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Prefácio de Ben Fogle, embaixador  
da WWF* e Patron of the Wilderness**  

das Nações Unidas

Apesar do que Hollywood nos possa ter feito crer, não temos 
de ser o Black Panther, o Thor ou a Mulher-Maravilha para 
podermos salvar o nosso planeta.

Quem, de entre nós, não deseja limpar os oceanos, pro-
teger as regiões polares e reduzir a nossa pegada de plás-
tico? Quem não deseja evitar os piores impactos das 
alterações climáticas, fazer uma alimentação com base em 
produtos sustentáveis e travar a destruição de habitats vitais 
para os espantosos animais do mundo?

E quem não havia de querer lutar e salvar tudo e todos, 
como o Batman?

Tenho a sorte de ter percorrido os quatro cantos do 
mundo e posso dizer que a beleza e o esplendor deste lar 
que partilhamos nunca deixa de me espantar, maravilhar e 
arrebatar. Mas sinto-me cada vez mais furioso e perturbado 
com os danos que estamos a provocar e com a velocidade 
a que o estamos a fazer.

Somos a primeira geração a compreender perfeitamente 
o caos que os seres humanos estão a semear. Como também 

* World Wide Fund for Nature ou, em português, Fundo Mundial para a Natureza.
** Patrono da Vida Selvagem. 
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somos a última geração que pode dar uma reviravolta e 
corrigir os erros que cometemos — pela saúde, a riqueza e a 
segurança tanto dos nossos filhos e netos como das gera-
ções vindouras.

Para muitos de nós, os problemas relacionados com as 
alterações climáticas e a desflorestação são intimidantes,  
e as soluções para os resolver são por de mais complicadas. 
O que posso eu realmente fazer, no meu dia a dia, que possa 
ter algum impacto? De que me serve reciclar ou não utilizar 
palhinhas de plástico, se as grandes empresas se recusam a 
mudar? Por onde hei de começar?

Ora, o livro que tem nas suas mãos é para todos nós — os 
heróis quotidianos que têm de fazer as suas compras sema-
nais, preparar os lanches para os filhos levarem para a escola 
e defrontar as exigências da vida moderna. Escrito em cola-
boração com pessoas incríveis da WWF, sugere uma série 
de gestos pequenos, simples e viáveis que, somados, podem 
contribuir significativamente para a salvação do nosso pla-
neta. Se quiser, leia-o de máscara e capa vestida.

Não será surpresa que, com o passo acelerado a que 
corre a vida do século xxi, nos tenhamos habituado a usar 
atalhos e a adquirir maus hábitos. As embalagens alimenta-
res e as garrafas de água que utilizamos todos os dias são 
feitas em plástico, para manter os produtos frescos por mais 
tempo. A disputa pela oferta da roupa ou da energia mais 
barata pode contribuir para reduzir as nossas faturas, mas 
implica outros custos, que se traduzem em danos irreversí-
veis para o nosso meio ambiente. Neste momento, já não 
podemos continuar a suportar esse tipo de contrapartidas.

A formidável beleza natural do nosso mundo nunca deixa 
de me impressionar. Percorri o Ártico, remei pelo Atlântico 
e, recentemente, concretizei o meu sonho de infância de 
escalar o Evereste até ao pico, o chamado teto do mundo, 

12 Pequenos Gestos para Salvar o Nosso Planeta_dp_MIOLO AF.indd   8 26/03/2019   14:55



Prefácio de Ben Fogle 

9

para daí poder contemplar, extasiado, a paisagem. É em 
ocasiões como essa que realmente entendo o quanto os 
nossos ecossistemas são frágeis, quando realmente reco-
nheço que temos de fazer tudo o que pudermos para pro-
teger o nosso mundo e o lugar que nele ocupamos. Como 
embaixador da WWF e Patron of the Wilderness das Nações 
Unidas, tento partilhar as minhas experiências para dar a 
conhecer não só os êxitos que se têm conseguido, mas 
também as áreas que necessitam de uma mudança inadiá-
vel. Quero que os meus filhos e os filhos de toda a gente 
possam explorar e descobrir o mundo tal como eu o fiz.

Antes de começar a ler este livro, eu gostaria de lhe lem-
brar que nunca é demasiado tarde, como o confirma o exem-
plo inspirador da minha recente expedição ao Evereste. 
Antes de partir, as pessoas perguntavam-me: «Não está 
coberto de lixo, agora?» O Evereste que descobri já tinha 
quase recuperado a sua beleza impressionante. Apesar de 
receber cem mil visitantes por ano, foi um dos trilhos selva-
gens mais limpos e arranjados que alguma vez percorri.

