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Vamos todos aprender mais sobre as Alterações 
Climáticas!

Existe muita informação disponível online para 
consulta, abrangendo tanto a temática em si 
como atitudes que podemos adoptar para 
combater este problema.

Visite o site do projeto em:    
mediotejoadapta-se.mediotejo.pt/

Caso tenha alguma dúvida, e quiser colocar 
alguma questão ou conselho pode consultar-
-nos através dos contactos fornecidos neste 
folheto.

Estamos à disposição para ouvir e orientar no 
caso de dúvidas.

OS NOSSOS CONTACTOS



 PRINCIPAIS CAUSAS DAS 
ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

As alterações climáticas são um tema atual 
pelas proporções que estão a tomar, tor-
nando-se cada vez mais uma preocupação 
mundial. E sabe-se que à medida que o tem-
po passa, as suas consequências se tornarão 
mais extremas.

Naturalmente, muitos pais estão preocupados 
com o impacto que as alterações climáticas 
terão na vida futura dos filhos. E por isso é 
importante que a educação para a consciência 
ambiental comece em casa e seja incentiva-
da, uma vez que a tendência dos filhos é de 
seguirem as pegadas dos pais. 

Assim, é importante que 
todos os pais tenham 
conhecimento sobre o 
que está a acontecer ao 
nosso planeta de modo a 
conseguirem responder às 
questões colocadas pelo 
seu educando. 

Para que se eduque uma geração consciente 
no âmbito das alterações climáticas, é essen-
cial que as crianças, os “adultos de amanhã”, 
reconheçam a veracidade e a dimensão dos 
problemas que enfrentamos!

No dia-a-dia, devemos fazer tudo o que estiver 
ao nosso alcance para reduzir a nossa pegada 
ecológica através da introdução de hábitos 
sustentáveis:

HÁBITOS SUSTENTÁVEIS O PAPEL DOS PAISO PROJETO 
MÉDIO TEJO ADAPTA(-SE)

Este projeto é uma iniciativa da Comunidade 
Intermunicipal do Médio Tejo que visa pro-
mover a literacia ambiental e climatológica 
no Médio Tejo, em particular nas escolas.

O objetivo destas ações é 
de melhorar o conheci-
mento do público mais 
jovem na temática das 
alterações climáticas, 
fornecendo-lhes uma 
grande diversidade de 
conteúdos sobre o tema, 
para que se crie assim 
uma geração mais cons-
ciente e responsável.

Queima de carvão, petróleo e 
gás natural;

Desflorestação (abate da flo-
resta): as árvores ajudam a 
regular o clima absorvendo o 
dióxido de carbono (CO2) presente na at-
mosfera. Quando são abatidas, libertam o 
CO2 armazenado para a atmosfera, refor-
çando o efeito de estufa;

Aumento da atividade
pecuária: as vacas e as ove-
lhas produzem grandes quan-
tidades de metano durante a 
digestão dos alimentos;

Utilização de fertilizantes que contêm 
azoto;

Libertação de gases fluorados.

Use transportes públicos ou partilhe 
boleias;

Use sacos reutilizáveis para as 
compras;

Use garrafas reutilizáveis;

Recicle e faça separação de 
resíduos;

Consumo reduzido - compre somente o que 
é necessário;

Aproveite o verso de folhas de papel já 
utilizadas;

Compre produtos locais e 
de preferência biológicos;

Opte por banhos mais curtos 
e menos quentes;

Plante uma árvore/árvores no jardim e pro-
duza as suas próprias frutas e vegetais;

Consuma carne e peixe pro-
veniente de produção e pesca 
sustentável;

Faça compostagem;

Lave a roupa com água fria;

Reduza o uso do ar-condicionado: use roupa 
mais grossa no Inverno e abra as janelas no 

Verão;

Instale painéis solares em 
casa.

Salvar o planeta está nas nossas mãos - e a 
adoção de gestos sustentáveis pode fazer uma 
grande diferença na nossa qualidade de vida.


