragilizada
A maré negra do Golfo do México afeta, sobre-
tudo, regiões muito sensíveis, já atingidas por fura-
cões, poluição, sobre-exploração pesqueira e alter-
ações climáticas. Estas são ameaças que limitam a 
capacidade da natureza de ultrapassar um novo problema.
“O tempo o dirá, mas o que sabemos é que os ecossiste-
mas em boa saúde resistem melhor às ameaças”, comentou 
Christopher Mann, um dos responsáveis do programa marin-
ho do Pew Environment Group, com sede em Washington.
Depois da passagem do furacão Katrina, em 2005, a vegetação 
ainda não recuperou o suficiente para conseguir desempenhar o 
seu papel de barreira natural de protecção destas zonas húmidas.

Homens combatem aquela que é uma das piores marés negras

Ave afetada pela maré negra
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Perigo invisível no fundo do mar
Na Primavera, este é um local importante de concentração de baleias e atuns do Atlântico que lá se reproduzem.

“As pessoas preocupam-se com 
as costas, mas os impactos tam-
bém são graves no oceano”, sa-
lienta Lisa Speer, directora do 
Programa Oceanos no National 
Resources Defense Council. 
“Muitas criaturas vivem no 
fundo do mar, longe das câ-
maras. Ovos e larvas são par-
ticularmente vulneráveis: 20 
anos depois da maré negra do 
Exxon Valdez (no Alasca), os 
salmões ainda não recuperaram”.
A opção da BP em utilizar disper-
santes na maré negra é criticada 
por muitos. “Estamos a acrescen-
tar uma poluição a outra. Só que 
o petróleo não desaparece, afun-
da-se e fica acumulado nos sedi-
mentos durante décadas”, alerta

Sue Lieberman, directora-adjunta do Pew. “A vida marinha vai tornar-se numa sanduíche tóxica”, co-
mentou Mann. “Um fundo do mar desabitado e águas de superfícies mergulhadas em petróleo”.

Explosão na plataforma causada por bolha de metano
A explosão na plataforma petrolífera Deepwater Horizon foi causada por uma bol-
ha de metano que se escapou do poço e disparou para cima, através da coluna de per-
furação, revela um inquérito interno da BP às causas do acidente no Golfo do México.
Ao longo de uma subida de 1500 metros, o gás foi ganhando força e destruiu vários dispositivos de se-
gurança, antes de explodir, de acordo com os relatos dos funcionários daquela plataforma que sobre-
viveram à explosão. Estes testemunhos são, até agora, o relato mais detalhado do que terá acontecido.
Robert Bea, da Universidade da Califórnia e da Academia Nacional de Engenharia dos Estados Unidos 
e consultor da BP na análise de riscos nos anos 90 acredita que os trabalhadores estavam a testar uma for-
ma de selar o poço com cimento, na sua base. Depois reduziram a pressão na coluna de perfuração e tenta-
ram fazer uma segunda selagem. Mas uma reacção química causada pelo cimento criou calor e uma bolha 
de gás que se foi intensificando. “A bolha tornou-se como um canhão a disparar gás”, disse Bea à AP, cita-
do pela CBS. Na plataforma, a primeira coisa que os funcionários viram foi água do mar disparada da col-
una de perfuração, atingindo 80 metros de altitude. Depois, o gás chegou à superfície, seguido do petróleo.
A BP prefere não comentar estas informações.

Derrame petrolifero no Golf do México
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Organizações Ecológicas contra explorações petroliferas
As organizações ecologistas Greenpeace e Amigos da Terra já 
abriram duas petições para pedir ao Presidente Barack Obama para 
deixar cair os seus planos de explorações petrolíferas off-shore. 
Os Amigos da Terra afirmam que a sua petição, que pede ao Pres-
idente para reconsiderar o seu plano, já foi assinada por 16 mil 
pessoas. “Esta tragédia lembra-nos que a exploração petrolífera 
offshore tem custos humanos, ambientais e económicos”, diz 
esta organização, em comunicado. “Os derrames não são só ex-
tremamente perigosos para a vida marinha mas também colo-
cam em risco as comunidades costeiras e as indústrias locais”.

Um novo Exxon Valdez?
A comparação entre a maré negra no Golfo do México e o acidente causado pelo cargueiro Exx-
on Valdez, em 1989, parece inevitável. Por enquanto, ainda não se sabe qual o mais grave.

O naufrágio do cargueiro da ExxonMobil na 
enseada Prince William, no Alasca, a 24 de 
Março de 1989, derramou 50 milhões de litros 
de petróleo numa superfície de 1300 quiló-
metros. Ainda hoje continua a ser a maior 
maré negra em águas norte-americanas e 
mais de onze mil pessoas e 1400 navios esti-
veram envolvidos das operações de limpeza.
Estima-se que morreram entre 100 mil e 700 
mil aves devido ao desastre. Vinte anos de-
pois, a população da maioria das espécies 
afectadas voltou aos níveis de antes do de-
sastre ou está a recuperar bem. O arenque, 
uma das maiores fontes de rendimento dos 
pescadores locais, foi das poucas espécies 
marinhas que não recuperou do desastre.

Elsa Ferreira 
Exxon Valdez



Por Portugal . . .
  26 de Maio de 2010
  DicAmbiental 07

Vinte toneladas de rolhas de cortiça foram recicladas no ano passado
Maria Oliveira

