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EKOenergia é uma rede de 34 associações de defesa do ambiente europeias.
A Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza (http://www.quercus.pt) é o membro português da EKOenergia.
Fundada em 1985, a Quercus tem dado prioridade, em termos de intervenção, às áreas da energia e alterações climáticas — desde a sensibilização da população ao acompanhamento das
políticas a nível nacional, europeu e internacional. Em 2004, iniciou o projeto EcoCasa, da responsabilidade do grupo de Energia e Alterações Climáticas, com o objetivo de promover a
redução do consumo de energia. Várias ferramentas foram desenvolvidas para ajudar os cidadãos
a fazer as melhores escolhas energéticas, entre as quais se destaca o site informativo (http://
www.ecocasa.pt), as ações de sensibilização em escolas e para entidades públicas e privadas...
2

Vamos lá, Sra. Presidente.
Nós temos um acordo.
Não é altura para hesitar.

3

Está a brincar? A
Fossilia tem mais de 100
anos de experiência.
Como é que alguém pode
acreditar que uma mão
cheia de turbinas eólicas
conseguiria produzir a
eletricidade de que
precisamos?

Não estou a hesitar.
Acabei de lhe dizer que
vários vereadores
mostraram interesse
na outra proposta. A
da SunBeam.

Sim, mas sabe, Sr. CARBUNCULUS, existe
uma preocupação cada vez maior com…
sabe… as alterações climáticas.

Vamos passar à frente a
conversa hippie. A senhora sabe que a
nossa central elétrica será a mais
eficiente no seu género.

Estou com o senhor nisto, Sr CARBUNCULUS.
Mas nem toda a gente vê as coisas
dessa maneira. Com as eleições daqui
a menos de 18 meses, não posso ter
os eleitores descontentes.

Além disso, graças ao nosso
novo investimento, poderemos
deixar de usar uma das nossas
centrais mais pequenas e menos
eficientes. É uma coisa boa para o
planeta, não acha?

De qualquer modo, não seja tão pessimista.
As alterações climáticas não têm sido um
problema até agora. Vamos preocupar-nos com
esse problema quando ele surgir. Consegue
lembrar-se de algum problema que não tenha
sido resolvido pela ciência?
Hmmm… O cancro.
A pobreza. A fome.
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A senhora acha realmente que os
seus eleitores estão preocupados com
este assunto? Os seus eleitores querem
eletricidade. Essa deve ser a nossa
primeira preocupação.

Vá lá, Sra. Presidente. O
que é que a está a
incomodar? Dormiu mal?

Estamos a patrocinar mais de
50 atividades e organizações
na cidade. A senhora não quer
que as coisas mudem,
pois não?

Turbinas eólicas.
É disso que os
eleitoresgostam? Turbinas
feias em todo o lado?
Lembre-se, se construirmos a
nova central elétrica
apoiaremos muitos outros
projetos com as receitas que
obtivermos. É uma promessa.

Não, claro que
não, mas…

Talvez o senhor tenha razão.
Mas tem de convencer as pessoas
com a sua campanha de
comunicação.
Não quero ter nenhum
problema.

Não se vai arrepender
desta decisão, Sra.
Presidente.

Eu sei.
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Sra. Presidente, já terminei o
meu trabalho por hoje.
Posso ir embora?

Sim, Sofia,
podes ir. Acho
que vamos todos
para casa agora.

Tem sido um dia infernal!

Presidente! Temos coisas
importantes para discutir! Por favor,
Sra. Presidente!

Agora não. Estou
muito ocupada.

Olá, Sofia!
Porquê esta
confusão toda?

Olá! Parece... Não
sei, qualquer coisa
por causa da
central elétrica.
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“Não às energias fósseis,
sim às energias renováveis”

Políticos! Eles
nunca ouvem!
Vá lá, Maria, vamos
continuar com a petição.

As alterações climáticas
são reais. As energias não
renováveis estão a destruir o
nosso planeta.

Esta petição é
para quê?

Queremos mostrar
aos políticos que muitos
cidadãos querem
energias renováveis e não
energias fósseis.

Não queremos que a
Fossilia construa aqui
uma central elétrica.
Gostaria de assinar?

