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Editorial
O AMBIENTE É O FUTURO!
O ano de 2008, que agora finda, foi um ano de grande agitação e de grandes tensões a nível global, com dois
grandes vectores em destaque: a crise financeira mundial e a questão energética que culminou com elevados
preços do petróleo. A crise financeira, para além de todos os problemas que lhe são intrínsecos, é muito perigosa
para o ambiente porque tende a relegar para segundo plano as questões ambientais. A crise energética
(essencialmente provocada pelo preço do petróleo) veio firmar na consciência dos governantes a necessidade de
investimento em energias renováveis e sobretudo, numa forte aposta na eficiência energética, que
simultaneamente reduzem a dependência do petróleo e a missão de gases com efeito de estufa para nocivos em
termos de alterações climáticas.
Nunca, como nos nossos dias, se tornou tão evidente que as questões ambientais são cruciais para a
implementação de modelos de desenvolvimento verdadeiramente sustentáveis. Os indícios evidentes da
existência de alterações climáticas e uma degradação e diminuição acelerada dos recursos naturais, a par de um
crescimento da população mundial, evidenciam mais do que nunca a necessidade de reforçar a componente
ambiental no conjunto dos pilares do desenvolvimento sustentável. O mundo e os seus responsáveis, aos diversos
níveis, e em todas as latitudes, finalmente parecem ter percebido esta evidência há muito anunciada por cientistas
e ambientalistas. Contudo, parece que outras prioridades continuam a prevalecer, infelizmente para o mundo e
para as futuras gerações.
Por cá, as preocupações continuam muitas, destacamos três vertentes que há muito se vêem revelando de
grande importância: energia, mobilidade e ordenamento do território, sendo que as duas últimas intimamente
relacionadas.
Em matéria de energia, para além de uma aposta correcta nas energias renováveis, mais do que nunca é
necessário fazer uma aposta forte na eficiência energética. A aprovação, este ano, do PNAEE Plano Nacional de
Acção para a Eficiência Energética é um aspecto positivo, mas parece que a sua implementação não será uma
prioridade, tão fraca foi a sua divulgação. Prova disto será a manutenção do plano, por parte do governo, da
construção de 10 barragens, com gravíssimos impactes ambientais, cujo expoente máximo é a barragem a
construir no rio Sabor, o último rio selvagem da Europa, e com pouquíssimo significado em termos globais de
produção de energia. Neste caso as renováveis são um erro crasso. Mas a crise económica e financeira e os
interesses económicos falam mais alto. Bastaria implementar algumas das medidas contidas no PNAEE, para
superar em muito a quantidade de energia produzida nas dez barragens, se vierem a ser construídas.
Para além dos problemas ambientais, como os decorrentes da emissão de gases com efeito de estufa, como as
alterações climáticas, provocados pelos transportes rodoviários, a crise petrolífera, deveria ter servido para
reforçar a ideia da necessidade numa aposta clara num plano de mobilidade assente nos transportes colectivos
com um grande reforço da ferrovia. Ao invés aposta-se claramente num plano rodoviário desajustado e excessivo.
São conhecidas as graves consequências das estradas na fragmentação do território, devendo por esse, entre
outros motivos, como o económico, construir-se as estritamente necessárias para o desenvolvimento do país e
para a diminuição de assimetrias regionais e consequente reforço da coesão nacional.
De facto, continuamos a apostar num plano rodoviário megalómano e desnecessário. Em diversos casos, que
sentido, e que necessidade, fazem novas auto-estradas, com traçados novos, em vez de se aproveitar os IP ou IC
existentes, melhorando-os ou reconvertendo-os em auto estrada, ou via com perfil de auto-estrada, em vez de
fragmentar o território em zonas com grandes impactes sociais e ambientais?
Nas outras vertentes do ordenamento do território também não se vislumbram melhorias. A comprová-lo,
estão os famigerados projectos, intitulados de PIN (Potencial Interesse Nacional) que estão em grande e, segundo
dados da AICEP Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (que aliás, os divulga com grande
orgulho) em Outubro passado estavam em processo de acompanhamento 59 PIN, dos quais 35 são projectos
imobiliários, 21 no já tão massacrado e caótico litoral. PIN, significa carta branca, para passar por cima de todas as
regras e legislação em vigor. Tudo isto no ano em que se comemoram os 10 anos da Lei de Bases do Ordenamento
do Território e Urbanismo (LBOTU). Contudo, parece que ela, apesar de tardia, nunca existiu, porque durante a
sua vigência os desmandos continuaram e hoje o desordenamento do território continua a ser o maior flagelo
ambiental em Portugal.
Perante tudo isto, a intervenção da sociedade civil continua muito fraca, pelo que a responsabilidade é de
todos nós. Só com uma participação forte, podemos garantir um desenvolvimento assente na preservação dos
valores ambientais e dos recursos naturais, porque o ambiente é o futuro!
Nuno Carvalho
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COLÓQUIO "O POLIS E LEIRIA PARA ALÉM DO POLIS"
No dia 05 de Junho (Dia Mundial do Ambiente)
teve lugar no CIA - Centro de Interpretação
Ambiental em Leiria o colóquio subordinado
ao tema "O Polis, e Leiria para além do Polis". O
evento, promovido pela Oikos, teve como
oradores José Charters Monteiro, Arquitecto,