Ao longo de 2009 foram recicladas 20 toneladas de rolhas de cortiça, no âmbito do programa Green Cork, da 
Quercus. Este ano serão colocados mais pontos de recolha, em
 todo o país.
As rolhas de cortiça são depositadas em cerca de 150 pontos 
de recolha. Depois são transportadas para o único centro de 
reciclagem autorizado para este fim em Portugal, do Grupo 
Amorim, onde são trituradas e transformadas em nova maté-
ria-prima. Pedro Sousa, da Quercus, explicou que as rolhas re-
cicladas têm utilizações muito diversas, desde “a produção de 
revestimentos, isolamentos térmicos e acústicos até à produ-
ção de peças automóveis, indústria de calçado ou indústria 
aeronáutica”. 
Grande parte da cortiça obtida através da reciclagem destina-
-se à exportação. 
Depois de um esforço para expandir a rede de pontos de reco-
lha, o número passou de cerca de 30 no ano passado para os 
actuais cerca de 150, nos hipermercados Continente, super-
mercados Modelo e nos centros comerciais Dolce Vita, distri-
buídos pelo país. 
Quantidade de rolhas recolhidas deverá aumentar 50 por cento
este ano.
O objectivo para 2010 é “tentar obter mais 50 por cento que no
 ano passado”, para o que já foi lançada uma nova campanha 
de sensibilização, explicando “a importância da rolha como 
vedante sustentável e com qualidade extrema”, disse Pedro Sousa. 
O responsável da Quercus salientou a adesão de escolas que “desenvolvem acções de recolha de rolhas e de sen-
sibilização da comunidade local” e de cerca de 60 autarquias, promovendo a recolha selectiva e disponibilizando 
contentores específicos. 
Entre os objectivos do Green Cork está a protecção do montado de sobro, “um dos ecossistemas mais ricos da 
Europa e o único verdadeiramente original em Portugal”. “Todo o dinheiro obtido com a matéria-prima das rolhas 
que entram no reciclador é doado à Quercus para reflorestar o país com espécies autóctones”, nomeadamente o 
sobreiro, Quercus suber, realçou Pedro Sousa. 
Apoiar esta actividade económica, que “é sustentável”, é outra das metas, assim como a absorção de dióxido de 
carbono (CO2) pelo montado de sobro. A Quercus estima que este ecossistema consiga absorver anualmente 4,8 
milhões de toneladas de CO2.
Os sobreiros estão protegidos em Portugal por legislação específica que proíbe o seu abate e substituição por 
outras espécies.

Ponto de recolha no Dolce Vita Funchal

AJUDEM NESTA
CAUSA!
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Centro Ciência Viva tem Novo Conteúdo
Patrícia Pereira

“Peixes da Nossa Floresta” é o nome do novo conteúdo do Centro Ciência Viva. Foi com este novo espaço que 
os Professores João Carrola e António Moitinho Rodrigues brindaram 2010, o Ano Internacional da Biodivers-
idade. 
Divulgar as espécies piscícolas de água doce, alertar para os problemas da introdução de espécies exóticas inva-
sivas, sensibilizar as crianças e adultos para os problemas de poluição da água e sensibilizar para a preservação 
da biodiversidade são alguns dos objectivos do novo conteúdo “peixes da nossa floresta”.
Este novo conteúdo, que surge de uma colaboração entre o Centro Ciência Viva da Floresta, a Escola Superior 
Agrária de Castelo Branco e a UTAD, está integrado na sala temática, a floresta como fonte de vida, e é consti-
tuído por 3 aquários povoados com espécies piscícolas existentes nos rios, ribeiras e barragens da região.

O primeiro aquário representa os rios de montanha e as re-
spectivas espécies piscícolas, o segundo aquário representa 
as zonas médias e baixas dos rios e no terceiro aquário está 
povoado com várias espécies exóticas invasivas (nomeada-
mente o achigã, e a perca-sol), que existem nos nossos rios 
e barragens) e que provocam efeitos graves e irreversíveis 
na dinâmica das populações piscícolas autóctones.
Este projecto, que foi avançado em Julho de 2009, nasceu 
de uma proposta do Prof. António Moitinho Rodrigues, 
Director da ESA, que contou ainda com o empenho do 
Engenheiro João Paulo Catarino, Presidente de Câmara de 
Proença-a-Nova e ainda com a colaboração da UTAD.

João Carrola, docente da UTAD e investigador do CITAB, desenvolveu o tema “instalação e manutenção de 
aquários para fins ornamentais e experimentais” focando a importância dos aquários no ensino, investigação, 
divulgação e sensibilização ambiental. Além disso, o docente ficou encarregue da logística dos aquários para 
quarentena e adaptação dos peixes selvagens. Já a UTAD, em cooperação com a ESACB, teve encarregue do 
povoamento dos aquários.
Ao longo do desenvolvimento do novo conteúdo, o Prof. João Manso, director do CCVF, deu todo o apoio ne-
cessário.
Este novo conteúdo foi visitado recentemente pelo Sr. presidente da república, o Prof. doutor Aníbal Cavaco 
Silva, pelo Sr. Secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural, Engenheiro Rui Barreiro e pela 
Doutora Rosália Vargas da Ciência Viva – Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica.
Recentemente, os professores João Carrola e António Moitinho Rodrigues participaram no ciclo de Cafés de 
Ciência sobre a “Pesca Desportiva e Biodiversidade” e em duas palestras inseridas no Ano Internacional da Bio-
diversidade, acções estas que foram desenvolvidas pelo Centro Ciência Viva da Floresta.

João Carrola explica os novos conteúdos

Vale de 25% de desconto* 
na entrada do Centro Ciência Viva da Floresta

*este vale pode ser usado em qualquer Centro Ciência Viva do país
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Inverno chuvoso pode agravar época de incêndios florestais
Patrícia Pereira

O Inverno chuvoso obrigou agricultores a adiarem as queimadas nos seus terrenos e contribuiu para uma maior 
biomassa nas florestas. Peritos em fogos 
apontam estas como as principais razões 
para uma época de incêndios florestais 
que se pode torna preocupante.
Hermínio Botelho, do Departamento de 
Ciências Florestais da Universidade de 
Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), 
considera que as queimadas que “ficaram 
adiadas e com certeza vão ocorrer a partir 
de agora” são a questão mais “complexa 
e difícil de gerir”.
No mundo agrário é muito comum a uti-
lização do fogo para, por exemplo, reno-
vação de pastagens. 
“Se reduzirmos, durante o Verão, o núme-
ro de focos de incêndios relacionados 
com a actividade agrária, é provável que, 
no futuro, possamos reduzir o número de 
ocorrências e naturalmente a área ardida”, 
salientou. 
Outra consequência do Inverno chuvoso é que vai haver mais biomassa nos matos e florestas, no entanto, “isso 
não significa que essa biomassa vá estar sempre em condições de arder”. O investigador Xavier Viegas, da Uni-
versidade de Coimbra, concorda. A vegetação herbácea multiplicou-se este ano devido às chuvas dos últimos 
meses, o que exige mais limpeza da floresta para prevenir os incêndios, defendeu.
O professor da sublinhou que “este ano a precipitação foi acima da média”, contribuindo para a proliferação da                             
“vegetação fina” e para um maior risco de incêndio em Portugal. 