Se não for o
carvão, o que se
pode usar?

Existem muitas
escolhas. Energia solar,
eólica… vamos apostar nas
energias renováveis!

Se a Fossilia só fornece
energia não-renovável,
quem é que fornece
energia renovável?

Existem muitos fornecedores
de energia renovável. Um deles,
a Sunbeam, está interessada em
construir turbinas eólicas no
Planalto do Salgueiro.

Então, era sobre
isso que eles
estavam a falar…
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Vamos ler os folhetos.
Obrigada e boa sorte para a
vossa petição!

Acho que vou para casa.
Não me está a apetecer
andar de bicicleta.

Oh...
está bem.

Não se pode confiar na
Fossilia, acredita, eu sei. O
acordo com a Sunbeam
poderia ser muito melhor
para a cidade.

Querida, não te esqueças
de que trabalhas para
eles. Não mordas a mão
que te dá de comer.

Eu não estou a trabalhar
para eles. A agência publicitária
é que está. E espero ainda
ter o direito de dizer que
não gosto deles.

Porque é que não
pediste para trabalhar
noutro projeto, pai?

Não estou em posição de
escolher, querida.
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A Fossilia é o nosso
melhor cliente e eles
pagam bem.

Já ouviste falar da SunBeam?

Estou agora mesmo a
pesquisar sobre eles no
Google… Olha isto…

sunbeam
Para si

Para o ambiente

Para o futuro

Eletricidade a partir do vento, da água e do sol para a sua casa? Clique aqui.
Saiba mais sobre a nossa eletricidade certificada com o selo EKOenergia.

Já ouviste falar da
EKOenergia?
Não. Vê a página
deles. Ah, está em...
uau, 30 línguas!

EKOenergia
Home

Sobre nós

O selo ecológico para a electricidade

O selo ecológico

Como comprar EKOenergia

EKOenergia é uma rede de 35 organizações ambientais de quase todos os países Europeus. Nós promovemos o uso
de energias renováveis e queremos dar aos consumidores de eletricidade a oportunidade de obter mais a partir do seu
contrato de eletricidade.
EKOenergia é também o nome do único selopan-Europeu para
a eletricidade renovável. Além disso, as centrais elétricas onde
a EKOenergia é produzida preenchem os critérios de sustentabilidade estabelecidos pela rede EKOenergia.

“Como consumidor Europeu,
você pode escolher livremente o
seu fornecedor de eletricidade e
o tipo de eletricidade que
você prefere.”

Saiba mais sobre eletricidade renovável e alterações climáticas ->
Saiba mais sobre o nosso Fundo Climático ->

Não sabia que havia
tantos fornecedores.
Nós ficámos sempre
presos à Fossilia.
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...ei, olha aqui,.“Fundo
Ambiental EKOenergia.” O
que será este fundo?

Fundo Ambiental EKOenergia
Por cada MWh comercializado como energia hidrícaEKOenergia, uma contribuição mínima de 0.10 €
vai para o Fundo Ambiental
EKOenergia. Esse dinheiro
é usado para financiar projectos de requalificação de
rios. Saiba mais ->

O que mais estão a
fazer estes tipos da
EKOenergia?

Parece que eles estabelecem
critérios ambientais para as
centrais elétricas. Lê isto.
Eles têm critérios de
eficiência para as
centrais elétricas da
biomassa e eles até
excluem alguns tipos
de biomassa, como por
exemplo biomassa
que também podia
ser usada como
alimento.
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Porque é que não mudamos
o nosso contrato? O nosso
dinheiro poderia ser usado
em algo útil.

Clica nesse botão que
diz “Como comprar EKOenergia”,
Sofia.

Olá Sofia! Sentes-te
melhor hoje?

Acho que sim. Gostava de
discutir um coisa com todos
vocês. É muito importante.

Mais importante do que o
nosso treino? A equipa dos rapazes
tem um jogo este domingo.

Aquela no Planalto do Salgueiro?
Sim, eles estão agora
a decidir que tipo de
central elétrica vão
construir lá.

Sim, mais importante. Já ouviram falar
da nova central elétrica que eles
querem construir?