Houve uma série de fatores que contribuíram para a 
recuperação do Evereste, entre os quais uma operação de 
limpeza em grande escala implementada pelo Governo 
nepalês, a imposição de regras rigorosas a todos os alpinis-
tas e a introdução recente da proibição de fazer lixo. Peque-
nos gestos que, somados, produzem um tremendo impacto.

Este é o momento de agir. Nem sequer temos de ser 
super-heróis — qualquer um de nós pode causar um impacto. 
Ao ler os doze gestos que este livro sugere e ao adaptar o 
seu estilo de vida para poder praticar dois ou três deles — ou, 
espero eu, os doze —, estará a fazer a diferença. Uma dife-
rença que o leitor, a sua comunidade e o seu mundo senti-
rão. O ato de comprar este livro já representou um gesto de 
excelência para começar a fazer a sua parte.
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Juntemo-nos todos na luta para salvarmos a Terra. Che-
gou o momento de darmos uma reviravolta a isto tudo para 
restaurarmos ativamente a natureza e travarmos o saque 
egoísta a que a sujeitamos. Sejamos os guardiães que o 
nosso planeta merece.

Quem sabe se, um dia, Hollywood não faz um filme sobre 
nós, sobre como tomámos uma posição e salvámos o 
planeta?
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Prefácio de Ângela Morgado,  
Diretora Executiva da ANP —  

Associação Natureza Portugal

Salvar o planeta pode parecer uma tarefa demasiado com-
plexa. Mas, na verdade, tudo começa por uma ideia muito 
simples — todos nós individualmente podemos salvar a natu-
reza todos os dias.

As maravilhas naturais que vemos em documentários, em 
filmes, nos livros que lemos ou nas viagens que fazemos sur-
preendem-nos sempre pela sua beleza e imensidão. Mas a 
pressão que a Humanidade tem vindo a fazer sobre a natureza 
também é real e surpreende-nos todos os dias pela negativa.

As alterações climáticas, as emissões de gases com efeito 
de estufa que não param de aumentar, a década mais quente 
que ocorreu nos últimos anos e o gelo no mar Ártico que 
diminuiu para os níveis mais baixos da história, tudo isto é 
realidade. Enquanto isso, a perda de biodiversidade está em 
aceleração. Uma das análises mais credíveis do estado da 
biodiversidade, o Relatório Planeta Vivo da WWF, mostra 
uma tendência global para uma queda da biodiversidade de 
quase 60 por cento nos últimos anos.

Salvar o planeta nos próximos anos exigirá o forte com-
promisso de todos. Tal como o mundo muda, todos nós 
precisamos de mudar, para ir mais além, para proteger o 
nosso planeta e responder a novas ameaças e desafios.
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Não podemos ter ilusões sobre as tarefas do futuro, de 
como é urgente e importante proteger o nosso planeta  
de todas estas ameaças. Todos nós podemos fazer algo para 
reverter esta tendência de degradação da nossa única casa.

Este livro quer ser uma mensagem de esperança e ação, 
um movimento impulsionado por uma vontade individual 
que vai contribuir para mudar as coisas, para que as pessoas 
vivam em harmonia com a natureza.

Este livro é precisamente sobre o nosso poder individual. 
Antes de começar a lê-lo, retenha só esta mensagem:  
É possível. Eu posso construir um planeta mais sustentável.

Conheça estes doze passos para salvar o planeta, e adap-
te-os ao seu estilo de vida, alterando aquilo que são as suas 
ações menos sustentáveis para atitudes mais responsáveis. 
Essa diferença na sua vida vai ser notada por outros que o 
rodeiam e vai inspirá-los para agirem.

Agora é o tempo de agir, a natureza não pode esperar 
mais. A nossa sobrevivência depende da mudança. Decida 
salvar o planeta através destes doze passos, e use o seu 
poder.
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Introdução 
 

Já alguma vez pensou no quanto o mundo foi mudando, ao 
longo da sua existência, não só em termos da tecnologia, 
que veio alterar o seu modo de vida, mas também das 
mudanças ambientais que os oceanos e a atmosfera sofre-
ram? Já ponderou sobre o papel que desempenha neste 
planeta e sobre o quanto os seus gestos o afetam? Tende a 
sentir-se uma testemunha impotente em relação aos desa-
fios globais?