Embora entenda que o pastoreio “é uma aposta 
que vale a pena” na prevenção dos fogos, pois 
o gado reduz a massa combustível enquanto se 
alimenta na floresta, o investigador defende “um 
controle destas actividades”. Nalgumas zonas 
do país, os pastores queimam matos “para mel-
horar a qualidade dos pastos”. “Às vezes, esses 
fogos escapam ao controle e originam incêndios 
graves”, concluiu. 
Xavier Viegas apelou à “redução das cargas de 
combustível” das florestas, à limpeza das ber-
mas das estradas e em redor das casas.

Continua...

Agricultores adiam queimadas devido ao mau tempo

Outra causa do Inverno Chuvoso é o aumento da biomassa
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 “Nesta limpeza, deve ser dada prioridade próximo das habitações. Em caso de incêndio, pode não haver capaci-
dade dos bombeiros para acorrer a todos os pontos”. 
“Temos visto nos últimos anos, felizmente, por parte das autoridades locais e dos privados, o cuidado de limpar 
bermas, o que eu espero que aconteça”, acrescentou. No entanto, importa “estabelecer prioridades” nos trabal-
hos de limpeza, dado que “esta tarefa torna-se bastante dispendiosa”. 
No ano passado arderam mais de 86 mil hectares de floresta e mato, um valor superior em quase 69 mil hectares 
ao do ano anterior, o que representa um aumento de quase cinco vezes mais área destruída do que em 2008.
Segundo dados da Autoridade Florestal Nacional (AFN), houve 26.339 ocorrências de incêndio no ano passado. 
Das mais de 26 mil ocorrências, 22 por cento correspondem a incêndios florestais, ou seja, onde a área ardida 
foi igual ou superior a um hectare, e 78 por cento a fogachos, onde as chamas destruíram uma área inferior a um 
hectare. Quanto ao total de área ardida, o relatório da AFN revela que 72 por cento (61.923 hectares) correspon-
deu a mato.

Leiria quer acabar com as lixeiras
Elsa Ferreira 

A Câmara Municipal de Leiria, no dia 5 de Junho, 
data em que é assinalado o Dia do Ambiente, vai 
colocar de novo em acção o projecto “Limpar 
Portugal” na maioria das freguesias do concelho. 
O objectivo do município é que esteve evento vá 
decorrendo todos os anos até que deixe de haver 
lixeiras. Vítor Santos, o coordenador do “Limpar 
Portugal” a nível concelhio garante que a iniciativa 
tem todas as condições para ser bem sucedida, uma 
vez que no dia 20 de Março houve freguesias que 
não conseguiram ir sequer a 20 por cento dos locais 
identificados, devido ao mau tempo. Em contrapar-
tida, haverá freguesias que não irão participar no 
Limpar Leiria por já ter sido recolhido todo o lixo.
Raul Castro, presidente da Câmara de Leiria, ga-
rante que nos casos em que for possível identificar 
as empresas que despejaram resíduos em locais 
públicos, a autarquia irá contactá-las para as sensibi-
lizar. “Não nos compete assumir o papel de polícias, 
mas promover uma melhor consciência colectiva 
para termos um melhor ambiente.” Em Leiria, foram 
recolhidas cerca de 120 toneladas de resíduos na 
campanha “Limpar Portugal”.

EDP avança com a barragem do Alvito
Maria João Correia 

A EDP recebeu ontem “luz verde” para construir a bar-
ragem do Alvito, Castelo Branco, após o Ministério do 
Ambiente ter emitido favoravelmente a Declaração de 
Impacte Ambiental (DIA), anunciou a empresa.
Perante esta autorização, a energética vai avançar com 
o projecto, cujo investimento “deverá rondar os 360 
milhões de euros e criar mil empregos directos e 3 mil 
indirectos”, diz o comunicado. Prevê-se que a barragem 
do Alvito entre em funcionamento em 2016, devendo a 
construção iniciar-se em 2011.
“A EDP vai proceder à elaboração do projecto e das 
medidas de minimização e compensação exigidas pela 
DIA”, afirma a empresa, acrescentando que “do con-
junto de medidas fazem parte o restabelecimento de vias 
de comunicação afectadas e a execução de programas de 
monitorização ambientais e socioeconómicos.
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Nasceu o primeiro abutre-preto
Patrícia Pereira

O abutre-preto é uma ave que estava extinta há já muito na Catalunha, como tal, em 2007 iniciaram um projecto 
de reintrodução da espécie nessa região.O projecto de reintrodução do abutre-preto (Aegypius monachus) na 
Catalunha já está a dar resultados. As autoridades espanholas anunciaram o nascimento da primeira cria naquela 
zona no espaço de mais de um século.
Segundo o jornal “El Mundo”, trata-se da primeira cria 
registada na Catalunha desde que a espécie se extinguiu 
naquela região.
A ave, que nasceu a 25 de Abril na Reserva Nacional de 
Boumort, é filha de dois exemplares reintroduzidos há 
três anos. 
Actualmente, a área alvo do projecto de reintrodução, 
que começou em 2007, acolhe três casais estáveis. Mas 
apenas um conseguiu completar com êxito o ciclo re-
produtor.
O abutre-preto – a maior ave de Espanha - foi declarado
 a Ave do Ano pela Sociedade Espanhola de Ornitologia
(SEO) e pela Birdlife. Estima-se que existam em todo o 
país cerca de dois mil casais.
Em Portugal, a espécie tem uma população extremamente reduzida e, por isso, o Livro Vermelho dos Vertebra-
dos classificou-a como Criticamente em Perigo. O abutre-preto ocorre numa “estreita faixa na zona fronteiriça 
do Alentejo e Beira Baixa”, segundo o Livro Vermelho. As maiores ameaças à espécie são o envenenamento e a 
alteração do habitat.

