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Esta banda desenhada é o resultado de um projeto SVE 
(Serviço Voluntário Europeu).
 
Desenhos: Anita Zaramella 
História: Anita Zaramella, Elea Kunz, Fabiola Nardò, Marie Girier, Tim Reinders, Vera Szabadkai. 
Todos foram voluntários e estagiários no Secretariado da EKOenergia no verão de 2014.

Agradecemos à Associação Finlandesa para a Conservação da Natureza por receber os nossos 
estagiários e voluntários. Agradecemos aos colaboradores da revista Suomen Luonto pela sua 
assistência técnica.

Tradução para Português por Cláudia Anjos Lopes
Revisão por Mafalda Sousa (Quercus - Associação Nacional de Conservação da Natureza)

Se pretender usar esta banda desenhada na íntegra ou partes dela, por favor informe a EKOener-
gia através de info@ekoenergy.org. Nós incentivamos a divulgação desta banda desenhada. Não 
são permitidas alterações. 

Pode fazer o download desta banda desenhada em mais de 20 línguas a partir da nossa 
página  de Internet www.ekoenergy.org.

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 mem-
bro português da EKOenergia.
 
Fundada em 1985, a Quercus tem dado prioridade, em termos de intervenção, às áreas da en-
ergia 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 re-
sponsabilidade 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...
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Vamos lá, sra. Presidente. 
nós temos um acordo. 

não é altura Para hesitar.
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não estou a hesitar. 
acabei de lhe dizer que 

Vários Vereadores 
mostraram interesse 
na outra ProPosta. a 

da sunbeam.

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?

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.

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?

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.

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.

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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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?

não, claro que 
não, mas…

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.

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?

tem sido um dia inFernal!

Presidente! temos coisas 
imPortantes Para discutir! Por FaVor, 

sra. Presidente!

agora não. estou 
muito ocuPada.

olá! Parece... não 
sei, qualquer coisa 

Por causa da 
central elétrica.

olá, soFia! 
Porquê esta 

conFusão toda?

sim, soFia, 
Podes ir. acho 

que Vamos todos 
Para casa agora.  
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Políticos! eles 
nunca ouVem!

Vá lá, maria, Vamos 
continuar com a Petição.

“não às energias Fósseis, 
sim às energias renoVáVeis”

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.

se não For o 
carVão, o que se 

Pode usar?

existem muitas 
escolhas. energia solar, 

eólica… Vamos aPostar nas 
energias renoVáVeis!

não queremos que a 
Fossilia construa aqui 
uma central elétrica. 
gostaria de assinar?

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.

a Fossilia é o nosso 
melhor cliente e eles 

Pagam bem.
8



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. 

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 sustenta-
bilidade estabelecidos pela rede EKOenergia.

Saiba mais sobre eletricidade renovável e alter-
ações climáticas ->

Saiba mais sobre o nosso Fundo Climático ->

sunbeam

Home Sobre nós O selo ecológico Como comprar EKOenergia

estou agora mesmo a 
Pesquisar sobre eles no 

google… olha isto…

já ouViste Falar da sunbeam?

já ouViste Falar da 
eKoenergia?

não. Vê a Página 
deles. ah, está em...

uau, 30 línguas!

“como consumidor euroPeu, 
Você Pode escolher liVremente o 
seu Fornecedor de eletricidade e 

o tiPo de eletricidade que 
Você PreFere.”

não sabia que haVia 
tantos Fornecedores. 
nós Ficámos semPre 

Presos à Fossilia.

EKOenergia O selo ecológico para a electricidade

9



Por cada MWh comerciali-
zado como energia hidrí-
caEKOenergia, uma con-
tribuição mínima de 0.10 € 
vai para o Fundo Ambiental 
EKOenergia. Esse dinheiro 
é usado para financiar pro-
jectos de requalificação de 
rios. Saiba mais ->

...ei, olha aqui,.“Fundo 
ambiental eKoenergia.” o 

que será este Fundo? Fundo Ambiental EKOenergia

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.

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.
10



Fundo Ambiental EKOenergia

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.

sim, mais imPortante. já ouViram Falar 
da noVa central elétrica que eles 

querem construir?

aquela no Planalto do salgueiro?

sim, eles estão agora 
a decidir que tiPo de 
central elétrica Vão 

construir lá.

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.

então, soFia… 
eólico… ahahah! 
isso nunca Vai 

Funcionar….