Isabel Damasceno de Campos, Presidente da
CML e Nuno Carvalho, Presidente da Oikos,
saldou-se por um assinalável êxito, quer pela
excelência das comunicações apresentadas,
quer pela participação do público, que
participou de forma activa no debate.

COLÓQUIO "PENSAR A FLORESTA"
A Oikos, realizou no dia 19 de Setembro, de
2008, um colóquio intitulado "Pensar a
floresta". O evento teve lugar no CIA Centro de Interpretação Ambiental (junto ao
jardim de Stº Agostinho) Leiria, tendo
contado como oradores com Helena Freitas
da Universidade de Coimbra e Mário
Oliveira da Oikos. Foram abordadas um
conjunto de problemáticas e políticas
relativas à floresta, tendo no final ocorrido
um profícuo debate com a participação do
público presente.
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ACTIVIDADES QUE A OIKOS REALIZOU NO CENTRO AZUL
DA PRAIA DO PEDRÓGÃO.
PRAIA LIMPA E SAUDÁVEL
Esta actividade foi desenvolvida em duas fases:
1) Saída de campo ao longo da praia e áreas
adjacentes, com um grupo de jovens, onde se
efectuou uma recolha de resíduos.
De seguida, teve lugar uma palestra no Centro
Azul, sobre o tempo de biodegradação dos
resíduos entretanto seleccionados. O desafio
proposto ao grupo de jovens aderentes
consistiu na elaboração de cartazes com o
desenho dos resíduos acompanhado de
legenda com tempo da sua biodegradação.
2) Palestra no Centro Azul, sobre o tema “As
problemáticas do litoral”. Esta palestra embora
direccionada para as questões relacionadas
com os resíduos e respectivos comportamentos
dos cidadãos, abordou também outras questões
relevantes, em termos de litoral

“PROTECÇÃO DUNAR”
A actividade consta da protecção da “frente
dunar” da praia do Pedrógão, Norte e Sul,
numa extensão total de 700m, (350 de cada lado)
através da utilização de estacas de madeira,
corda e cartazes alusivos à necessidade e
importância da protecção das dunas. Tem como
objectivos a formação e sensibilização
ambientais bem como de protecção concreta
(física) do cordão dunar.
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V CONCURSO DE FOTOGRAFIA “LITORAL REGIONAL”
A divulgação da quinta edição do concurso de
fotografia “Litoral Regional”, decorreu entre 9
de Junho e 11 de Julho, tendo sido seleccionadas
26 fotografias que deram origem a uma
exposição, que esteve patente ao público de 19
de Julho a 30 de Agosto. A votação, que elegeu
as três fotografias premiadas, foi efectuada pelo
público que a visitou e que entendeu votar. Aos
vencedores a Oikos atribuiu prémios (conforme
definido no regulamento) que entende serem
importantes para a sensibilização das causas
ambientais em geral e do litoral em particular: livros diversos relacionados com temas ambientais,
particularmente do litoral.
Com esta actividade pretendeu-se sensibilizar todos os jovens e população em geral, frequentadores da
praia do Pedrógão, independentemente da região e país de origem, para a singularidade do litoral
regional, ameaças à sua conservação e comportamentos a manter de forma a contribuir para a sua
preservação e melhor conhecimento.