Morte de bióloga investigada no Brasil
Elsa Ferreira

A bióloga e ambientalista portuguesa Margarida Bartolomeu, de 49 anos de idade, radicada há vários anos no 
Brasil, foi encontrada morta, na passada sexta-feira em sua casa, a 120 quilómetros do Rio de Janeiro.
A polícia brasileira está a investigar o caso. O inspector Sérgio Figueiredo, da delegacia local, adiantou que os 
resultados preliminares da autópsia não permitiram determinar a causa da morte, tendo desmentido que o corpo 
apresentasse sinais de violência, como chegou a ser noticiado. “Aguardamos pelos exames complementares da 
autópsia e estamos a ouvir pessoas e a realizar diligências”, acrescentou Figueiredo, informando que todas as 
possibilidades estão em cima da mesa, incluindo homicídio e morte natural. A polícia está também a investigar 
o desaparecimento do seu carro, admitindo que possa ter sido roubado.
A bióloga portuguesa foi dada como desaparecida por uma amiga, também ambientalista, que estranhou o facto 
de não ter notícias de Margarida há dois dias. 
Margarida Bartolomeu foi uma das fundadoras da ONG Instituto de Desenvolvimento Tecnológico Marinho e, 
segundo o Globo, envolveu-se em várias lutas ambientais, principalmente contra a invasão de áreas protegidas. 

Abutre-Preto
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Índios brasileiros lutam contra a construção da mega barragem
Elsa Ferreira

Após uma luta de 20 anos para ver o projecto de construção da terceira barragem do Mundo o Governo do Bra-
sil tem agora pela frente um grupo de indígenas que se prepara para ocupar o local previsto para a construção do 
empreendimento.
O líder local afirmou à agência francesa AFP que não irão desistir desta luta: “Estamos prestes a partir e espera-
mos ocupar já o território”, “Vamos construir uma aldeia permanente e não vamos de lá sair.” São cerca de 150 
os indígenas que se irão instalar no local, esperando, no final do mês, atingir os 500 e mais tarde 1000.
Os índios contam com o apoio de organizações ambientalistas, como a Greenpeace, e de algumas figuras públi-
cas internacionais, entre eles o realizador James Cameron, a atriz Sigourney Weaver e o cantor Sting.
A mega barragem de Belo Monte, na Amazónia, foi recentemente aprovada após ultrapassar vários desafios 
legais, durante as últimas duas décadas os sucessivos governos têm vindo a defender a sua construção. Lula da 
Silva, actual presidente do Brasil, defende que a barragem cuidará da falta de energia limpa e barata, e afirma 
que as necessidades energéticas do país vão aumentar 2,5 vezes até 2030. O Governo brasileiro estima ainda 
que este projecto ira gerar 18 mil empregos directos e 80 mil indirectos.
Embora o Governo estime que a obra custará cerca de 19 mil milhões de reais (8 mil milhões de euros), contudo 
as empresas afirmam que a obra não ficará por menos de 30 mil milhões de reais (13 mil milhões de euros). 
As empresas afirmam ainda que as cerca de 800 comunidades de índios que moram à beira do rio Xingu vão 
ser duramente afectadas, perdendo os peixes essenciais à sua sobrevivência e ficando isoladas de comunidades 
vizinhas.

BP obrigada a usar menos tóxicos no combate à maré negra
Patrícia Pereira

A Agência de Proteção Ambiental americana (EPA) informou a BP, no dia 19 de Maio, que tinha 24 horas para 
encontrar outro químico dispersante menos tóxico no combate à maré negra no Golfo do México.
Para evitar que a maré negra chegasse à costa, a BP tem estado 
a usar dois dispersantes, o Corexit 9500A e o Corexit 9527A.
“Nunca foi usado um volume assim de dispersantes”, contou 
ao “Washington Post” uma fonte em anonimato porque a me-
dida ainda não foi anunciada formalmente. 
Até ao momento, a BP aplicou 600 mil galões (2.727,600 litros, 
um volume equivalente à água numa piscina olímpica) destes 
químicos à superfície e 55 mil galões (cerca de 250 mil litros) 
debaixo de água.
Na semana passada, as autoridades aprovaram o uso de disper-
santes depois de a BP ter realizado três fases de testes. 
Mas ambientalistas têm questionado os perigos potenciais 
desta estratégia de contenção da poluição.
Entretanto, a maré negra causada pelo acidente na plataforma 
petrolífera Deepwater Horizon, a 20 de Abril, continua a espalhar-se no Golfo do México. Já existem receios de 
que possa chegar a Cuba. Washington e Havana começaram a falar sobre os potenciais riscos depois de a man-
cha ter entrado na Loop Current, corrente de água quente que domina a circulação na zona Este do Golfo.

Imagem satélica da maré negra
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Eyjafallajokull: o vulcão que paralisou a Europa

O vulcão Eyjafallajokull que acordou a 14 de Abril tem vindo a causar muitos estragos e prejuízos, não só na 
Islândia mas em toda a Europa e consequentemente no Mundo.
Após um início pouco conturbado, com um lançamento de cinzas fraco, o vulcão decidiu erguer-se de vez e 
mostrar do que era capaz. Durante os seus altos e baixos o vulcão causou muitos estragos em todo o continente 
europeu.

O norte da Europa foi afetado em primeiro lugar vendo a 
maioria dos seus voos cancelados por falta de condições 
aéreas, uma vez que as cinzas no ar eram demasiadas. A 
nuvem de fumo e cinzas foi descendo chegando, mais tarde, 
a atingir Portugal continental e ilhas.
Contudo, o vulcão não causou apenas transtornos nas 
companhias aéreas; as pessoas e a sua saúde também são 
gravemente afetadas. O vulcão dificulta a vida da popula-
ção residente perto do incidente, já para não falar nos gases 
extremamente tóxicos que lança e que afetaram não só a 
Islândia, mas também dos países mais próximos. 
Alguns relatórios da Islândia informam que em algumas 
áreas a precipitação vulcânica tem sido significativa, en-
tupindo os motores dos carros e reduzindo a visibilidade a 
apenas alguns metros. A polícia diz que as condições para 
conduzir podem ser muito difíceis nestes lugares, mas a área 
afetada é remota, onde moram apenas algumas centenas de 
pessoas,vivendo a maioria em casas isoladas. Essas pessoas 
foram aconselhadas a permanecer dentro de casa, com as 
janelas e portas fechadas e a usar óculos de proteção e uma 
máscara se forem aventurar-se ao ar livre.
As colunas de gases e de cinzas produzidas na passada se-
mana pelo Eyjafallajokull elevaram-se a seis mil metros de 
altitude. Num pico de atividade registado há duas semanas, os 
cientistas calcularam que o vulcão tenha emitido entre 300 e 
400 toneladas de cinzas por segundo. 

