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Somos um grupo de jovens da escola E.B.2.3/Sec. João Garcia Bacelar e preocupamo-nos 

bastante com os problemas ambientais que existem no nosso planeta. Queremos continuar a 

viver num planeta único, radioso e em harmonia com todos os seres vivos que nele habitam. 

Actualmente esta já não é a nossa realidade e vários problemas começam a surgir. Um dos 

que tem mais ênfase é o aquecimento global. Muitos estudiosos destas matérias têm 

abordado este problema das mais diversas maneiras. Alguns, até de uma forma contraditória. 

No entanto, este problema já nos começa a afectar directamente. 

Como tal, encaramos como nosso dever de cidadãos preocupados apresentar algumas 

medidas para melhorar o meio onde vivemos, ou seja o nosso mundo, o planeta azul. 

Assim, consequências como a possibilidade do nosso planeta se tornar inabitável devido ao 

ritmo alucinante com que o frágil equilíbrio é quebrado com alterações ambientais que irão 

levar a mutações irreversíveis da flora e da fauna dos ecossistemas, com a produção elevada 

de lixo que leva à emissão excessiva de CO2 para a atmosfera provocando uma descida de 

qualidade na saúde pública, tornam estas questões num grito de socorro para todos nós. Tudo 

isto acontece devido aos níveis desregrados de CO2 que diariamente são lançados para a 

atmosfera e que acarretam consequências desastrosas para o efeito de estufa o que por sua 

vez provocará um avanço descontrolado do aquecimento global.  

Atendendo ao ciclo de problemas ambientais que o planeta está a atravessar dos quais 

destacamos a produção excessiva de lixos nunca antes vivida e que afecta diariamente 

milhões de seres vivos é necessário repensar neste facto para que ele não aumente e se 

possa controlar. Além disso, cada vez mais florestas são destruídas por incêndios 

devastadores, por interesses económicos sem escrúpulos que leva ao abate de milhares de 

hectares de zonas verdes, diminuindo a capacidade do planeta se regenerar autonomamente. 

Por outro lado cada vez existe mais carros em circulação, aumentando a quantidade de gases 

poluentes que constantemente são lançados na atmosfera. Também as viagens de avião se 

tornam cada vez mais frequentes para muitas pessoas fazendo dos aeroportos pistas de 

aterragem permanente e lugares de alta poluição atmosférica.  

 

 

Medidas propostas: 

 

1. Reciclagem. A reciclagem constitui uma obrigação de cidadania pois está ao alcance 

de qualquer um e simples de efectuar. No entanto, para a sua concretização são 

necessárias condições de partida: condições educacionais e condições práticas. 



 

 

2. Reflorestação. Esta é uma medida bastante importante pois as plantas não só 

absorvem o CO2 da atmosfera como lançam O2 através da fotossíntese, constituindo 

assim uma importante fonte de renovação da atmosfera terrestre do planeta 

aumentando ao mesmo tempo a qualidade dos habitats das várias espécies animais.  

 

3. Energias alternativas. São necessárias porque são pouco poluentes e porque são 

inesgotáveis, resolvendo assim dois problemas: o das constantes emissões de CO2 

para a atmosfera e o problema das reservas das fontes de energias fósseis. Neste 

momento é essencial que se aposte nestas com o objectivo de reduzir os custos 

elevados que se fazem sentir, tornando-as acessíveis ao comum dos cidadãos.  