Basta-nos ligar o televisor para nos darmos conta das 
mudanças aterrorizadoras a que estamos a assistir: as tem-
peraturas estão a aumentar e a derreter os glaciares; há cada 
vez mais secas e inundações; os mares estão cheios de plás-
tico; as florestas estão a desaparecer; e o ritmo a que várias 
espécies da vida selvagem se extinguem acelera, tal como 
um monitor de frequência cardíaca num paciente a sofrer 
uma intensa carga de stress. Ver o noticiário televisivo pode 
ter o mesmo efeito que ver as cenas mais emocionantes de 
um filme sobre uma catástrofe.

Facilmente sentimos que essas mudanças são irreversí-
veis, que não temos nenhum controlo sobre o que se passa 
no mundo e que nada do que façamos poderá ter qualquer 
impacto. É compreensível. Mas acredite quando lhe dizemos 
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que todos nós desempenhamos um papel fundamental nisto 
tudo. O ambiente não é independente de nós, nem uma 
questão tão monumental que ninguém possa, por si só, fazer 
seja o que for para a alterar. Pelo contrário, todos nós faze-
mos parte do ambiente, e todas as nossas escolhas — por 
mais importantes ou insignificantes que sejam — têm um 
impacto inextricável no mundo que nos rodeia.

Com este livro, devolvemos-lhe o poder de controlar a 
sua própria vida e ajudamo-lo a tomar medidas simples no 
seu dia a dia para orientar o mundo na direção certa e asse-
gurar um futuro melhor para o ser humano e todas as outras 
espécies que o habitam.

Não nos limitamos a apresentar-lhe uma lista das coisas 
que deve ou não deve fazer. Esta obra fervilha de ideias 
maravilhosas de especialistas e exemplos de pessoas que 
estão a transformar as suas próprias vidas e as vidas dos 
outros, por esse mundo fora. Queremos mostrar-lhe como 
pode deixar de ter um papel passivo e passar a assumir um 
papel ativo, fazendo escolhas significativas não só na sua 
vida diária, mas também nas suas atividades, desde os ali-
mentos que compra até à forma como se desloca para o seu 
emprego. Também lhe explicamos porque é importante que 
todos tenhamos esse papel ativo e como o seu primeiro 
gesto pode servir de ponto de partida para todo um con-
junto de mudanças que é capaz de fazer na sua vida.

Há mais uma vantagem: é provável que essas mudanças, 
para além de serem benéficas para os nossos oceanos,  
a nossa atmosfera, os nossos rios e a nossa terra, o façam 
sentir-se simultaneamente mais saudável, confortável e prós-
pero. Poderão até fazê-lo sentir-se um pouco mais feliz e de 
certeza que farão com que encare o nosso mundo e o papel 
que desempenha nele sob outra perspetiva, ligeiramente 
diferente.
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As mudanças de que aqui falamos começam em casa, no 
local de trabalho e onde quer que estejamos no nosso dia a 
dia. Mas não acabam aí. Com os gestos que praticamos, 
cada um de nós passa a mensagem aos líderes dos governos 
e às direções das grandes empresas de que existe um movi-
mento mais alargado — uma vaga de pessoas que querem 
que quem esteja no poder desencadeie mudanças à escala 
planetária. As suas ações, mesmo as mais simples — como 
utilizar uma garrafa de água reutilizável ou imprimir nos dois 
lados das folhas, no emprego —, poderão incitar os outros a 
seguirem-lhe o exemplo e poderão efetivamente inspirar 
uma verdadeira mudança.

Recuemos um pouco no tempo, até há dez ou vinte anos. 
O que é que havia, em termos de instalações de reciclagem, 
na sua zona? Talvez fosse ocasionalmente ao vidrão, deitar 
as garrafas de vidro, e ficasse a ouvi-las a estilhaçarem-se, 
de cada vez que inseria uma no buraco — mas não muito mais 
do que isso. E, agora, muito embora seja preciso melhorar 
muita coisa, para onde quer que olhemos, encontramos 
quase sempre oportunidades de reciclar. Milhões e milhões 
de latas, garrafas, recipientes de cartão e tudo o mais são 
reciclados todos os dias, não só poupando recursos e ener-
gia, mas também evitando que tudo isso acabe num aterro 
sanitário. As pessoas que, como o leitor, desejam uma 
mudança de rumo poderão fazê-la acontecer em apenas 
alguns anos.