Um especialista islandês garante que a erupção do vulcão da Islândia terá parado, sendo que, atualmente, a 
cratera expele apenas vapor de água, representado pelo fumo. Ainda assim, a declaração não é unânime, com 
alguns peritos a alertar que é necessário esperar mais algum tempo para ter a certeza do fim da atividade do 
vulcão. 

Vulcão islandês causa perdas de um bilhão de euros a turismo europeu
O vice-presidente da União Europeia encarregado dos assuntos industriais, António Tajani, afirmou ontem 
que a paralisação do trânsito aéreo na Europa provocada pelas cinzas do vulcão na Islândia causou uma perda 
económica estimada num bilhão de euros ao turismo da região. 
Numa videoconferência, realizada a 28 de Abril, da qual participaram ministros de Turismo da União Europeia, 
Tajani trocou opiniões sobre as influencias exercidas pelo fenómeno, além de discutir ações coordenadas para 
recuperar o segmento. 

Pensa-se que a erupção do vulcão terá parado
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Segundo Tajani, as agências de turismo gastaram mais de 388 milhões de euros para alojar e repa-
triar os turistas. Portanto, é difícil avaliar as influências de longo prazo do episódio sobre o setor. 

Empresa islandesa vende cinzas do vulcão
Uma pequena empresa islandesa está a vender cinzas do vulcão Eyjafallajokull pela Internet. A empresa está a 
ter um enorme sucesso, tendo já recebido pedidos de mais de 130 países.
A loja on-line Nammi.is, que vende produtos diversos da Islândia, 
está a vender potes de 160 gramas de cinzas vulcânicas a 3.900 
coroas islandesas, o que equivale a 23,80 euros, sendo que os lu-
cros das vendas são doados para a caridade. 
“Tudo começou quando um dos nossos clientes estrangeiros, um 
colecionador, perguntou se não podíamos ir buscar as cinzas do 
vulcão. Eu, imediatamente, pensei que era uma óptima ideia”, 
disse o proprietário do site, Sofus Gustavsson. 
“O meu pai mora perto do vulcão, então, eu pedi-lhe para me tra-
zer as cinzas. Ele reuniu uma boa quantidade e trouxe”, concluiu 
o empresário.  
Segundo o empresário, outras duas empresas também vendem cinzas do vulcão, mas com fins lucrativos.

Site promove apostas sobre erupção de vulcão na Islândia
O vulcão Eyjafjallajokull tem ocupado as notícias pelos transtornos 
causados na Europa. Mas o Katla, vulcão gigante adormecido desde 
1918 e vizinho do Eyjafjallajokull, começa a preocupar as autori-
dades. E a casa de apostas internacional Betsson.com lançou, na se-
mana passada, uma cotação para a pergunta: “O grande vulcão Katla, 
na Islândia, entrará em erupção antes do dia 1 de janeiro de 2011?”.
No site, as duas opções estão praticamente empatadas, com uma 
pequena vantagem para o “sim” nas cotações - que paga 0,87 cênti-
mos para cada 0,43 cêntimos apostados. O “não” paga 0,82 cêntimos.
Outra aposta no site é “Quando vai parar a erupção do vul-
cão Eyjafjallajokull? Os apostadores podem optar por “an-
tes de maio de 2010”, “2011 ou depois” e “nunca mais”.
O portal de apostas Betsson é conhecido pelas suas ações inusita-
das, como a aposta sobre como o presidente norte-americano Barack 
Obama iria pronunciar determinadas palavras no seu discurso de posse.

Outros vulcões islandeses poderão acordar 
A história mostra que sempre que o Eyjafjallajoekul entrou 
em erupção, o vulcão Katla, que fica perto e é maior, foi atrás.

O vulcão islandês está agora a entrar em recessão após um mês de atividade. Mas há cientistas que acreditam 
que o pior ainda pode estar para vir, se os vulcões vizinhos, como o Katla, também entrarem em erupção por 
influência do Eyjafjallajoekul.
A possibilidade de o Katla voltar agora a acordar está aliás na mente de todos os vulcanólo-
gos, já que na história das erupções na Islândia, sempre que Eyjafjallajoekul entrou em erup-
ção, o Katla, que dista apenas 30 quilómetros, não tardou em seguir-lhe o exemplo.

Vulcão em erupção

Explusão Vulcánica
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O Vulcão “de mau feitio” agora no National Geographic
A recente e devastadora erupção do vulcão Eyjafjallajokull na Islândia perturbou em muito os céus da Europa, cau-
sando o encerramento de grande parte do espaço aéreo e deixando em terra centenas de milhares de passageiros de 
todo o mundo. As primeiras imagens da erupção do vulcão da Islândia foram captadas, em exclusivo, por uma equi-
pa do National Geographic Channel (NGC), tendo sido exibidas em “Mistérios da Ciência: Islândia - O Vulcão em 
Erupção”, um documentário, transmitido no dia 09 de Maio, pelas 20:00, no NGC e no NGC Mobile em Portugal.
À medida que as agências noticiosas iam dando conta dos avanços 
da nuvem de cinza, tendo em mente a situação de milhares de turis-
tas e homens de negócios, uma equipa de filmagens do NGC estava 
na Islândia, junto ao vulcão, para captar imagens impressionantes. 
A equipa NGC conseguiu o primeiro acesso via helicóptero 
até ao topo do glaciar onde se encontra o vulcão, tendo docu-
mentado com imagens inigualáveis os acontecimentos dramáti-
cos que ocorreram antes, durante e depois das duas erup-
ções do vulcão. Foi um trabalho de risco, uma vez que tiveram 
que se aproximar da cratera que, a cada dez minutos, expe-
lia fogo e cinzas num enorme rugido que saia do seu interior. 
Este documentário histórico mostra-nos também outros acontecimen-
tos muito importantes: as viagens da Guarda Costeira; depoimentos 
de testemunhas; a recolha de amostras de cinza e lava por parte de 
geólogos de renome; e a explicação dos factos científicos que estão 
por trás do caos que o vulcão causou e o seu impacto a nível global, 
como a paralisação do tráfego aéreo – o maior desde o 11 de Setembro. 

