


Desde '1880, início do registo das temperaturas, verif icou-se um aumento
de perto de 1oC ICeLsiusJ!
Se não forem tomadas medidas eftcientes, a nívet mundtaL, para comba-
ter as emissões de gazes com eferto de estufa {GEE), causadoras desta
situacão, a temperatura poderá aumentar 4,BoC, até ao frm do sécuto.
0s cientistas consideram que acima de 2oC os perigos para a Vrda são
enormes I

Dos 15 anos mais quentes regrstados, i4 verificam-se no secuLo XXll

Secas protongadas, enxurradas e outras intempérres aumentam as srtu-
acões de risco e as doenças, tornam as condicões de vida mars diÍíceis, e

fazem mithares de vítimas, sobretudo entre as populações mais pobres.
Prevê-se o aumento das mrgracões de popuLações por razões ctimáticas.
Caso a situação não seja travada,30% da biodrversidade pode vir a ser
perdida, até ao fim do sécuto. Um terço das especies existentes não vai

conseguii resistrr às alterações do meio ambiente no quaL vive. Com a

subida e o aquecimento dos mares, inúmeras ilhas estão condenadas a

desaparecer e inúmeras espécies marinhas estão ameaçadas de extin-
cão.
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r-A nos confrontamos com temperaturas muito eLevadas, durante [ongos
odos, e ventos fortes, situação propícra para os rncêndios, como no

o verão, ora com temperaturas anormatmente barxas e quedas de

, fora de época!

os zonas inteiras do país em situação de seca profunda e prolon-
m graves danos para a agricuttural0ra, em poucas horas, temos

arrastadas por enxurradas torrenciais! As situacões de risco para

oputacões aumentam. 0 empobrecimento, a desertificacão e a perda
los são etevados e são uma verdadeira ameaca para a sobrevtvêncta

gerações futuras.



A subida do níveI dos mares atinge patamares já muito preocupantes, so-
bretudo a Norte do país.
A erosão aÍecta cerca de dois terços da costa Portuguesa que está cada vez
mais exposta às investidas do mar, como as que ocorreram no inverno de
2014. Houve vrdas em perigo e ocorreram etevados estragos ambientais,
danos económicos e sociais, na zona [itoraI Norte, no Centro ou na Costa
da Caparica.
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A nível Mundiat, muita propaganda, muito
negócio, mas poucos compromissos concretos!

A Cimeira das Nações Unidas sobre o Ctima reatizada em Paris em De-
zembro de 2015, C0P21, apontou como objetivo, travar o [imite máximo
do aumento gtobaI da temperatura a 1,5oC. Pouca ambição para travar
ou atigeirar os efeitos nefastos das atterações ctimáticas, e pouca efi-
cácia peta ausência de metas e medidas concretas e vincutativas, para
obrigar os Estados signatários a reduzirem efetivamente as emissões de
gazes com efeito de estufa.
As Cimeiras continuam centradas em medidas de mercantitização do

ambiente, com o chamado "Mercado do Carbono" cuja eÍicácia de "re-

gu[ação".1á demonstrou ser nuta, ou como o "negócio dos sumidouros"
Iusar a ftoresta como "gtutão" do dióxido de carbono- COzl que têm so-
bretudo contribuído para que as grandes muttinacionais sejam beneficia-
das financeiramente, para ptantação de monocutturas ftorestais intensi-
vas, em países pobres. Estas monocu[turas têm impactos ambientais e

sociais gravíssimos, como é o caso do eucatipto em Portuga[.
Desde 2015 a situação agravou-se ainda mais com o retrocesso dos EUA
que e o país mais potuidor, percapita, do Mundo. Depois do seu primeiro.
"sim", a um acordo sobre o ctima, puseram-se novamente de fora, com a

eteição do Donatd Trump, e com a aprovação de dois tratados internacio-
nars, o TTIP e o CETA. Estes tratados vão agravar o consumo energético e

as emissões de C02 através da [iberatizacão e intensificacão do Comér-
cio lnternacionat.



Em Portugal, as políticas de fundo avançam
a passo de caracot, quando avançam!
As medidas estruturantes e fundamentais para travar as nossas emis-
sões de GEE ou para nos adaptarmos às mudanças climáticas continuam
gtobatmente por imptementar. 0s poucos passos que foram dados até
agora, são insuÍicientes, e na sua grande maioria fruto das [utas trava-
das e pressões exteriores à governação exercidas, nomeadamente petos
Verdes.
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Transportês: sendo este um dos setores que contribui mai.s em Por-
tugaI para a emissão de C02, é fundamentaI inverter o paradigma da
mobitidade, do transporte individuaI para o cotetivo e do transporte ro-
doviário para o ferroviário, investindo numa rede nacionaI de transportes
cotetivos, centrada, sobretudo, no transporte ferroviário e incentivando o

SEU USO.

Energia: Etiminar as "rendas" às empresas e os apoios às energias fós-
seis. Promover a poupança energética e as energias [impas. Não avançar
com a exptoração petrotífera no Algarve.

