
MANUAL DE BOAS 
PRÁTICAS AMBIENTAIS

“Se soubesse que o mundo iria acabar amanhã,  
eu hoje ainda plantaria uma árvore.” 

Martin Luther King
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Embora haja quem ainda diga que são um mito, a verdade é que estão à vista e sentem-se – as

alterações no clima são já uma evidência inegável e comprovada cientificamente. Assistimos
cada vez mais a fenómenos climáticos extremos, relacionados com a temperatura, a
precipitação e os ventos, tendência que se agravará, ocorrendo a um ritmo bastante superior à
capacidade que as florestas, os oceanos e a vegetação têm para absorvê-los. Cientificamente,
assume-se que a degradação dos recursos e dos ecossistemas poderão ocorrer mais
rapidamente do que se esperava, no prazo de uma geração.

COMBATER AS

ALTERAÇÕES

CLIMÁTICAS

rapidamente do que se esperava, no prazo de uma geração.
A desvalorização dos fenómenos extremos meteorológicos, entre outras alterações climáticas
que se assistem, poderão colocar em causa a integridade do planeta Terra.

Algumas dicas para combater as alterações climáticas:

� Diminuir o consumo energético:

� Optar por eletrodomésticos de baixo consumo, verificando o selo de eficiência energética.
� Desligar as luzes quando se sai de uma divisão.
� Comprar lâmpadas de baixo consumo.
� Evitar o aquecimento, optando sempre por um bom isolamento da casa.
� Não colocar lâmpadas ou televisores perto do ar condicionado, uma vez que este irá
identificar o calor proveniente desses aparelhos e, por isso, irá trabalhar mais tempo do que o
necessário.
� Comprar tomadas inteligentes, que desligam automaticamente os equipamentos, quando
estes não estão a desempenhar a sua função principal. Os consumos em modo de espera em
casa podem representar até 10% da fatura de eletricidade!
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� Transportes: optar pelos modos suaves de deslocação - Para as curtas distâncias opte por
andar a pé, de bicicleta, de metro ou de autocarro. Nas viagens mais longas o comboio é
sempre uma boa opção, confortável e ecológica. Se vai comprar um veículo, opte por um
elétrico ou híbrido. O carpooling também é uma boa opção!

� Adotar uma condução eficiente - Respeitar os limite de velocidade, manter os pneus em bom
estado, reduzir a utilização do ar condicionado, abastecer a viatura de manhã ou à noite, não
transportar objetos de que não se necessita, adotar uma condução defensiva, evitando os
excessos de velocidade, travagens repentinas e acelerações bruscas, contribuirão para a

COMBATER AS

ALTERAÇÕES

CLIMÁTICAS

excessos de velocidade, travagens repentinas e acelerações bruscas, contribuirão para a
redução dos consumos do veículo e para a proteção do Ambiente!

� E….quando estiver parado no trânsito? Atualmente, os automóveis vêm equipados com o
sistema start/stop, que permite reduções de consumo de combustíveis consideráveis. Mas se o
seu carro não tiver este sistema, desligue-o, quando se encontrar numa fila parada de trânsito.
Pode parecer pouco prático mas, ao desligar e voltar a ligar está a poupar - dois minutos
parado corresponde a 1,6 km percorridos! De facto, pode-se obter uma poupança substancial
nos consumos e nas emissões poluentes caso se desligue o motor em períodos superiores a dez
segundos. https://iturnitoff.com/#/savings

� Compensar as emissões - Mesmo adotando uma prática de utilização racional de energia,
algumas emissões são inevitáveis. Compense as emissões: Plante uma árvore! As florestas são
verdadeiros sumidouros de carbono e prestam um serviço essencial a todos os seres vivos.
Existem zonas no país que precisam urgentemente de ser reflorestadas.