Ontem estive a pensar e
sinto que podemos fazer
alguma coisa para apoiar a
ideia das turbinas eólicas.

Porque é que estás a falar disto agora?
Nós estamos aqui para jogar.

Não quero perder o jogo de domingo
por causa das tuas lamúrias!
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Não vamos falar das MINHAS
lamúrias. Já existem muitas pessoas
a promover o parque eólico.

Tenho a certeza de
que todos vocês sabem
sobre as alterações
climáticas. A eletricidade
renovável pode ajudar a
travá-las, e a nossa
cidade podia ser um
exemplo positivo.

E porque não? Em
alguns países eles já
fornecem mais de 20% da
eletricidade. E isto é só
o começo.

Então, Sofia…
Eólico… Ahahah!
Isso nunca vai
funcionar….

...espera, a Fossilia não é
o nosso patrocinador?

Isso são tretas inventadas
por hippies para nos fazerem
viver como homens das
cavernas, Sofia.

Se eles ganharem mais dinheiro, talvez
nós teremos mais dinheiro também!
Porque
haveríamos
de... Não
importa.

É. Porque
é que
perguntas?

Existe a
possibilidade de
escolher. E gostava
que pensassem
sobre isso.
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TIsso é tudo muito bom, Sofia,
mas o que é que podemos fazer?
Quero dizer, é a assembleia
municipal que vai decidir.

Eu também escolheria
energia renovável, mas
acho que eles não nos
vão perguntar o que
queremos.

E é por isso que eu acho
que é estúpido discutir
estas coisas. Agora, vamos
jogar. Temos coisas mais
importantes para fazer.

Mas talvez
haja algo que
possamos
fazer....

Sofia, tu trabalhas na
câmara municipal,
certo? Já tentaste
puxar este assunto
por lá?

Ainda não. Queria ler
sobre isto primeiro.
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Não pude deixar de ouvir
a sua conversa com o Sr.
Carbunculus.

Sra. Presidente?
Posso falar com a
senhora?

Isso não é assunto
teu, Sofia.

...Agora não,
estou ocupada.

Eu sei, mas... Realmente
gostava que a cidade
passasse a utilizar
energia renovável...

A nossa cidade já está a fazer muito, Sofia.
Ainda agora aumentámos os contentores de
reciclagem. Não conseguimos resolver todos
os problemas do mundo.
A eletricidade
renovável é de facto
uma causa nobre,
‘mas… não é assim
tão fácil.

Mas se não
começarmos a usar
energias renováveis...

Porque
não?

Porque não há sempre
vento, Sofia… E a nossa
cidade precisa de muita
energia…

És demasiado
jovem para entender.

A eletricidade renovávelpode
ser o futuro, Sofia... mas não
é o presente.

14

Alguém me disse que não existe maneira de saber se a
electricidade que temos disponível nas nossas casas é de
facto renovável. Como funciona isso?

Uh...Eu pensava que
eras mais velha.

Ahah! Sou voluntária na rede
EKOenergia. Prazer em conhecer-te,
Sofia. Disseste que tinhas algumas
questões para nos colocar.

Se quiseres comprar eletricidade renovável, tens de pedir ao teu
fornecedor. Eles usam GO para provar que produziram eletricidade
renovável suficiente para assegurar o teu consumo.

Garantias de
Origem?

Se os fornecedores de electricidade não tiverem
produção própria suficiente, também
podem comprar Garantias de Origem de outros
produtores. Mas em cada caso, cada certificado só
pode ser usado uma vez. Para mais informação,
podes ver na nossa página da Internet.

Excelente,
obrigada!

Sim. O Estado dá aos fornecedores um
certificado chamado Garantia de Origem
para cada MWh de eletricidade renovável
que eles produzam. Os fornecedores de
electricidade podem vender a eletricidade
renovável correspondente ao número de
Garantias de Origem que tiverem.

Estou a participar no Serviço Europeu de Voluntariado
(SEV), um programa da União Europeia que permite aos
jovens irem para o estrangeiro e tornarem-se
voluntários numa organização sem fins lucrativos.
A EKOenergia recebe voluntários de diferentes países.

A propósito... O que querias dizer quando
disseste que és ‘voluntária’ na rede
EKOenergia? Agora estou curiosa.