Pense só nas espécies de vida selvagem que a atividade 
humana levou ao limite e cujo destino se ajudou a reverter. As 
lontras desapareceram de quase toda a Inglaterra, quando os 
seus rios foram envenenados com químicos agrícolas; entre-
tanto, controlou-se esse envenenamento, limparam-se alguns 
rios e atribuiu-se um novo estatuto de espécie protegida às 
lontras, que começam, aos poucos mas consistentemente,  
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a crescer em número. Os condores, cuja extinção devido à 
caça, o envenenamento e a destruição dos seus habitats 
naturais era quase certa, estão de volta aos céus da Califórnia, 
depois de se ter conduzido um programa de criação em 
cativeiro e reintrodução da espécie.

Agora, tente imaginar o mundo daqui a 20 ou 30 anos, 
restaurado pelas mudanças que poderíamos fazer: um ar 
mais limpo; cidades mais verdes; paisagens rurais a fervilhar 
de aves, abelhas e borboletas; rios saudáveis; florestas api-
nhadas de vida selvagem, espalhadas pelo mundo fora,  
a funcionar como pulmões do planeta; e um clima estável 
para os seus filhos e os filhos deles. Essa realidade não é 
assim tão rebuscada como possa pensar, mas ajuda saber 
por onde começar nesse trajeto rumo a um mundo melhor 
e mais sustentável.

Do que é que está à espera? Venha daí, siga-nos, para 
que, juntos, possamos mudar o mundo, num pequeno gesto 
de cada vez.
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1.º PEQUENO GESTO

Não utilize o stand by: desligue  
os aparelhos elétricos da tomada e evite  

o consumo dito fantasma

Têm olhos luminosos, vermelhos, verdes ou azuis, que o 
seguem no escuro quando sai da sala, à noite, para se ir 
deitar, a bocejar e a olhar rapidamente ao seu redor para se 
certificar de que deixa tudo como deve ser, antes de ir para 
a cama. De manhã, quando volta, ainda ensonado e a esfre-
gar os olhos, eles brilham para si, no lusco-fusco, agachados 
nos cantos ou empoleirados nas mesas de apoio, antes de 
abrir os estores ou as cortinas.

Estiveram acesos, a brilhar nas divisões escuras da sua 
casa, enquanto o leitor dormia. E, quando sai para ir traba-
lhar, eles vão continuar acesos, a brilhar e a puxar ganancio-
samente eletricidade através das fichas e das tomadas, 
enquanto esperam que regresse e os utilize, ou a dizer as 
horas para o vazio, ao longo do dia.

Quando deixa aparelhos como televisores, micro-ondas, 
computadores e carregadores de telemóvel ligados às 
fichas, em stand by, é como se tivesse a casa cheia de peque-
nos vampiros a sugarem a sua eletricidade e a aumentarem-
-lhe as faturas para nada.

No espaço de um ano, essa eletricidade desperdiçada 
acumula-se. Até um televisor com eficiência energética, que 
fique em stand by o ano inteiro, consome tanto de eletricidade 
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quanto uma lâmpada que fique acesa um dia e meio. Segundo 
a Energy Saving Trust*, deixar a consola de videojogos um ano 
inteiro em stand by é o mesmo que deixar uma luz permanen-
temente acesa o ano inteiro.

Quando se for deitar, à noite, ou antes de sair de casa, de 
manhã, deve, portanto, aniquilar os vampiros. Passe a casa 
toda em revista e desligue todos os aparelhos, retirando as 
fichas das tomadas. Certifique-se de que não deixa o carre-
gador do telefone ligado à corrente. Se o fizer apenas com 
um ou dois aparelhos, se lhe for mais conveniente, fará já a 
diferença, porque todos eles consomem eletricidade, dinheiro 
e os recursos naturais utilizados para gerar energia.

No que se refere a poupar energia, tudo conta para aju-
dar. E uma boa parte do que temos de fazer para resolver o 
maior desafio da nossa época, que são as alterações climá-
ticas, passa pela poupança de energia.

Pode ser difícil perceber como é que os nossos atos 
podem afetar o clima. O que pode uma pessoa fazer, face 
ao aumento das temperaturas provocado pela crescente 
emissão de gases com efeito de estufa na atmosfera e à 
ameaça das ondas de calor, das inundações, da subida dos 
níveis do mar, das tempestades mais intensas e dos danos 
infligidos às colheitas e à vida selvagem? Não admira que 
algumas pessoas prefiram não pensar no assunto ou acredi-
tar que nada disso está a acontecer.