COLÓQUIO “LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LINHAS DE ÁGUA”
Para encerramento deste ciclo de colóquios, realizou-se, no
dia 12 de Novembro, o colóquio subordinado ao tema
“Limpeza e conservação de linhas de água” que teve como
orador o Professor Ilídio Moreira do Instituto Superior de
Agronomia, o qual apresentou também o Projecto
Ripidurable em substituição da Engª Ana Mendes do ISA e
Projecto Ripidurable, que, por motivos de saúde, não pode
estar presente.

Após as citadas apresentações seguiu-se um período de
debate por parte de todos os participantes, o qual se
revelou bastante enriquecedor quer pela qualidade das
intervenções quer pelo conjunto de casos práticos ali
abordados.
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COASTWATCH EUROPE 2008
A Oikos participou, mais uma vez, no
projecto Coastwatch Europe. Coordenou, à
semelhança dos últimos anos,
regionalmente este projecto em 2008, num
troço do litoral regional compreendido
entre a Praia da Nazaré e a Ribeira do
Estrumal (a Sul da Praia da Leirosa Figueira da Foz), numa extensão de
aproximadamente 100 Km, pertencente aos
concelhos da Nazaré, Alcobaça, Marinha
Grande, Leiria e Pombal.
Esta actividade consistiu na realização de
percursos pedestres no litoral (inspecções
costeiras) em blocos contínuos de 5 Km,
visando observar e registar, em questionário,
por cada unidade 500m de costa (10 por bloco)
diversos aspectos do litoral, como quantidade
e tipos de resíduos encontrados, os animais
encontrados (vivos ou mortos), os riscos ou
ameaças pendentes sobre aqueles
ecossistemas (erosão marinha, construção,
extracção de inertes, descargas de lixo,
poluição da água, pressão turística, entre
outros).
Após a observação de campo, os elementos
recolhidos são introduzidos numa base de
dados nacional e submetidos a tratamento
estatístico para posterior identificação da
importância dos diferentes parâmetros que
interferem na qualidade ambiental do litoral.
Por último, a base de dados nacional é enviada
à coordenação internacional que fará a análise
comparativa dos dados recolhidos nos países

FICHA TÉCNICA

envolvidos no projecto.
Colaboraram este ano com a Oikos 9 escolas, 385
alunos, e 18 professores, dos seguintes
estabelecimentos de ensino: Externato D. Fuas
Roupinho Nazaré; Escola Secundária D. Inês de
Castro Alcobaça; Instituto Educativo do Juncal;
Escola EB 2,3 de Pataias; Escola EB 2,3 Guilherme
Stephens Marinha Grande; Escola EB 2,3 Nery
Capucho Marinha Grande; Escola José Loureiro
Botas Vieira de Leiria; Colégio Nossa Senhora de
Fátima
Leiria, Escola Rainha Santa Isabel
Caranguejeira e Colégio Dr. Luís Pereira da
Costa - Monte Redondo
Este projecto tem um carácter formativo e
informativo, através da exploração pedagógica
subsequente por parte dos aderentes, e uma
aplicação prática na resolução de problemas
detectados, na medida em que a divulgação dos
resultados permite alertar as autoridades
responsáveis pela gestão do litoral regional aos
seus vários níveis.
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