� Adotar atitudes ecológicas – Pequenos gestos fazem grandes diferenças: poupar, reciclar,
plantar, doar,…assumir hoje o compromisso com o Ambiente, mas não deixar que este dia seja
o único. Todos nós podemos fazer a nossa parte, usando menos e agindo mais!
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A Água…de certeza que já todos ouvimos dizer que é imprescindível poupar, mas nem todos
percebemos bem porquê, pois afinal quando abrimos a torneira ela está sempre lá! A verdade
é que a água potável é um recurso cada vez mais valioso.
A água existente no planeta está distribuída por dois grandes reservatórios: o reservatório de
água salgada (96,6%) e o reservatório de água doce nos continentes. Da água doce, 79% está
sob a forma de gelo e 20% está no subsolo. Resta 1% para os rios, lagos, vapor de água da
atmosfera, solo e seres vivos. Feitas as contas, apenas 0,014% do total da água que existe no

POUPAR

A ÁGUA

atmosfera, solo e seres vivos. Feitas as contas, apenas 0,014% do total da água que existe no
planeta está disponível para beber.
Estima-se que em 2025 duas em cada três pessoas serão vítimas da falta de água!

Algumas dicas para poupar a água:

� Já é um clássico, mas não custa repetir. Manter a torneira fechada sempre que se lava as
mãos, os dentes ou se faz a barba poupa entre 10 a 30 litros de água por dia. Ao final do mês
serão entre 100 a 300 litros. Os valores são impressionantes!

� Equipar as torneiras de casa com redutores de fluxo de água. Estes pequenos equipamentos
já existem nos supermercados, são encaixados nas torneiras e ajudam a reduzir o caudal em
cerca de 50%.

� Trocar o banho de imersão pelo duche poupa em média 50% de água. As contas são simples:
por cada 2 minutos no duche, gasta-se mais 40 litros de água.
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� Remodelar a casa-de-banho e optar por autoclismos duplos ou com botão de controlo. Em
alternativa, usar o velho truque de colocar uma garrafa cheia de água no depósito do
autoclismo para reduzir a quantidade de água desperdiçada em cada descarga. Não falha! E por
cada descarga na sanita, 10 a 15 litros de água vão pelo cano. Literalmente!

� Colocar a funcionar as máquinas de lavar roupa e louça apenas quando tiverem a carga cheia

POUPAR

A ÁGUA

� Colocar a funcionar as máquinas de lavar roupa e louça apenas quando tiverem a carga cheia
e escolher programas curtos e económicos.

� Quando precisar de lavar o carro é preferível escolher um posto de lavagem automática,
porque o gasto de água é muito menor. Se lavar o carro com mangueira o consumo poderá
chegar até 400 litros água.

Já ouviu falar na água virtual?

Nem toda a água que consumimos é visível e não porque se encontra no estado de vapor, mas
porque muita água é utilizada no processo de produção de outros bens que consumimos. A
água virtual é um conceito recente e importante, pois permite-nos ter uma ideia mais realista
da água que efetivamente consumimos. Ao fazermos uma refeição, não estamos só a consumir
a água que está no copo, mas também a água que foi necessária para criar o animal que nos dá
o bife, a água necessária para cultivar os legumes e até a água necessária para fazer o próprio
copo de água. Dá que pensar, não é?
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A energia é um bem essencial. É a energia que nos garante a luz durante a noite, que nos dá
calor quando temos frio ou frio quando temos calor, que nos conforta sempre que precisamos,
que nos permite deslocar,…
Acender a luz, fazer o pequeno-almoço, tomar banho, secar o cabelo, chamar o elevador,
utilizar os transportes públicos ou o carro, ligar o computador, fazer o jantar, tomar banho,
apagar a luz e…dormir, dormir para termos energia para repetirmos estes gestos todos no dia
seguinte.

POUPAR

A ENERGIA

seguinte.
Se refletirmos um pouco, reparamos na quantidade de recursos energéticos que utilizamos
todos os dias para mantermos o nosso estilo de vida.
E a natureza? Se reservarmos alguma da nossa energia pessoal para pensar em formas
eficientes de usar os recursos naturais, estamos a zelar para que não se esgotem.