Estamos, porém, à beira de uma revolução. Reconhe-
cendo a necessidade de agir, vários países fizeram um 
acordo em França, em 2015, para prevenir alterações climá-
ticas perigosas. Ao abrigo do Acordo de Paris, os países 
tomarão medidas no sentido de reduzir as suas emissões de 

* Organização britânica que promove a eficiência energética e tudo o que se 
relaciona com poupança energética.
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gases com efeito de estufa, provocadas, por exemplo, pelas 
centrais elétricas, pelos motores dos carros que queimam 
combustíveis fósseis e pela desflorestação. O objetivo é 
conter os aumentos de temperaturas «bem abaixo» dos 2 °C 
acima das temperaturas registadas no século xix, antes de  
o mundo ter realmente começado a industrializar-se. Com o 
acordo também se promete tentar limitar o aumento da 
temperatura ainda mais do que os 1,5 °C — porque muitos 
países, como as ilhas baixas do Pacífico, têm o pior a temer 
se o aquecimento for superior.

Eis o busílis da questão. Para conter os aumentos das 
temperaturas nos 2 ou 1,5 °C ou estabilizar o clima em seja 
que temperatura for, teremos de reduzir ou cessar comple-
tamente a emissão de mais gases com efeito de estufa, 
como o dióxido de carbono, para a atmosfera. Temos de 
reduzir a zero (ou o mais próximo de zero possível) as emis-
sões de todas as fontes, desde a energia até aos meios de 
transporte e à desflorestação, no seu todo, e anular as emis-
sões que não possamos evitar de quaisquer gases com 
efeito de estufa, fazendo coisas como plantar mais florestas. 
Para evitar alterações climáticas perniciosas, temos de che-
gar a um mundo de emissões zero, antes de meados deste 
século — e quanto mais cedo, melhor.

Uma boa parte dos milhares de milhões de toneladas de 
carbono que lançamos na atmosfera, todos os anos, advém 
dos combustíveis fósseis queimados para fornecerem ener-
gia e aquecimento aos lares, conduzirem a indústria, propor-
cionarem os alimentos que consumimos e fazerem funcionar 
os nossos sistemas de transportes — e a geração de eletrici-
dade é a principal fonte.

É aqui, contudo, que surge a boa notícia: já começamos 
a ver uma mudança para meios de produção de eletricidade 
mais limpos, com os preços das tecnologias renováveis, 
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como os painéis solares e as turbinas eólicas, a baixarem. 
Muitos países espalhados pelo mundo inteiro estão a desen-
volver essas tecnologias a um ritmo extraordinário, entre os 
quais, economias colossais como a China — e o Reino Unido 
não fica de fora. Aliás, na sexta-feira, 21 de abril de 2017, foi 
a primeira vez que o Reino Unido, o berço da Revolução 
Industrial, passou um dia inteiro sem utilizar eletricidade 
gerada pelo carvão desde que começou a utilizar esse com-
bustível para produzir eletricidade, na década de 1880. Em 
2018, houve três dias desses seguidos. Entretanto, a utiliza-
ção de carvão para gerar eletricidade no Reino Unido caiu 
dos 40% para menos de 7%, nos últimos cinco anos.

Entre 2014 e 2016, o mundo registou pouco ou nenhum 
aumento das emissões globais, por um período de três anos 
consecutivos, o que sugere uma possível estagnação da 
produção de gases com efeito de estufa. Embora as emis-
sões tenham aumentado novamente em 2017, há indícios de 
que podemos reverter esta situação.

Uma das grandes soluções para este quebra-cabeças é 
utilizar menos energia. A Agência Internacional de Energia 
descreve a poupança energética como o recurso energético 
que cada país tem em abundância e o principal combustível 
do desenvolvimento económico. É, de longe, o método mais 
económico e rápido de enfrentar os custos energéticos, 
assegurando o abastecimento e reduzindo o carbono.