Isso também é possível? Uau!
Oh, eu também tinha algumas
questões sobre o Fundo Climático…
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Sofia! Nós percebemos
a tua mensagem. Então
correu mal com a
Presidente?

Tinha-te dito que era
uma coisa estúpida.

Como
aqueles
hippies
falhados?

Não consegui fazê-la ler
nada. Acho que é tempo para
um tipo de ação diferente.

Achas que
alguns rabiscos
vão ajudar?
Tinhas falado
sobre uma petição.

Não estamos presos à Fossilia. Temos de informar
tantas pessoas quanto for possível. Talvez possamos
ter uma chance de mudar pelo menos uma parte da
nossa energia para energia renovável.

Acho que sim. Mas, mais importante do
que isso, quero que as pessoas saibam que
existe escolha.

Podemos fazer
panfletos. Ou cartazes.
Eu podia afixar
alguns na minha
universidade.

Sim, mas nós somos um clube de
futebol. Não somos um clube de “vamos
salvar o mundo”. Vês aí “Poder das Flores”
escrito na parede?

O que é que isso te interessa?
Não estamos a usar o dinheiro
do clube para financiar as
atividades.

Tenham calma.
Somos amigos ou
quê? Porque é que
não podemos fazer
mais alguma coisa
juntos, para
variar?
Não tenho
tempo para
desperdiçar na tua
campanha hippie.
Vai alugar outra
sala para os teus
passatempos.
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Arriscamo-nos a perder
o patrocínio, se vocês
prosseguirem com este
disparate.

Achas que é
possível...?

Claro que sim. E como é que
vamos conseguir pagar a
manutenção do campo, os
equipamentos, o ar condicionado
na sede do clube…?

Como clube, nós não
estamos a interferir
com eles. Eles não vão
retirar o patrocínio.

Talvez não precisemos
de tanto dinheiro. Quero
dizer, quem é que usa o ar
condicionado aqui? E porque
é que precisamos de
equipamentos novos
todas as épocas?
Porque não?

Não sejas ingénua, Sofia. Se a
maioria de vocês participar nessa
estupidez, eles saberão. E porque
é que eles ainda gastariam
dinheiro connosco?

Oh, é mesmo? E quem é
que lhes vai dizer?

A equipa dos rapazes está quase
pronta para ir para o campeonato
regional. Não podemos desistir desta
chance por tua causa.
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Agora podemos
finalmente começar
a treinar?

Tem calma, Marco, vamos
jogar... Ganhar não é só
uma questão de treinar,
também é uma questão de
espírito de equipa.

E se a Fossilia retirar
o patrocínio, vamos
encontrar outro. Não
precisamos de tanto
dinheiro. Jogamos
na mesma.

Ganhar a
competição depende
de nós, não depende
deles...
Mas e o
campeonato...

Mas de qualquer
maneira esperemos
que os receios do
Marco não se
concretizem.
Vamos ver…

Seus totós.
Boa sorte. Vão
arrepender-se
desta escolha.
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Gosto deste
layout para o
folheto.

Talvez consigamos
encontrar algo mais
divertido. Isto é muito
simples.

Nós queremos
mantê-lo simples
e fácil de
compreender.

Vamos
distribui-los a
leigos,
lembrem-se.

Achas que
“Mude para
energias
renováveis!” é
suficientemente
bom?

É daqui a um mês. Teremos tempo
suficiente para a divulgar?

A biblioteca pode
acolher a nossa
discussão pública!

Tu és a pessoa certa, Sofia. Já
nos convenceste a todos! Tenho a
certeza de que a tua apresentação
vai ser impressionante.

Eu posso tratar
da divulgação.
Devias ensaiar a
apresentação, Sofia.

Eu… eu não
tencionava
falar!…
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Senhor, pode assinar a nossa petição
para construir um parque eólico no
Planalto do Salgueiro?

Eles devem ser do mesmo
grupo que enviou aqueles emails
sobre mudar para energias
renováveis.

Sim, todos os recebemos. Li a
proposta da Sunbeam outra vez. Parece
melhor do que me lembrava.

Olá, David,
não vais ler o
panfleto?

