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IMPACTO DA AGRICULTURA ECOLÓGICA 
EM VÁRIAS ESTRATÉGIAS

As alterações climáticas são provavelmente a maior ameaça do século XXI. Trata-se de

uma modificação global do clima durante um longo período de tempo (de décadas a

milhões de anos). Estas mudanças podem ocorrer tanto a nível regional como global.

Por alterações climáticas entendemos o aumento da temperatura desde meados do

século XX até aos dias de hoje. Mesmo que as alterações climáticas também possam

ter causas naturais, estão em grande parte relacionadas com a atividade humana e os

gases com efeito de estufa.
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A terra está a aquecer e a um ritmo sustentado. A causa é o aumento dos gases com

efeito de estufa de origem humana, com as consequências das crises sanitárias,

ecológicas e humanitárias de que estamos a assistir o seu início. Mesmo que hoje

deixássemos de emitir gases com efeito de estufa, o aquecimento global continuaria a

acontecer pelo menos por mais várias décadas, se não séculos. Isto porque demora

algum tempo até que o planeta responda, e porque o dióxido de carbono se mantém

na atmosfera durante centenas de anos. Há um lapso de tempo entre o que fazemos

e quando o sentimos.

PROTEÇÃO CLIMÁTICA02



A conservação dos recursos e os desafios ambientais que a agricultura, por exemplo, a

poluição não pontual da água e a silvicultura enfrentam são graves e crescentes. A

conservação dos recursos significa que os recursos dos quais depende a

sustentabilidade são conservados e mesmo melhorados pela gestão agronómica. A

matéria orgânica do solo é um bom exemplo de um recurso do ecossistema que é

facilmente reduzido sem uma gestão eficaz. A matéria orgânica do solo é um recurso

valioso, fornecendo habitat e energia aos organismos do solo, uma estrutura do solo

favorável ao crescimento das plantas e à retenção de água, e uma estrutura química

favorável à retenção de nutrientes.
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A nossa era atual distingue-se pela rápida perda de diversidade a uma escala global e

geologicamente significativa, impulsionada por forças antropogénicas de mudança

ambiental. As principais tendências que agora influenciam negativamente a

diversidade biológica, incluindo as alterações climáticas globais e os seus efeitos

associados. A conservação da biodiversidade enfrenta agora o desafio de evoluir para

responder eficazmente às realidades de mudanças sociais e ambientais aceleradas à

escala global. É essencial reconhecer como, ao longo dos últimos dois séculos, temos

vindo a compreender a diversidade e a extinção como um processo evolutivo cada vez

mais influenciado pela atividade humana.
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A eficiência de recursos não é apenas benéfica para nós à medida que utilizamos mais

o mesmo recurso, mas também ajuda a própria economia. Ao utilizar menos recursos,

de uma forma mais eficiente, estamos também a ajudar a Europa para que possa

manter a sua vantagem competitiva, criar crescimento verde, empregos sustentáveis

e proteger melhor o ambiente. A maioria dos recursos que utilizamos são finitos, o que

significa que um dia ficaremos sem eles, e as nossas únicas opções serão ou produzir

mais, se possível, ou maximizar a sua utilidade, encontrando outras utilizações para

eles. Ao utilizar os recursos naturais de forma mais eficiente, podemos viver vidas mais

saudáveis, poupar dinheiro, criar empregos, impulsionar a nossa economia e respeitar

os limites do planeta.
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A Pegada Ecológica é a única forma de medir quanta natureza temos e quanta

natureza utilizamos. Mede a procura individual ou populacional de alimentos à base

de plantas e produtos fibrosos, gado e produtos da pesca, madeira e outros produtos

florestais, espaço para infraestruturas urbanas e floresta para absorver as suas

emissões de dióxido de carbono de combustíveis fósseis. A Pegada Ecológica pode ser

calculada para um único indivíduo, cidade, região, país e todo o planeta.

A Pegada Ecológica ajuda:

→ PAÍSES a melhorarem a sua sustentabilidade e bem-estar;

→ LÍDERES LOCAIS a optimizarem investimentos públicos em projetos;

→ INDIVÍDUOS a entenderem o seu impacto no planeta.
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RECURSOS ADICIONAIS
ESTUDO DE CASO

Climate-ADAPT, 10 estudos de caso, Como 
a Europa se está a adaptar às alterações 
climáticas

https://climate-
adapt.eea.europa.eu/about/climate-
adapt-10-case-studies-online.pdf

VÍDEO 1

VÍDEO 2

https://www.youtube.com/embed/gSXOxrjCA40?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/IcyM43z0UE8?feature=oembed
https://climate-adapt.eea.europa.eu/about/climate-adapt-10-case-studies-online.pdf
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