E todos podem participar na poupança energética.  
A forma mais simples é desligar os aparelhos elétricos da 
corrente, retirando as fichas das tomadas ou cortando a 
corrente das tomadas com interruptor. Assim que adquirir 
esse hábito, poderá concentrar-se em muitas outras formas 
de poupar energia em casa. Se utilizar um fervedor elétrico, 
encha-o só com a quantidade de água necessária. Se for só 
para uma chávena de chá ou café, reduza ao mínimo a 
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quantidade de água e observe os indicadores laterais do 
fervedor para se orientar. Se estiver a fazer chá, não só pou-
pará energia e dinheiro como também poderá saboreá-lo 
melhor, porque os especialistas dizem que o chá feito com 
água que já tenha sido fervida não fica tão bom.

As lâmpadas também se tornaram muito mais eficientes 
e, com o advento da última geração de LED (ou light-emitting 
diode*), já encontra lâmpadas LED de diferentes graus de 
luminosidade, em várias cores e até com regulação do nível 
de iluminação, coisa que, antes, só as lâmpadas antigas ofe-
reciam. Cada vez mais baratas e de consumo muito inferior, 
as LED ficam mais económicas e, depois de as instalar, duram 
anos. Além disso, se aprecia realmente o desenho da tradi-
cional lâmpada de Edison, com os filamentos a brilhar, sabe 
uma coisa?… Já encontra LED com esse mesmo formato.

Se julga que já fez tudo o que poderia fazer para poupar 
eletricidade em casa, pense melhor de onde vem a sua ele-
tricidade, logo para começar. Na segunda metade do século 
(e décadas antes, nalguns países), toda essa energia terá de 
vir de fontes hipocarbónicas, como os parques eólicos.

Em apenas alguns minutos, pode adiantar-se e mudar 
para uma tarifa 100% verde, para apoiar as empresas que já 
estão a liderar essa mudança. Cabe aos fornecedores o ónus 
de o fazer, facilitando a mudança — e poupa-lhe dinheiro. 
Pode, inclusivamente, instalar os seus próprios painéis sola-
res para ter energia e ser o seu próprio fornecedor.

É evidente que a questão não se restringe à eletricidade, 
porque o aquecimento é uma das maiores fontes de con-
sumo energético. Se tiver um esquentador a gás ou se não 
estiver ligado à rede e utilizar uma caldeira a petróleo, ou se 
tiver uma lareira ou salamandra a carvão, está a aquecer a 

* Díodo emissor de luz. 
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casa com um combustível fóssil que produz dióxido de car-
bono. De certa forma, a utilização de combustíveis fósseis no 
aquecimento é um desafio mais difícil de enfrentar do que o 
de «limpar» a eletricidade, porque o problema não são as 
centrais elétricas enormes e sujas, que podem ser substituí-
das por parques eólicos, mas as centrais elétricas pequenas 
e sujas que existem em todos os lares. No caso do gás, os 
esquentadores já são bastante mais eficientes — o que, no 
Reino Unido, se traduziu numa queda do consumo domés-
tico de gás —, mas não deixam de produzir emissões.

Há muitas formas de abordar esta questão. O gás para 
os esquentadores pode ser substituído pela injeção de «gás 
verde» renovável, feito da compostagem de alimentos ou 
matéria vegetal, na rede. Ou por hidrogénio feito de gás 
natural, num processo que liberta carbono mas que poderia 
captá-lo e mantê-lo permanentemente no subsolo. O hidro-
génio poderia, depois, ser canalizado para os lares, onde a 
sua utilização só acarretaria a produção colateral de água.

Depois, existem bombas de calor que consomem eletri-
cidade e funcionam como um frigorífico, mas ao contrário, 
extraindo calor do exterior para o gerar no interior. Pode-se 
utilizar uma tecnologia semelhante, igualmente baseada nas 
diferenças de temperatura entre o ar e a água ou o solo, a 
uma escala mais alargada, em sistemas de aquecimento 
distritais a ligar dezenas ou, até, centenas de edifícios, atra-
vés de canalizações, a uma única fonte de energia que pode 
aquecer ou refrescar os lares. Em Paris, o rio Sena é utilizado 
para refrescar vários edifícios, entre os quais, o Museu do 
Louvre e a Assembleia Nacional.

Seja como for que o encaremos, utilizar menos energia 
no aquecimento é um excelente ponto de partida e uma 
coisa que todos os proprietários podem passar a fazer, muito 
antes de começarem a fazer escavações nas ruas.
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Há coisas muito simples que pode fazer, como, por exem-
plo, fechar as cortinas à noite, para se proteger do frio e criar 
um ambiente acolhedor em sua casa. Se tiver quartos que 
ninguém utilize, desligue os radiadores: sem dar por ela, 
poupa dinheiro e energia no aquecimento. Se a sua casa já 
estiver confortável e quente, pode reduzir 1 °C no termos-
tato. Dificilmente sentirá a diferença.