Vulcões e Revoluções
Muito se tem falado sobre as dificuldades e riscos fiscais e políticos que a Eu-
ropa enfrentará no seu processo de ajuste financeiro ao longo dos próximos anos. 

Contudo, há mais uma variável de 
risco socioeconómico, potencial-
mente importante: o risco vulcânico.
Há um mês, uma erupção do vulcão islandês 
manteve praticamente todo o espaço aéreo 
europeu fechado por vários dias, forçando 
o cancelamento de mais de 100 mil voos e 
causando prejuízos estimados em cerca de 5 
bilhões de euros apenas na indústria de avia-
ção. Se considerarmos todos os prejuízos 
humanos e financeiros na economia euro-
peia em razão das muitas pessoas impossibil-
itadas de viajar por causa do apagão aéreo, 
os números são exponencialmente maiores.
Ainda assim, as consequências económicas, 
sociais e ecológicas causadas ao longo do 

último mês pela erupção de vulcões na Islândia podem vir a mostrar-se absolutamente irrisórias em relação ao 
que pode vir por aí.

O vulcão manteve Europa parada

Eyjafjallajokull em ação



Vulcões podem ter impactos climáticos e, por consequência, socioeconómicos, substanciais. Em 1991, 
uma erupção de meras nove horas do Monte Pinatubo, 
nas Filipinas, lançou à atmosfera uma quantidade tão 
grande de dióxido de enxofre que - ao bloquear os 
raios solares - causou uma redução da temperatura mé-
dia do planeta nos cinco anos seguintes de meio grau 
centígrado, até que a névoa sulfúrica se desfizesse. 
Pode parecer pouco, mas meio grau centígrado equivale 
a todo o aquecimento do planeta nos 100 anos anteriores.
Apesar de todo o estrago causado por ele, o Eyjafjal-
lajokull não passa do irmão menor de 3 dos 33 out-
ros vulcões islandeses que entraram em erupção pelo 
menos uma vez após o final da última era do gelo, há 
cerca de 12 mil anos: Oraefajokull, Laki e Katla.
A erupção do Oraefajokull em 1362, por exemplo, parece 
ter sido maior ou no mínimo equivalente à do Vesúvio em 79 
a.C., que riscou as cidades de Pompeia e Herculano do mapa.
Em 1873, o Laki manteve-se em erupção por oito me-
ses, causando um forte arrefecimento da temperatura 
do continente e ilhas europeias, segundo os climatolo-
gistas. A redução das temperaturas e o fumo tóxico cau-
saram a morte de um em cada cinco islandeses naquele 
momento. Mais do que isso, as mudanças climatéricas 
causaram uma redução tão dramática da produção ag-
ropecuária europeia nos anos seguintes que, segundo 
alguns historiadores, foi decisiva para o mal-estar so-
cial que foi o estopim da Revolução Francesa em 1789.
Algumas décadas antes, no início do século XVIII, 
uma erupção de outro dos irmãos maiores do Eyjaf-
jallajokull, o Katla, causou um arrefecimento glob-
al tão significativo que até o Rio Mississippi, que se 

encontra numa das regiões mais quentes dos Estados Unidos, chegou a congelar ao norte de New Orleans.
Segundo alguns vulcanólogos as erupções do Eyjafjallajokull costumam ser indicadores de que o Katla entrará em 
erupção em breve, pois vulcões vizinhos muitas vezes têm “encanamentos” comuns. Para se ter uma ideia do po-
tencial de devastação, as erupções “usuais”do Katla chegam a ser 100 vezes maiores do que as do Eyjafjallajokull.
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Potentes descargas elétricas formam raios visíveis 
nas plumas do vulcão Eyjafjallajokull na Islândia 

em 17 de Abril de 2010

Elsa Ferreira
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Este mês dedicamos o espaço Foto-Leganda a algumas imagens do vulcão Eyjafjallajokull na Islândia.
As três primeiras foram capturadas pelo astrônomo Snaevarr Gudmundsson e a última pelo Sat24.com.

Raios causados pela descarga elétrica 
na coluna de cinzas. 

Plumas do vulcão Eyjafjallajokull em 17 de 
Abril

Imagem do Eyjafjallajökull no dia 17 de Abril 
de 2010, 15h UTC. 

As plumas massivas do vulcão Eyjafjal-
lajokull escondem um helicóptero flagrado 

voando nas proximidades (à esquerda). 
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“feedback tem sido muito bom, porque os miúdos têm gostado, os funcionários andam 
todos entusiasmados”

Em conversa com a redação da DicAmbiental, João Carrola, docente da Universidade de Trás-
os-Montes e Alto Douro, mostrou-se agradado com o Novo Conteúdo do Centro Ciência Viva.

Patrícia Pereira: Considera que esta iniciativa promove a biodiversidade e a preservação de algumas 
espécies em vias de extinção?

João Carrola: Esta iniciativa é extremamente importante porque para além de sensibilizar as pessoas
 para os problemas da biodiversidade, visa também por 
outro lado mostrar a investigação que se faz na UTAD 
(Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro). Nesse 
sentido, e juntamente com a escola superior agrária, es-
tá-se a tentar dinamizar o centro ciência viva para poder 
chegar alguma informação científica junto daqueles que 
vão visitar o centro ciência viva. O projecto inicial era 
montar três aquários, mais pequenos dos que estão lá, mas 
à medida que o projecto foi evoluindo o objectivo foi al-
terado. Foram construídos aquários maiores com uma es-
trutura a tapar aquilo e com uma zona de retaguarda de tra-
balho. Os aquários que estão à vista são três aquários, mas 
tem mais dois na parte de baixo do centro de ciência viva, 
quer para a climatização dos peixes, zona de quarentena e 
para a gestão do stock de peixes. Nesse sentido também 
os aquários foram preparados para que os alunos, que nor-
malmente frequentam o centro ciência viva, poderem ver 
quais as diferentes espécies que existem no nosso rio e para

 sensibilizar essas pessoas para os problemas dos ecossistemas e da perda da biodiversidade, que de facto 
esta agora muito na moda. Este ano é o ano 2010, ano internacional da biodiversidade. Foi a assembleia-
geral nas nações unidas que considerou de facto que a biodiversidade é um tema de tal forma importante 
que escolheu este ano como maneira de divulgar e fazer chegar junto à população geral, não só aos investi-
gadores, o problema de consciencializar as pessoas para preservar a biodiversidade. Esse aspecto é tanto ou 
mais importante que ao preservar as espécies dos nossos rios, por outro lado estamos a preservar a qualidade 
da água dos ecossistemas e estamos a trabalhar no fundo para preservar o nosso bem-estar e o desenvolvi-
mento sustentável. Isso será cada vez mais importante e nos estamos a contribuir com a redução da biodi-
versidade de uma forma mil vezes mais rápida que aquela que devia estar a acontecer. Por outro lado, esta 