Algumas dicas para poupar a energia:

� No Verão, trocar o ar condicionado por uma ventoinha de teto, de janela ou de pé, poupa-se
cerca de 10% na fatura da eletricidade. No Inverno, ligar a ventoinha de teto ao contrário, ou
seja, na direção contrária aos ponteiros do relógio, para conseguir baixar e fazer circular o ar
quente que se acumula no teto, aquecendo assim a casa.

� Não deixar o ferro de engomar ligado se deixar de engomar durante alguns minutos – um
ferro de engomar gasta tanto como 10 lâmpadas de 100 watts, por isso, não vamos desperdiçar
essa energia e esse dinheiro!
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� Aproveitar o Sol e abdicar das máquinas de secar roupa. Em complemento, não encher
demasiado a máquina de secar roupa – caso contrário a roupa demorará muito mais tempo a
ficar seca.

� Assegurar que todas as janelas e portas de casa estão bem isoladas – cerca de 30% do
calor/frio entra em casa pelas janelas, ou seja, também pode sair, o que significa que gastará
mais energia a aquecer ou a refrescar a casa. Pode ainda requerer a certificação energética da
sua casa e obter medidas para minimizar o desperdício de energia.

POUPAR

A ENERGIA

sua casa e obter medidas para minimizar o desperdício de energia.

� Depois de carregar o telemóvel, ou máquina fotográfica, não deixar os carregadores nas
tomadas, isto porque continuarão a gastar energia.

� Optar pela tarifa bi-horária, um período em que a eletricidade é mais barata, sobretudo à
noite.

ENERGIA...

Informada, poupada e pioneira. É assim que deve ser a atitude face ao consumo de energia!

INFORMADA

Ao reconhecer e escolher os equipamentos domésticos com maior grau de eficiência 
energética.

POUPADA

Ao adequar o consumo de energia às nossas reais necessidades.

PIONEIRA

Ao aderir de forma ativa à utilização de energias alternativas renováveis.
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Apesar de muitos dos recursos naturais serem renováveis, o território do planeta não é
ilimitado. A Terra tem uma determinada biocapacidade, isto é, a quantidade de área terrestre e
aquática biologicamente produtiva no planeta.
Cada ser vivo necessita de uma quantidade mínima de espaço natural produtivo para sobreviver.
Todos nós precisamos de alimentos, energia, de espaço para viver…A este espaço chamamos
“pegada ecológica”, que corresponde à área de terreno que necessitamos para sustentar o
nosso estilo de vida.

PROTEGER OS

RECURSOS

NATURAIS

nosso estilo de vida.
Neste momento a pegada ecológica de cada um é de 2,2 ha, enquanto que a Terra apenas pode
“dar” a cada ser humano 1,8 ha/ano. Nos países ricos, cada pessoa usa cerca de 6,4 ha e nos
pobres cerca de 0,8 ha. Isto quer dizer que além de uma distribuição injusta de recursos, a
humanidade está a gastar muito além do que o planeta nos pode garantir a médio ou a longo
prazo.
Para contrariar esta tendência, é crucial atender aos nossos comportamentos como cidadãos,
nomeadamente naquilo que compramos e na forma como nos deslocamos, para reduzir a nossa
pegada ecológica para valores sustentáveis.

Algumas dicas para proteger os recursos naturais:

� Adotar o consumo de mais vegetais e menos carne. Produzir carne é um processo intensivo de
produção de CO2 e metano e requer muita quantidade de água e solo, que geralmente é
roubado a áreas florestais. Ao reduzir a quantidade de carne e aumentar a de vegetais, além de
ser melhor para a saúde, teremos menos impacto nos ecossistemas.
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PROTEGER OS

RECURSOS

NATURAIS

� Nos nossos jardins, eleger espécies autóctones, mais adequadas ao clima local e procurados
pelas espécies de aves e insetos locais.