Também pode instalar vidros duplos, que têm a vantagem 
acrescida de reduzir o ruído, se viver numa rua mais movimen-
tada. Deve igualmente fazer um bom isolamento do sótão ou 
da cave — não custa assim tanto e só sai a ganhar se melhorar 
essas zonas — e aplicar fita de calafetagem nas portas, se 
perceber que deixam entrar o frio. Encoste a sua mão à frin-
cha da porta, num dia frio e ventoso; se sentir uma corrente 
de ar, é porque precisa seguramente de a isolar melhor.

A grande vantagem de calafetar bem a sua casa é que a 
mantém quente, quando faz frio, e a mantém fresca, quando 
faz calor. Assim, usufrui de muito mais conforto, protege a 
sua saúde e poupa dinheiro na fatura da eletricidade, para 
além de ajudar o planeta.

12 Pequenos Gestos para Salvar o Nosso Planeta_dp_MIOLO AF.indd   23 26/03/2019   14:55



12 Pequenos Gestos para Salvar o Nosso Planeta

24

Alterações climáticas: o que são, afinal?

Foi em 1824 que o cientista francês Joseph Fourier se 
apercebeu de que a atmosfera funciona como um 
cobertor que mantém a Terra mais quente do que ela 
seria sem ele, fenómeno que é vulgarmente conhecido 
como «efeito de estufa». Em 1861, no seu laboratório em 
Londres, o físico John Tyndall calculou o grau de reten-
ção de calor de alguns gases, incluindo o dióxido de 
carbono, o metano e o óxido nitroso.

Os efeitos que esses gases produzem naturalmente 
são benéficos para o planeta — sem eles, a Terra seria 
cerca de 30 °C mais fria e incapaz de sustentar a vida, 
tal como a conhecemos.

Mas desde o despertar da Revolução Industrial que 
os seres humanos lançam cada vez mais dióxido de 
carbono na atmosfera, queimando carvão, gás e petró-
leo para fazerem funcionar a indústria e os transportes, 
gerar aquecimento e eletricidade. A par disso, a desflo-
restação avança a um ritmo crescente, criando mais 
espaço para terrenos agrícolas, que geram cada vez 
mais emissões de gases com efeito de estufa.

E, uma vez na atmosfera, esses gases com efeito de 
estufa em quantidades excessivas fazem o que sempre 
fizeram melhor: retêm o calor.

Há mais de um século que já se reconheceu o 
impacto potencial da sobre-emissão de gases com 
efeito de estufa nas temperaturas globais, e, em 1938, 
o engenheiro especialista em produção de vapor e 
meteorologista amador Guy Callendar publicou as pri-
meiras provas de que o mundo tinha aquecido recente-
mente muito em consequência da sobre-emissão de 
dióxido de carbono.
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Em 1958, Charles David Keeling começou a registar 
os níveis de dióxido de carbono, que perfazem cerca 
de 85% da totalidade das emissões de gases com efeito 
de estufa, numa estação de monitorização remota, 
algures no Havai. A Curva de Keeling, que resulta das 
medições que se têm feito desde então, demonstra 
claramente o aumento inexorável dos níveis de dióxido 
de carbono na atmosfera.

O aumento contínuo dos níveis de dióxido de car-
bono tem sido acompanhado pelo aumento contínuo 
das temperaturas. Organismos científicos do mundo 
inteiro medem as temperaturas globais com base em 
dados extraídos de toda a superfície do planeta. A con-
clusão a que chegam é que a temperatura global média 
aumentou cerca de 1 °C, desde o século xix, e, embora 
alguns anos possam ser um pouco mais frios ou um 
pouco mais quentes, a tendência de longo prazo é para 
o aquecimento do mundo.

Todas as investigações que os cientistas fazem sobre 
os impactos do aumento das temperaturas são avalia-
das por uma organização nomeada pelos governos,  
o Painel Intergovernamental sobre as Alterações Climáti-
cas, que concluiu que o planeta está irrefutavelmente a 
aquecer, sobretudo em consequência da atividade 
humana, e que, se não se agir rapidamente, os impactos 
irão aumentar.