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.

isso são tretas inVentadas 
Por hiPPies Para nos Fazerem 

ViVer como homens das 
caVernas, soFia.

...esPera, a Fossilia não é 
o nosso Patrocinador?

é. Porque 
é que 

Perguntas?

se eles ganharem mais dinheiro, talVez 
nós teremos mais dinheiro também!

Porque 
haVeríamos 

de... não 
imPorta.

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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sra. Presidente? 
Posso Falar com a 

senhora?

...agora não, 
estou ocuPada. eu sei, mas... realmente 

gostaVa que a cidade 
Passasse a utilizar 
energia renoVáVel...

não Pude deixar de ouVir 
a sua conVersa com o sr. 

carbunculus.

isso não é assunto 
teu, soFia.

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.

Porque 
não? Porque não há semPre 

Vento, soFia… e a nossa 
cidade Precisa de muita 

energia…

mas se não 
começarmos a usar 

energias renoVáVeis...

és demasiado 
joVem Para entender.

a eletricidade renoVáVelPode 
ser o Futuro, soFia... mas não 

é o Presente.
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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.

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.

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.

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.

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?

garantias de 
origem?

excelente, 
obrigada!

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.

não consegui Fazê-la ler 
nada. acho que é temPo Para 

um tiPo de ação diFerente.

tinhas Falado 
sobre uma Petição.

como 
aqueles 
hiPPies 

Falhados?

achas que 
alguns rabiscos 

Vão ajudar?

acho que sim. mas, mais imPortante do 
que isso, quero que as Pessoas saibam que 

existe escolha.

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?

Podemos Fazer 
PanFletos. ou cartazes. 

eu Podia aFixar 
alguns na minha 

uniVersidade.

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.

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.

o que é que isso te interessa? 
não estamos a usar o dinheiro 
do clube Para Financiar as 
atiVidades. 

arriscamo-nos a Perder 
o Patrocínio, se Vocês 

Prosseguirem com este 
disParate.
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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…?

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?

como clube, nós não 
estamos a interFerir 

com eles. eles não Vão 
retirar o Patrocínio.

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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seus totós. 
boa sorte. Vão 
arrePender-se 
desta escolha.

mas de qualquer 
maneira esPeremos 
que os receios do 

marco não se 
concretizem.

e se a Fossilia retirar 
o Patrocínio, Vamos 

encontrar outro. não 
Precisamos de tanto 

dinheiro. jogamos 
na mesma.

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.

mas e o 
camPeonato...

ganhar a 
comPetição dePende 
de nós, não dePende 

deles...

Vamos Ver…
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gosto deste 
layout Para o 

Folheto.

achas que 
“mude Para 
energias 

renoVáVeis!” é 
suFicientemente 

bom?

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.

a biblioteca Pode 
acolher a nossa 

discussão Pública! 

é daqui a um mês. teremos temPo 
suFiciente Para a diVulgar?

eu Posso tratar 
da diVulgação. 

deVias ensaiar a 
aPresentação, soFia.

eu… eu não 
tencionaVa 

Falar!…

tu és a Pessoa certa, soFia. já 
nos conVenceste a todos! tenho a 
certeza de que a tua aPresentação 

Vai ser imPressionante.
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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…
Vais acabar Por usar 

rastas e sandálias, se 
não tiVeres cuidado.
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o que é que acontece se 
não houVer Vento 

nem sol?

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.

li que as 
turbinas eólcas 

muitas Vezes 
matam as aVes.

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!

e esta eKoenergia? eles Podem 
construir as turbinas eólicas 

Para nós?

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.

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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Tinha razão. 
Temos de ficar 

de olho nesta 
rapariga.

carbunculus

aPesar de ser muito 
joVem, Você de Facto 

Falou muito bem 
hoje!

obrigada, sr. 
marques. tenho 
de admitir que 

estaVa bastante 
nerVosa.

gostaria de Falar na rádio 
sobre este tema? temos um 

Programa às sextas-Feiras…

sim, seria 
Fantástico!

Vou só deixar os PanFletos 
em cima do balcão. tenho a 
certeza de que alguns dos 
meus clientes Vão lê-los.

To:
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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?

já Para não Falar que a 
Presidente está a 

Virar-nos as costas!