Este disparate
ecológico? Não
tenho tempo
para isso.

Na verdade não é assim tão
mau. Devias dar uma vista de
olhos à página da Internet
deles. Parece que…
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Vais acabar por usar
rastas e sandálias, se
não tiveres cuidado.

O que é que acontece se
não houver vento
nem sol?

Li que as
turbinas eólcas
muitas vezes
matam as aves.

Existem outras fontes de energia
renovável, como a energia hídricae
da biomassa, as quais estão quase
sempre disponíveis. A tecnologia
para armazenar energia também
está a melhorar.

Os edifícios e o trânsito matam mais
do que as turbinas eólicas para não
falar das alterações climáticas.
Também é uma questão de
localização. O selo EKOenergia
tem isso em consideração.

A energia eólica não é
muito cara? A nossa
fatura de eletricidade
vai ficar mais cara?
Já não é verdade
que as energias
renováveis são mais
caras.

Se as centrais a
carvão pagassem
um preço justo
pela poluição que
causam, a energia
renovável ficaria
ainda mais barata.
Mais importante, o vento
estará sempre disponível
gratuitamente. Ao
contrário do que acontece
com o carvão.

Vamos apenas
queimar o lixo
da cidade!
É renovável,
não é?

E se eu
comprar painéis
solares?
Todos ao
mesmo tempo
não pode ser!

EKOenergia é um selo que
garante que a energia é
renovável. A Sunbeam vai
construir as turbinas.
Vocês não são de modo
nenhum obrigados a comprar
eletricidade à Sunbeam: é só uma
questão de ter a possibilidade
de escolha.

E esta EKOenergia? Eles podem
construir as turbinas eólicas
para nós?

Sim, você aí à
direita. Fale, por
favor.

Então, se decidirmos
pela energia eólica,
o ar da cidade ficará
mais respirável?
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Apesar de ser muito
jovem, você de facto
falou muito bem
hoje!

Gostaria de falar na rádio
sobre este tema? Temos um
programa às sextas-feiras…

Vou só deixar os panfletos
em cima do balcão. Tenho a
certeza de que alguns dos
meus clientes vão lê-los.

Sim, seria
fantástico!
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Obrigada, Sr.
Marques. Tenho
de admitir que
estava bastante
nervosa.

Nós mudámos para
a EKOenergia

Oh... sim, sim, podemos
discutir isso
novamente… mas…

Olhe todas estas empresas a
mudarem para contratos verdes!
É uma boa oportunidade para a
cidade e para o nosso partido…

Parece que
as pessoas
querem.

Em dois meses,
eles recolheram mais de 5.000
assinaturas, a pedir que se conceda
a área doPlanalto do Salgueiro à
Sunbeam.

Oh… Nós, nós também temos
de ter em mente a vontade
das pessoas.

Que tal uma reunião na
próxima semana para
discutirmos o assunto?
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AQUELA RAPARIGA!
É tudo
por causa
dela!

Ninguém antes tinha
ouvido falar da EKOenergia,
e ninguém queria saber
da Sunbeam. E agora, por
causa dela…

Quantos contratos já
perdemos?

...Se nos livrarmos
da líder, talvez o
movimento colapse.
Lentamente, mas vai
colapsar.

Cerca de 50
empresas mudaram
para…
Já para não falar que a
Presidente está a
virar-nos as costas!

Mas como? Ela parece ser
popular. Ela ganhou o apoio do
clube de futebol, até pôs o pé
na porta da Presidente…

A sério? E só
me dizes isso
agora?
...o pai dela está a trabalhar
na nossa campanha
publicitária. A mãe não
tem emprego.
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Dêem-me
licença por
um minuto.
Podemos
fazer uma
pausa.

Sr. Carbunculus! Como
posso ajudá-lo?
...sim, mas...
...Ele é uma
das nossas
pessoas-chave…

...Isso é muito
dinheiro.

...Vamos ver o que
posso fazer...

...quanto mais depressa,
melhor. Considere isso
feito, Sr. Carbunculus.

Mais fácil do que esperava.
Raquel, autorize esta
transferência.

Se não
for bem gasto,
vais sofrer as
consequências.

Dinheiro bem gasto,
Sr. Carbunculus.