� Praticar a horticultura biológica, na qual são utilizadas práticas tradicionais que realçam e
promovem o equilíbrio dos sistemas naturais, excluindo as substâncias tóxicas que contaminam
o Ambiente. Já conhece o projeto “Terra–à-Terra” – Compostagem Caseira? Pode valorizar os
restos de preparação de alimentos e/ou aparas de jardim e criar um adubo natural – o composto
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restos de preparação de alimentos e/ou aparas de jardim e criar um adubo natural – o composto
através deste processo. Inscreva-se. É gratuito ( www.lipor.pt )

� Optar por um turismo sustentável – O turismo pode causar um grande impacto ao meio
ambiente mas, se feito de maneira responsável, ele pode ser uma maneira agradável de
conservar o planeta.

� Utilizar uma garrafa de água reutilizável, de preferência de alumínio em vez de plástico.

� Beber água da torneira em vez de comprar água engarrafada. Não só a água engarrafada é
mais cara, como gera grandes quantidades de resíduos de embalagens.

� Reduzir, reutilizar e reciclar os resíduos – Reduzir o lixo que produzimos, reutilizar aquele que
não conseguimos reduzir e, finalmente, separar os resíduos que em última instância,
produzimos, com vista à reciclagem.

� Doar o que já não quisermos ou não precisarmos, em vez de deitar ao lixo.

� Fazer a nossa parte….para fazer parte!
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ADOTAR

HÁBITOS

SAUDÁVEIS

Em geral temos hábitos pouco saudáveis: somos sedentários, não praticamos exercício físico
(principalmente porque quase não andamos a pé, preferindo as viagens de carro, mesmo para
curtas distâncias) e não temos uma alimentação equilibrada, porque é mais fácil e rápido
preparar comida embalada ou comer fora. Estamos também sujeitos a diversas substâncias
químicas, que o nosso organismo absorve através do ar, da água, dos alimentos, do contacto
com a pele (por exemplo, no caso de cremes e champôs).
Os nossos comportamentos diários – a forma como nos deslocamos, os produtos que
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Os nossos comportamentos diários – a forma como nos deslocamos, os produtos que
compramos e os alimentos que ingerimos determinam fortemente a nossa “pegada ecológica” e
influenciam a nossa saúde. Os comportamentos mais saudáveis são também os mais ecológicos!

Dicas para adotar um estilo de vida saudável:

� Uma alimentação saudável – sem excessos e variável. Devemos ter o cuidado de não omitir a
fruta e as verduras e evitar as gorduras e proteínas em excesso. Uma boa opção é comer sem
pressas, confecionar as nossas refeições sempre que possível, para garantir que os ingredientes
são de boa qualidade e, se possível, optar por produtos provenientes de agricultura biológica.

� Exercício físico – o exercício físico não só melhora a condição física como a psicológica, faz-nos
sentir bem e ajuda-nos a descansar e a trabalhar melhor. Existe uma oferta muito variada desde
os ginásios, até uma corrida pelo parque ou pela praia. Se não tivermos tempo devemos, pelo
menos optar por andar, subir pelas escadas em vez do elevador e fazer algumas pausas para nos
movimentarmos. Se o stress é uma constante, podemos optar por desportos mais relaxantes,
como o yoga.
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ADOTAR

HÁBITOS

SAUDÁVEIS

� Espaços verdes – Os parques e jardins são locais onde o ar é mais puro, por isso um convite ao
relaxamento e ao passeio. Sempre que possível, devemos ir a estes espaços para nos libertarmos
do stress, praticar exercício físico ou até fazer um piquenique. O contacto com a natureza é
importante para a mente e para os pulmões.

� Deixar os maus hábitos de lado – para termos uma vida saudável os maus hábitos têm de ficar
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Deixar os maus hábitos de lado – para termos uma vida saudável os maus hábitos têm de ficar
de fora. Todos os excessos são maus, desde a ausência de exercício físico ao excesso do mesmo,
as dietas radicais, o tabaco ou o álcool… O melhor é mesmo eliminar esses hábitos lentamente
para que o corpo não se ressinta.