Uma boa parte do excesso de calor incide sobre o 
oceano, fazendo-o expandir-se e subir os níveis das 
águas — subida essa que é agravada pelo derretimento 
das capas de gelo e dos glaciares. Já estamos a assistir 
a uma subida dramática — de 20 cm, entre 1901 e 2015.

Nalgumas zonas, o aumento das temperaturas pro-
vocará secas e canículas, mas é verdade que uma 
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atmosfera mais quente também pode reter mais humi-
dade, o que provavelmente se traduz em tempestades 
e chuvas mais extremas que, por sua vez, provocam 
problemas como inundações.

As culturas mais suscetíveis são as de produtos como 
o trigo e o arroz, e, no futuro, a dificuldade de adaptação 
que já verificamos em muitas espécies de vida selvagem 
só tenderá a agravar-se com a desregulação das esta-
ções tradicionais ou as alterações provocadas nos seus 
habitats, que os tornam inóspitos para animais e 
plantas.

E corre-se o risco de chegar a «pontos de não 
retorno» — acontecimentos extremos súbitos, como o 
derretimento do pergelissolo no Ártico, que pode liber-
tar massas de metano para a atmosfera — que mudem 
o mundo para sempre.

Como é a sua pegada de carbono?

Apesar de isto nos lembrar uma marca suja no chão, na 
verdade, a nossa pegada de carbono é uma forma de 
medir o grau de impressão que deixamos no planeta. 
Analisa todas as emissões de gases com efeito de estufa 
que geramos e deixa-nos comparar o resultado com as 
médias nacionais e internacionais — para, assim, perce-
bermos o quanto temos de unir esforços e fazer a nossa 
parte para mitigar as alterações climáticas.

A pegada abrange não só as emissões associadas à 
energia que utilizamos individualmente para ter eletri-
cidade, aquecer a casa e deslocar-nos, mas também as 
emissões necessárias para produzirmos a nossa comida 
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e as outras coisas que compramos, sejam elas feitas no 
nosso país ou noutro país qualquer.

Apesar do nome, a pegada de carbono refere-se 
aos vários gases com efeito de estufa, entre os quais o 
metano e o óxido nitroso, que exercem diferentes níveis 
de impacto sobre o clima. Por exemplo, embora de ano 
para ano se lance cada vez menos metano na atmosfera, 
comparativamente com o dióxido de carbono, o metano 
tem um efeito mais forte e contribui mais para o aque-
cimento global; em termos de impacto, uma tonelada 
de emissões de metano equivale a 25 toneladas de 
dióxido de carbono.

O cálculo da pegada de carbono tem isso em conta 
e converte as quantidades de todos os gases com efeito 
de estufa no seu equivalente em dióxido de carbono, 
para nos dar um só número (é por isso que encontramos 
coisas descritas em termos de uma «tonelada de dió-
xido de carbono equivalente» ou CO2e).

Os cálculos também têm em conta a nossa localiza-
ção, porque cada governo tem as suas políticas que 
afetam as medições. Por exemplo, se conduzirmos um 
carro elétrico na Noruega, onde a maior parte da eletri-
cidade advém de energia hidroelétrica renovável, pro-
duziremos uma pegada de carbono menor do que se 
conduzíssemos um carro elétrico na Grã-Bretanha, onde 
uma parcela significativa da energia ainda deriva de 
combustíveis fósseis (a não ser que já utilizemos um 
fornecedor limpo ou tenhamos uma tarifa de renová-
veis, claro).

No Reino Unido, o cidadão médio tem uma pegada 
de carbono mais de duas vezes superior à média global; 
e nos EUA, o cidadão médio tem uma pegada de car-
bono quase cinco vezes superior às médias do mundo 
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inteiro. Muitas pessoas dos países mais pobres do 
mundo — por exemplo, que não tenham acesso à rede 
elétrica, não conduzam e só comam os alimentos que 
elas próprias produzem — têm pegadas de carbono 
irrisórias.

Se todos tivessem «uma parte igual» das emissões 
de carbono que os seres humanos ainda vão ser capa-
zes de lançar na atmosfera em 2050 e cumprir as metas 
para travar o aumento das temperaturas, isso equivale-
ria a produzirmos, cada um de nós, 1,05 toneladas por 
ano, muito menos do que os níveis atuais para os países 
ocidentais. Alguns países estão a ir ainda mais longe, 
como a Suécia, que já se comprometeu a produzir zero 
emissões.

Pode aceder à calculadora da pegada de carbono 
da WWF em: wwf.org.uk/footprint
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