Agora tenho de aparecer
num talk show para dar
novamente algum crédito
a esta empresa.

E volte ao trabalho. Mal
posso esperar por ouvir
algumas boas notícias.
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Pai! A nossa equipa
ganhou o jogo hoje!
Estamos prontos para ir
para o campeonato
regional!

Isso é ótimo,
querida...

Pareces
cansado...

E estou. Quero dizer,
perdi o emprego.

Ho... hoje?
Mas como?
Porquê?

Foi ele.

Hoje, o Sr. CARBUNCULUS está connosco!
Sr.CARBUNCULUS, o que é que cha da
campanha EKOenergia que está a decorrer?

26

Eles chamaram-lhe
restruturação… Têm
de “agilizar as
operações”.

Isso não faz sentido!
És um dos melhores...
porque iriam eles...

Acho que está a ser muito sobrevalorizada.
Produzir eletricidade é a nossa área de
negócio, e se desse para fazê-lo a partir de
turbinas eólicas, já o estaríamos a fazer há
muito tempo. Infelizmente, nos dias de hoje,
muitos caem no alarmismo ambiental.

Oh vá lá, Sofia, ele não
é assim tão... mau...

A Fossilia é a melhor escolha para a nossa
adorada cidade. Carvão limpo, eficiente e fiável,
em vez de...

Foi ele, pai. A Fossilia está a
perder popularidade, a
Presidente concordou em ter
uma nova reunião para discutir o
assunto com os
vereadores.

Isto é terrível. O que
fazemos agora? Vocês os dois
deviam deixar a campanha. Não
vale a pena.

Mas quem é esta Sofia, a
líder do movimento pela
energia renovável na nossa
cidade? Quais são os seus
motivos?

A SunBeam vai obter o contrato e além
disso estamos a ganhar a aprovação
das pessoas. Já viram quantas
empresas, lojas e armazéns mudaram
para EKOenergia ultimamente?

...E tu, minha querida, foste frontal
e central nesta questão. Ainda não
consigo acreditar que me despediram
por causa disto.

Mãe! Quanto mais sujo eles
jogarem, com mais força
lutaremos! Temos de lutar ainda
mais contra estas pessoas, se
elas são assim más!

Além disso, não vou ter o
meu emprego de volta se
foi a Fossilia que fez com
que me despedissem. Vou
encontrar outro emprego.
Como disseste, sou um dos
melhores.

Ela vai aceitar o
desafio de falar
em frente das
câmaras?
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Fui mesmo
convidada para o
talk show!

Recebi uma chamada. O talk
show vai ser na próxima
semana. Acho que não estou
pronta!

Vá lá, Sofia. Pensa nisso como se
fosse um exame. Definitivamente estás pronta.
De qualquer maneira, nos últimos tempos
tens estado a falar principalmente sobre
EKOenergia e energias renováveis.

Eu sei, mas isto é diferente!
Muitas pessoas vêem o talk
show e muitas delas vão
ficar a favor da Fossilia. E se
eu estragar tudo?

Ouve lá, esta é a nossa
melhor oportunidade
para chegar a todos.
Tu és famosa, Sofia!

E isso….
já custou o emprego do meu pai.

Podemos
preparar-te. Vamos
escrever alguns
dos argumentos.
vou fazer de
entrevistador. Sofia,
você não é muito jovem
para se preocupar com
centrais elétricas?
Porque o faz?
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Não seria melhor
focares-te nos teus
estudos?

Provavelmente vou para a
universidade para o ano,
mas acredito mesmo nas
energias renováveis e na
EKOenergia.

Como jovem, eu tenho mais a
perder devido às alterações
climáticas. É o meu futuro que
está em causa.

E isto não é uma coisa
que eu possa colocar depois
dos meus objetivos pessoais,
ou adiar para depois da
universidade.

Achas que a eletricidade
renovável vai realmente
salvar o planeta? Não
existem outras opções a
considerar?

Fazer a transição para as
energias renováveis é um passo
urgente se queremos salvar o
planeta. Temos de agir agora.

Também temos de mudar o
nosso estilo de vida… como
por exemplo comer menos
carne e passar férias mais
perto de casa.