Ftorestas e conservação da natureza: Reduzir a área de eucatipto
e garantir apoios aos produtores que optem por espécies ftorestais au-
tóctones, taI como o carvatho, o sobreiro, o castanheiro e outras. lmpte-
mentar medidas de protecção das arribas e do cordão dunar, travar a

construcão reduzindo os perigos na Orta Costeira. Garantir meios para a
conservação da nattrreza

Agua: Promover uma potítica de poupança de água passa por garantir a

sua gestão púbtica, impedindo o negócio subjacente ao privado. Promo-
ver potíticas de educação para a poupança de água.

Produção Atimentar: Apoiar a pequena produção [oca[ e estimutar o

consumo preferenciaI destes produtos, é uma medida fundamentaI para
reduzir o consumo energético na sua produção e transporte. Travar a

produção atimentar intensiva, potuidora de sotos e muito consumidora de
água, como ó olivaI intensivo.

Cidades: Promover cidades verdes, com methores transportes púbticos
e mais arborizadas. Adaptar os ediÍícios públicos em termos energéticos
e para a poupança de água.

Educação: Promover a educação ambientaI durante toda a escotarida-
de. Promover e incentivar o uso dos transportes púbLicos petos jovens,
facititado peta proposta dos Verdes que conseguiu a redução do valor do
passe para este grupo etário.
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A responsabiLidade da situação atuat, não pode seratribuída a cada cida-

dã0. No entanto, todos podemos e devemos fazer esforços para reduzir a

nossa pegada ecol.ógica [impacto de cada um sobre o ambiente, determi-
nado a partir do seu nívetde consumo e forma de vida).

Os desafios cotocados à Humanidade petas atterações c[imáticas são

demasiado gravosos e exigem que todos Se empenhem, agindo e contri-
buindo, para a mudança necessária e urgente.

Cinco atitudes que podem fazer a diferença para
travar as mudancas ctimáticas:

Sempre que possa deixe o carro em casa e use os transportes
públ'icos, nómeadamente o transporte ferroviário ou um meio de

mobiLidade suave IbicicLetal ;

Consuma produtos locais e amigos do ambiente;

Tenha atitudes que promovam a poupança energética e a

poupança de água;

Consuma menos produtos derivados do petróleo, como os ptásticos,

e reutilize ao máximo todos os objetos e materiais;

Seja um cidadão diariamente participativo e ativo na defesa

do ambiente e contribua para dar força aos Verdes!
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PEV www.osverdes.pt

Sede NacionaI
Av. D. Carlos l- no 14ó - 1o Dto.

1200-ó51 Lisboa
Tef:213 960291
Fax:213 960 424
Emai[: pev0osverdes.pt
Grupo Parl.amentar Assembteiâ da Repúbtica
PaLácio de S Bento- 1 200-0ó8 Lisboa
TeL:213 919 203 - Fax:213 917 424
Emai l: pev.correio0pev.pa rla mento. pt

Assembleia Municipat de Lisboa
Grupo Municipal de 0s Verdes
Av. de Roma, no 14 P '30 1000-2ó5 Lrsboa
TeL: 218 170 426- Íax218 170 472

Emai L: am[.osverdesÍc]cm - Lisboa.pt
Site: http://pev am-tisboa.pt
Porto Rua Passos Manuet, no 71 - Sobrel.ola Dir.

4000-384 Porto
Iel.223 281 837

Ema i [: osverdes no rte[dg ma i [.com
Santarém Rua Nuno VeLho Pereira, no 8 - 1 

o Esq

2000-231 Santarém
fel 243 324 000

Emai l: verdesri batejo[dg ma i t.com

0s Verdes nos Açores - http ://osverdesaco res. b log spot.com
0s Verdes Centro - http ://osverd escentro. bto gs pot.com

0s Verdes em Lisboa - http://osverdesem[isboa.btogspot.com
0s Verdes Madeira - http ://osverdesmadei ra. b logspot. co m

0s Verdes Norte - http ://osve rdesno rte. b logspot.com
0s Verdes no Ribatejo - http ://osve rd esnori bateio. b Logspot. co m

0s Verdes Setúbat - http://osverdesemsetubat.bLogspot.com
0s Verdes ao Su[ - http://osverdesaosul.btogspot.com
Ecotojovem 0s Verdes - http ://ecolojove m. btog spot. com

https://www.Íacebook. co m/Pa rtido Eco tog ista 0sVe rdes
htt ps://www.Íaceboo k. co m/ecotojove m

Partido
Ecologista
Os Verdes

fl Desejo aderir ao Partido Ecotogista Os Verdes

f] Deseio participar em iniciativas de 0s Verdes

Código Postat

Contacto te[eÍónico

Emait

Envie-nos este formulário para a sede do PEV

Av. D Cartos l, no 14ó, 1o Dto. - 1200-ó51 Lisboa
0s dados serão sigiLosamente processados. Por favor, preencher em letras maiúsculas