...se nos liVrarmos 
da líder, talVez o 

moVimento colaPse. 
lentamente, mas Vai 

colaPsar.

mas como? ela Parece ser 
PoPular. ela ganhou o aPoio do 
clube de Futebol, até Pôs o Pé 

na Porta da Presidente…

...o Pai dela está a trabalhar 
na nossa camPanha 

Publicitária. a mãe não 
tem emPrego.

a sério? e só 
me dizes isso 

agora?

cerca de 50 
emPresas mudaram 

Para…
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dêem-me 
licença Por 
um minuto. 
Podemos 

Fazer uma 
Pausa.

...ele é uma 
das nossas 

Pessoas-chaVe…

...sim, mas...

sr. carbunculus! como 
Posso ajudá-lo?

...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.

dinheiro bem gasto, 
sr. carbunculus.

agora tenho de aParecer 
num talK shoW Para dar 

noVamente algum crédito 
a esta emPresa.

se não 
For bem gasto, 
Vais soFrer as 

consequências.

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?

eles chamaram-lhe 
restruturação… têm 

de “agilizar as 
oPerações”.

isso não Faz sentido! 
és um dos melhores...

Porque iriam eles...

Foi ele.

oh Vá lá, soFia, ele não 
é assim tão... mau...

hoje, o sr. carbunculus está connosco! 
sr.carbunculus, o que é que  cha da 

camPanha eKoenergia que está a decorrer?

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.
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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.

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.

isto é terríVel. o que 
Fazemos agora? Vocês os dois 
deViam deixar a camPanha. não 

Vale a Pena.

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.

mas quem é esta soFia, a 
líder do moVimento Pela 

energia renoVáVel na nossa 
cidade? quais são os seus 

motiVos?

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 em-
Prego 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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como joVem, eu tenho mais a 
Perder deVido às alterações 

climáticas. é o meu Futuro que 
está em causa. 

   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.

e isto não é uma coisa 
que eu Possa colocar dePois 
dos meus objetiVos Pessoais, 

ou adiar Para dePois da 
uniVersidade.

Fazer a transição Para as 
energias renoVáVeis é um Passo 
urgente se queremos salVar o 
Planeta. temos de agir agora.

achas que a eletricidade 
renoVáVel Vai realmente 
salVar o Planeta? não 

existem outras oPções a 
considerar?

também temos de mudar o 
nosso estilo de Vida… como 
Por exemPlo comer menos 
carne e Passar Férias mais 

Perto de casa.

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.

as energias 
renoVáVeis são 

aPenas uma Parte 
da solução. 

também 
Precisamos de 

eFiciência 
energética.
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soFia, tu decidiste PromoVer 
PrinciPalmente os Fornecedores 

que Vendem eKoenergia.

iniciámos esta ação a níVel local Para 
incentiVar a energia eólica, mas 
descobrimos que, ao integrar a 

eKoenergia, Podemos Fazer ainda 
mais a diFerença. 

o que queres 
dizer?

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?

é também imPortante que 
as Vendas de eKoenergia 
Possam contribuir Para 

Financiar noVos Projetos de 
energias renoVáVeis. 

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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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.

NÓS coNSEGUImoS 
fAzê-Lo.

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?

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.

queremos dar às Pessoas a 
Possibilidade de escolher e 

dar o Primeiro Passo Para ter 
eletricidade sustentáVel.

excelentes objetiVos. 
achas que conseguem 

Fazê-lo?

como é que as Pessoas Podem 
escolher, se não conhecem as 

suas oPções?

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.

com uma maioria de 70%, 
a assembleia municiPal 

decidiu aceitar a 
ProPosta da sunbeam.
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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?

em casa

1. Mude para a EKOenergia. Não só é a melhor 
maneira de assegurar que o seu contrato de eletri-
cidade 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 bi-
ogás ou bombas de calor que utilizem  eletrici-
dade 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 se-
carem 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.

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 alarman-
tes. 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.  
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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. 

apoie outras pessoas que defendem os 
seus valores

10. Vote em políticos que levem a sério as al-
terações climáticas. E apoie organizações que 
trabalham na defesa do ambiente, direitos hu-
manos, planeamento familiar...

Leia mais 

na página: http://ec.europa.eu/clima/citizens/
tips/index_pt.htm

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 embala-
gens 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 in-
scrição numa horta comunitária. 
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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 Sofi a e os seus amigos 
iniciam uma campanha para promover as energias renováveis. 

A Sofi a 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.”