As energias
renováveis são
apenas uma parte
da solução.
Também
precisamos de
eficiência
energética.

Mas sim, as energias renováveis
são essenciais. Sem uma transição
para as energias renováveis, não
resolvemos o problema climático.
É preciso que mais pessoas
saibam disso.
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Sofia, tu decidiste promover
principalmente os fornecedores
que vendem EKOenergia.

O que queres
dizer?

Iniciámos esta ação a nível local para
incentivar a energia eólica, mas
descobrimos que, ao integrar a
EKOenergia, podemos fazer ainda
mais a diferença.

É também importante que
as vendas de EKOenergia
possam contribuir para
financiar novos projetos de
energias renováveis.

Ao comprar eletricidade a um dos fornecedores
certificados EKOenergia, uma parte do seu dinheiro
vai para projetos de proteção climática.

Isso significa que você também pode
fazer o bem, com a sua compra. Mas como
funciona isso na prática?

Eles financiam outras
associações que têm
experiência neste tipo
de atividades.
Há pouco tempo patrocinaram a
ONG Oikos na implementação de um
projeto na Tanzânia para fornecer
energia solar a uma escola
localizada numa área rural.
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Parece que a campanha está
a alcançar o seu objetivo. As
notícias referiram que houve
várias reuniões entre a
Presidente e os vereadores.
O Planalto do Salgueiro ainda
está a ser disputado.

Já pensaste nas pessoas que
trabalham na Fossilia? O que
lhes vai acontecer? Vão perder
os seus empregos?

Queremos dar às pessoas a
possibilidade de escolher e
dar o primeiro passo para ter
eletricidade sustentável.
A energia renovável vai
criar novos empregos. E a
transição para as energias
renováveis não vai acontecer da
noite para o dia. Ainda há tempo
para requalificar os
trabalhadores.

NÓS conseguimos
fazê-lo.

Como é que as pessoas podem
escolher, se não conhecem as
suas opções?

Excelentes objetivos.
Achas que conseguem
fazê-lo?

Um futuro mais sustentável é
possível, mas tem de vir do nosso
esforço conjunto. É por isso
que a nossa campanha se foca
na informação.

A eletricidade renovável
ainda está subvalorizada,
e nós temos de lhe dar uma
chance de crescer.
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Sobre a avaliação das propostas
para a central elétrica do
Planalto do Salgueiro.

Temos duas propostas: a
Fossilia quer construir
uma central a carvão e a
SunBeam quer construir
um parque eólico.

A votação está
encerrada.
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Com uma maioria de 70%,
a Assembleia Municipal
decidiu aceitar a
proposta da SunBeam.

Passaram dois anos,
e oh, como as coisas
mudaram…

As turbinas eólicas da
SunBeam foram uma
decisão maravilhosa para
a cidade. A tomada de
consciência sobre as
alterações climáticas
está a aumentar.

A Fossilia já não é a empresa
mais influente na cidade.
Vêem aqueles anúncios à
Sunbeam? Foi o meu pai que
os fez, no seu novo emprego.

A EKOenergia
também cresceu.
Agora eles têm 45
fornecedores.

Sou voluntária lá, tal como muitos
outros jovens. Estamos a começar
a financiar três projetos
climáticos com as receitas dos
novos contratos.

Um futuro mais
verde nunca esteve
tão próximo.
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O que posso fazer?
As alterações climáticas constituem o maior desafio que a humanidade enfrenta atualmente.
Os relatórios sobre o aumento da emissão de gases com efeito de estufa são mais do que alarmantes. A única boa notícia é que nós sabemos como prevenir a mudança drástica do clima.
É técnica e economicamente possível viver dentro dos limites do planeta.
Infelizmente, ainda são poucos sos decisores políticos que levam a sério este problema.
Eles mantêm-se fiéis a soluções ultrapassadass ou a respostas de curto prazo. Felizmente, há cada
vez mais pessoas como a Sofia: pessoas que agem, em vez de esperar por acordos climáticos
internacionais ambiciosos.
As acções individuais não são um exercício de futilidade. Elas são marca de um grupo de pessoas
que acreditam que este é o caminho a seguirr. E o grupo não passará despercebido aos políticos
que querem ganhar eleições nos próximos anos, nemààs empresas que querem vender os seus
produtos nas décadas de 2020 e 2030. Estas ações também fazem todo o sentido na nossa vida
quotidiana: você pode poupar muito dinheiro, bem como melhorar a sua saúde, ao tornar-se mais
amigo do ambiente.