Docente João Carrola
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esta nova temática vem dar mais vida ao Centro Ciência Viva e acaba por ser inovador. Inovador porquê?
 Porque em todo o distrito castelo bran-
co não há nenhuma estrutura deste tipo, 
com aquários, com peixe. No futuro ire-
mos avançar para o módulo anfíbios e 
invertebrados aquáticos. Não há nenhum 
módulo de facto que exista para sen-
sibilizar os jovens e adultos sobre este 
problema. E tomara a nós ter em Vila 
Real uma estrutura deste tipo, para que 
pudesse ser utilizado para as aulas e in-
vestigação, e também para o público geral.

Patrícia Pereira:Qual o feedback que 
tem tido do público em geral sobre esta 
iniciativa?

João Carrola: O feedback tem sido 
muito bom, porque o Centro Ciência Viva já está construído há vários anos e es-
tava também a chegar a um ponto onde de facto uma estrutura nova vem dar mais vida. 
Por outro lado, esta nova temática é tanto mais importante, porque é um CCV que esta virado para a floresta e 
com pouca vida. Neste momento penso que não tinha praticamente nenhuns organismos vivos. Então vão passar a 
ter novos módulos com peixes, um dos aquários só com espécies exóticas e que visa alertar para os problemas de 

espécies exóticas invasivas, como um dos 
problemas que temos agora aqui no porto. Um 
dos casos é o luciuperca. Se for à zona do Pin-
hão vão encontrar lá pescadores apanhar luci-
upercas com 2,3,4 kilos, e, aquilo é uma praga.
E o feedback tem sido muito bom, 
porque os miúdos têm gostado, os fun-
cionários andam todos entusiasmados e 
temos também pescadores que visitam 
aquilo e que mostram muito interesse.

.

Espaço dedicado ao Novo Conteúdo do Centro Ciência Viva

Aquário dedicado à fauna

Fique a saber no próximo núme-
ro como ganhar um bilhete duplo 

para ir ao Zoomarine.
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que não toma partidos e que se dedica única e ex-
clusivamente à verdade e à informação fidedigna. 

DicAmbiental, independente de qualquer institu-
ição, trata as suas notícias com  Verdade e Objec-
tividade. Tem ainda um espaço dedicado ao debate 
por parte do púbico, sendo sempre verificadas as 
informações dadas pelos mesmos.

O jornalista deve recusar cargos e funções incom-
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importantes, ou, até mesmo com a sua opinião.
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Morada: DicAmbiental, Apartado 5893, 4000 
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Impacto dos Incêndios Florestais na Qualidade do 
Ar em Áreas Urbanas 
Ana Isabel Miranda

Os incêndios florestais, em particu-
lar aqueles que ocorrem na interface 
urbano florestal (IUF), em que o fogo 
atinge ou mesmo invade o perímetro 
urbano, têm vindo a afirmar-se como 
um problema de grande magnitude e 
importância. 

O tipo de desenvolvimento da sociedade ocidental atual 
tem contribuído para uma crescente aproximação da 
floresta às povoações e vice-versa, pois é também cada 
vez mais comum a presença de núcleos habitacionais 
em áreas florestais.
Estes fogos de interface, que se prevê que venham a au-
mentar num futuro próximo, apresentam características 
próprias, afectando quase directamente as populações 
urbanas. Um dos seus efeitos manifesta-se através da 
degradação da qualidade do ar e, mesmo, de episódios 
de poluição atmosférica, com os consequentes impac-
tos na saúde humana. Os incêndios que lavraram em 
Setembro de 2003 a Norte da cidade de Lisboa, bem 
como os que chegaram aos limites da cidade de Coim-
bra, em Agosto de 2005, são um claro exemplo dessa 
contribuição para a poluição atmosférica em áreas 
urbanas.
Neste contexto, o Projecto de investigação INTER-
FACE teve como principal objectivo a avaliação do 
efeito dos incêndios florestais na qualidade do ar de 
áreas urbanas, acompanhando a crescente necessidade 
de informação relacionada com a gestão do impacto 
dos episódios de poluição atmosférica. 

Artigo de Opinião
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Propostas para este mês

   
Ao longo de 366 dias Vanessa Farquharson partilhou num blogue dedicado 
à ecologia (http://greenasathistle.com) a postura verde de alguém que tentou 
alcançar objectivos amigos do ambiente. O livro resultou numa compilação de 
reflexões, experiências, alegrias e frustrações reveladas a bloguistas e activistas 
que tal como Vanessa mostram interesse na preservação da natureza e defesa do 
ambiente. A principal conclusão que a autora retirou e quis mostrar a todos os 
habitantes do planeta é que se cada um alterar simples gestos, poderá apagar as 
pegadas ecológicas e tomar consciência de que tudo se resume a uma questão de 
postura. Este não é meramente um livro de dicas, não defende uma postura “eco-
chic”, mas antes tenta transformar o quotidiano de pessoas comuns em direcção a 
um movimento verde com capacidade de transformar qualquer eco-céptico num 
ambientalista convicto.

Plano Nacional de Leitura
Livro recomendado para apoio a projectos relacionados com Natureza/Defesa 
do Ambiente nos 3º, 4º, 5º e 6º anos.
Efeito de estufa; Chuva ácida; Incêndios nas florestas húmidas; Animais em 
extin-ão; Sabias que todos os dias podes ajudar a resolver estes problemas? 
Tudo o que fazes, desde comer um gelado até tomar um banho, tem efeitos 
no ambiente. Por vezes bons, por vezes maus. Lê o Guia do Jovem Consu-
midor Ecológico e ficarás espantado com o que aprenderás sobre: refrige-
rantes, batatas fritas, comida rápida, canetas e papel, pastas de dentes, 
papel higiénico e tampos de sanita, como tronar a tua escola ecológica.

