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Earth Overshoot Day

2017 • 2 de agosto

2002 • 3 de outubro

1992 • 21 de outubro

1970 • 31 de dezembro

www.footprintnetwork.org

http://www.footprintnetwork.org/


Pegada Ecológica Mundial

http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/world_footprint/



Relação pegada/biocapacidade (mundo)

http://www.footprintnetwork.org/ecological_footprint_nations/index.html - 2012

http://www.footprintnetwork.org/ecological_footprint_nations/index.html
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Decisões fundamentais

• Acordo é um processo e não um objetivo já 
todo delineado

• Assegurar um aumento temperatura bem 
abaixo de 2 ºC em relação à era                                                         
pré-industrial e                                                      
procurar mesmo                                                      
limitá-lo a 1,5 ºC



No Acordo de Paris de 2015, praticamente 
todas as nações do mundo concordaram em 

trabalhar em conjunto para alcançar 
emissões líquidas zero de gases de efeito 

estufa



Portugal neutro em carbono em 2050

• Lançado em 11 de outubro de 2017, sessão 
especial com Primeiro-Ministro e Ministro 
do Ambiente

• 18 meses de trabalho de equipa 
(consultoras e universidade)

• Interação com setores económicos e sociais



Em 2017, na 23ª Conferência das Nações 
Unidas sobre Alterações Climáticas



Economia Circular –
Um caminho para a suficiência?

Cada europeu consome por ano em média 16 toneladas 
de materiais e cria 6 toneladas de resíduos



Água

• Onde consumimos mais água?

• Temos torneiras / chuveiros / máquinas que usamos 
no programa ou de forma mais eficiente?

• Podemos indiretamente evitar consumos de água?

• Conseguimos reutilizar alguma água para outros 
usos?

• E será que conseguimos utilizar a água da chuva?



Mobilidade

• Conseguimos usar o transporte público em vez do carro?

• Conduzimos de forma segura mas também eficiente?

• E já experimentámos fazer deslocações curtas a pé ou de 
bicicleta?

• E estamos disponíveis, se tivermos de trocar de carro, a 
pensar num veículo elétrico?



Energia

• O que consome mais energia em nossa casa?

• Podemos isolar melhor a casa?

• Estamos a substituir as lâmpadas antigas por lâmpadas 
LED?

• E os equipamentos que estão sempre ligados?

• Se comprarmos um eletrodoméstico é da classe mais 
eficiente?

• Já pensámos na possibilidade de um painel solar?



Alimentação

• Compramos apenas o necessário?

• Olhamos para a rotulagem? (prazos, conteúdo)

• Quanto consumimos de carne? E que tipo de carne?

• E de peixe? E que tipo de peixe?

• Temos alguma possibilidade de comprar 
legumes/carne biológico?



Consumo

• É possível pedir emprestado, alugar, comprar em 
segunda mão?

• Pode ser reutilizado, reparado e atualizado?

• Quais foram as condições da sua produção (em 
termos sociais e ambientais)?

• Quais são os principais impactos da produção, uso e 
fim de vida?



Resíduos

• Que esforço fazemos nas compras para escolher 
produtos com menor embalagem?

• Compramos alguma coisa com tara retornável?

• Separamos para reciclagem tudo o que 
conseguimos?

• Fazemos compostagem em casa?

• Pedimos água da torneira no restaurante?



Natureza

• Cuidamos dos espaços verdes urbanos?

• Conhecemos o valor da natureza em Portugal?

• Prevenimos os incêndios florestais?

• Não destruímos zonas sensíveis, nomeadamente na 
praia/litoral?

• Sabemos da importância das espécies autóctones?

• Evitamos o uso de pesticidas/herbicidas?



• Cada vez mais é sobre a visão de felicidade individual e 
coletiva que temos de contextualizar a educação e a 
formação e essa é uma mudança de paradigma e um 
desafio que temos de começar a enfrentar.
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