� Dormir – Um adulto saudável deve dormir em média 7 horas por noite, sendo este período de
descanso essencial para o nosso bem-estar, para que o trabalho renda mais e para evitar o stress
e outras doenças.

Vivemos num mundo onde as exigências são cada vez maiores, trabalhamos muito,
descansamos pouco, as nossas vidas são cada vez mais sedentárias e tudo isto manifesta-se na
nossa saúde e bem-estar. Importa parar um momento para refletir sobre os erros que estamos a
cometer no nosso dia-a-dia e pensar no que podemos fazer para melhorar a nossa qualidade de
vida. Uma boa alimentação e exercício físico são algumas das recomendações da Organização
Mundial da Saúde, mas as nossas opções são infinitas, sendo necessário sobretudo força de
vontade para mudar!
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EXERCER UMA

CIDADANIA

PRÓ ATIVA

Exercer o nosso dever cívico e exigir os nossos direitos, tendo um papel mais ativo na sociedade.
Devemos ser conscientes da realidade mundial, nacional e local e ajudar no que estiver ao nosso
alcance e dentro das nossas competências e capacidades.

Contributos para uma cidadania mais ativa:
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Contributos para uma cidadania mais ativa:

� Promover um mundo mais justo - Só vamos construir um mundo melhor se construirmos
pessoas melhores, estruturas sociais mais justas e comprometimento com os valores humanos
acima dos valores económicos. Se queremos “construir um mundo melhor” para os nossos
filhos, temos de nos construir, com ações e atitudes melhores, com a nossa família e amigos. O
não fazer nada, entrincheirar-se num individualismo egoísta e alienado, já é contribuir para “um
mundo pior”.

� Participar mais – Porque cada opinião faz a diferença, deve ser usada, é uma arma poderosa.
Mesmo que a nossa participação pública não seja visível a curto prazo , é o conjunto de ações
que vai fazer a diferença, portanto se cada um fizer a sua parte já se poderá ouvir um eco global.
Se quer fazer parte da decisão, participe!

� Associativismo – Se pensa que o seu voto não é suficiente para fazer a diferença nas tomadas
de decisão, poderá associar-se a um grupo de opinião que representam partes da sociedade com
interesses específicos em diversas áreas. Estes grupos exercem uma pressão maior por unirem
um conjunto de pessoas com os mesmos objetivos.
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EXERCER UMA

CIDADANIA

PRÓ ATIVA

� Participar em ações de voluntariado – O voluntariado é uma forma de ajudar a sociedade.
Existem muitos projetos a atuar em diversas áreas que precisam constantemente de
voluntários. Podemos ajudar de muitas maneiras, mesmo sem sair de casa
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voluntários. Podemos ajudar de muitas maneiras, mesmo sem sair de casa
(www.voluntariado.pt )

� Consumir melhor – O melhor mesmo é reduzir o consumo, mas quando temos mesmo de
comprar devemos optar pelas soluções mais sustentáveis, como por exemplo os produtos com
menos embalagens, reciclados, de agricultura biológica ou desenhados para ter um menor
impacto no Ambiente. É importante olhar sempre para as etiquetas e rótulos! Sempre que
possível comprar produtos recarregáveis e evitar os plásticos, optando por embalagens de
vidro, papel ou cartão.

� Adotar um animal e… ganhar um amigo para sempre - um animal de companhia é um
companheiro para toda a vida! Adote e dê um lar ao seu amigo mais fiel. Os Centros de Recolha
de Animais estão repletos com estes nossos amigos – Centro de Recolha Oficial de Animais de
Companhia da Maia (Tel. nº 229823687).

� Separar os resíduos – Separe em casa e no local de trabalho! A reciclagem de lixo contribui
efetivamente para a redução de emissões de carbono. Estima-se que 75% do que é depositado no
lixo possa ser reciclado, poupando recursos e protegendo o Ambiente!
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