A aldeia global em que vivemos oferece-nos, quase todos os dias, o espectá-
culo trágico de um imparável cortejo de múltiplas catástrofes. Ainda assim, a 
desflorestação prossegue, a erosão dos solos aumenta, o ar e as águas apre-
sentam níveis de poluição crescentes, a biodiversidade diminui dia após dia, 
o número de espécies extintas ou em vias de extinção engrossa dramatica-
mente, as alterações climáticas induzidas pela pressão antropogénica colocam 
em risco a vida na Terra. 
Este livro procura mostrar que a actual crise do humano é, em essência, uma 
crise de valores que está intimamente ligada ao modo com o Homem se 
relaciona com o seu mundo natural. Neste sentido, o livro defende que a crise 
ambiental é também, por isso, a crise do humano, procurando mostrar que 
o respeito e a consideração por essa terra que dá a vida, é condição funda-
mental para o respeito e para o equilíbrio do ser humano consigo mesmo. É 
urgente repensar a relação do homem com o seu mundo em termos de valores 
como respeito, sabedoria, prudência e responsabilidade.
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Ciclo Cinema & Ambiente
Do dia 15 de Setembro de 2009 a 13 de Julho de 2010 
terá lugar na Cinemateca Portuguesa o “Ciclo Cinema 
& Ambiente”. No final de cada filme, uma figura públi-
ca comentará a obra. 
Esta ideia fluiu entre a Fundação Calouste Gulbenkian 
e a Cinemateca Portuguesa, e, o seu principal objetivo é 
motivar a discussão com o público sobre a temática do 
ambiente.
As sessões são de entrada gratuita, com limite de lugar-
es disponíveis. Para tal é necessário bilhete de ingresso 
que deverá ser levantado, no próprio dia, na bilheteira 
da Cinemateca, entre as 14h30 e as 15h30 e das 18h00 
às 21h30. P.P.

Semana Verde na Almada
De 27 de Maio a 5 de Junho, vai decorrer na Almada a 
Semana Verde.
No programa consta a Festa Verde que tem lugar na 
manhã do dia de 27 de Maio. Esta festa conta com a 
presença de milhares de crianças da escola do concelho. 
Para o dia 2 de Junho haverá o Fórum 21 da criança no 
Teatro Municipal de Almada.
O programa pode ser consultado na página www.m-
almada/ambiente. P.P.

Campanha de Apadrinhamentos CERVAS - 
Primavera 2010
Apadrinhe um animal selvagem em recuperação no 
CERVAS - Centro de Ecologia, Recuperação e Vigilân-
cia de Animais Selvagens. É este o desafio lançado pela 
campanha Primavera 2010.
Contactos:
Telem:96.271.44.92 
Email: cervas.pnse@gmail
P.P.

GPA Roadshow Almada Sustentável
Um Jardim Sensorial, um Mercado de Trocas e um 
Mercado Biológico são apenas algumas das coisas 
que poderá ver de 25 a 29 de Maio, na Praça da 
Liberdade, Almada.
Do programa fazem parte outras iniciativas para 
todas as idades, entre as quais workshops sobre 
horticultura e jardinagem biológicas e um Mercado 
Biológico aberto durante o dia 29, onde os visitantes 
podem fazer compras com a garantia de que estão a 
adquirir produtos sem adição de pesticidas ou adu-
bos químicos. 
O GPA Roadshow é um projecto que está associado 
aos prémios Green Project Awards (www.greenpro-
jectawards.pt), uma iniciativa do Grupo GCI, Agên-
cia Portuguesa do Ambiente e Quercus. P.P.

Participe no concurso de fotografia “Pe-
drógão Grande e a Biodiversidade”
Para comemorar o Ano Internacional da Biodi-
versidade, o município de Pedrógão Grande está 
a promover um concurso de fotografia intitulado 
“Pedrógão Grande e a Biodiversidade”. 
Este tem o intuito de sensibilizar os munícipes para 
a importância do património natural existente no 
concelho, no sentido de registarem, em imagens, as 
suas experiências de modo a suscitarem, entre os que 
não o conheçam tão bem, uma desejável aproxima-
ção. P.P.
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15
é o número de praias da Madeira que se candidataram 
este ano ao galardão europeu Bandeira Azul, que dis-

tingue a qualidade de estâncias balneares.

O Número

03 Maio - Dia Internacional do Sol 
05 Maio - Dia Mundial do Campo
07 de Maio - Dia do Silêncio
09 Maio - Dia Mundial das Aves
20 Maio - Dia Europeu do Mar
22 Maio - Dia Internacional da Biodiversidade
24 Maio - Dia Europeu dos Parques Naturais
29 Maio - Dia Nacional da Energia
30 de Maio - Dia do Geólogo

Cronologia do mês de Maio

“Muitas vezes não conhecemos verdadeiras péro-
las da natureza que existem perto de nós”. 
  
 António Vitorino, comissário para as 7 Maravilhas da Natureza, 
“Diário de Notícias”, 08-01-2010 

Frase do mês

Porque não começar pelo mais óbvio e simples: adoptar os trans-
portes públicos. Para além de ser extremamente ecológico é-nos 
benéfico em vários sentidos, poupamos tempo, dores de cabeça e 
dinheiro. Não perdemos horas e horas no trânsito, não andamos 
diariamente numa busca infinita de um lugar de estacionamento, 
esperando que alguém saia para nós encostar o nosso carrinho (não 
falando de quando encontramos o lugar perfeito e aparece um “chi-
co-esperto” e mete lá o carro) e ainda poupamos em reparações, 
lavagens e outros cuidados. Só boas razões para mudar. E como 
esta é a primeira edição resolvemos oferecer mais uma dica. Os já 
adeptos dos transportes públicos, podem sempre desligar os elec-
trodomésticos e aparelhos electrónicos da tomada quando não estão 
a ser utilizados. Aqueles que já põem em prática estas duas ideias 
esperem pelos próximos números. Todos os meses uma nova dica.

Dica Ecológica do mês
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