Em casa
1. Mude para a EKOenergia. Não só é a melhor
maneira de assegurar que o seu contrato de eletricidade leva a mudanças positivas pela escolha de
electricidade renovável como também é um sinal
claro, tanto para os fornecedores de electricidade
como para os decisores políticos, de que você
acredita a 100% nas energias renováveis.
Veja em www.ekoenergy.org > Como comprar
EKOenergia?
2. Use fontes de energia renováveis para sistemas
de aquecimento e arrefecimento, tais como o biogás ou bombas de calor que utilizem eletricidade renovável.
3. Verifique os seus consumos de energia e tente
reduzi-los:
- verifique se a casa que vai comprar ou arrendar
cumpre com os requisitos de eficiência energética;
- isole termicamente a sua casa;
- utilize a carga máxima das máquinas de lavar
roupa e louça, deixando a roupa ou a louça secarem ao ar livre;
- compre os electrodomésticos energeticamente
mais eficientes e desligue-os quando não estiver
a usá-los;
- cozinhe com a tampa na panela e deixe a comida
arrefecer antes de a colocar no frigorífico ou no
congelador.
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Na estrada
4. Evite usar o automóvel nas suas deslocações. Ir a pé ou de bicicleta são muitas vezes alternativas
saudáveis e amigas do ambiente. Se os transportes públicos não são uma opção, experimente a
partilha do automóvel. É uma boa maneira de poupar dinheiro, poluir menos e fazer novos amigos.
5. As férias não têm de ser longe para serem agradáveis. Evite andar de avião. O tráfego aéreo é
uma fonte crescente de emissões de gases com efeito de estufa.

Comer de forma inteligente
6. A produção e o transporte de alimentos até aos locais de consumo podem ser responsáveis pela
emissão de gases com efeito de estufa. Para diminuir a sua pegada de carbono, você pode:
- reduzir o seu consumo de carne e de laticínios;
- comprar alimentos produzidos a nível local, na época do ano em que são produzidos;
- comprar produtos biológicos;
- não compre mais do que realmente consome. Para começar, pode fazer um registo do tipo e
quantidade de alimentos que deita fora.

Reduzir, reutilizar, reciclar
7. Reutilize e reaproveite vários materiais como
embalagens, livros, roupas, etc. Quanto mais
tempo você utiliza os mesmos materiaiss, menos
desperdício é produzido e menos energia tem de
ser consumida para produzir novos produtos.
8.
Compre em segunda mão bens, produtos
de qualidade e outros que não utilizem embalagens desnecessárias.
9.
Dê presentes sustentáveis. Milhões de
presentes acabamno lixo sem nunca terem sido
usados. Em alternativa, ofereça aos seus amigos
um bilhete de teatro, uma massagem ou uma inscrição numa horta comunitária.

Apoie outras pessoas que defendem os
seus valores
10. Vote em políticos que levem a sério as alterações climáticas. E apoie organizações que
trabalham na defesa do ambiente, direitos humanos, planeamento familiar...

Leia mais
na página: http://ec.europa.eu/clima/citizens/
tips/index_pt.htm
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A omnipotente Fossilia planeia construir uma nova central a carvão no Planalto do Salgueiro.
Mas não é a única empresa que está interessada no local: a Sunbeam quer construir um parque
eólico. A proposta da Sunbeam obtém uma ajuda inesperada quando a Sofia e os seus amigos
iniciam uma campanha para promover as energias renováveis.
A Sofia depressa descobre que esta não é uma questão apenas para os políticos. No mercado livre,
os consumidores podem escolher qual o seu fornecedor e a origem da eletricidade que consomem
(renovável ou não). Ao perceber isso, ela inicia uma campanha de sensibilização sob o slogan
”Mude para a EKOenergia”.

“Existe a possibilidade de escolher.
E gostava que pensassem sobre isso.”

