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EDITORIAL 
As aves: evolução, paleontologia, arqueozoologia, artes e ambientes 

	

Este número da Evolução. Revista de Geistória e Pré-História, constitui-se como uma 
edição especial dedicada à publicação dos resumos do II Congresso Internacional as Aves: 
evolução, paleontologia, arqueozoologia, artes e ambientes, constituídos por pequenos artigos 
científicos das comunicações propostas ao congresso, organizado pelo Centro Português de Geo-
História e Pré-História, na Biblioteca Nacional de Portugal entre os dias 28 de maio e 1 de junho 
de 2018. O congresso pretende reunir, com a finalidade de troca de conhecimentos, investigadores 
que têm trabalhado sobre a origem, evolução e utilização das aves pelo homem. Dirige-se 
sobretudo a paleontólogos, pré-historiadores, arqueólogos, biólogos e a historiadores.	

As aves, com mais de 9000 espécies vivas, são o grupo de vertebrados voadores mais 
bem-sucedido, superando qualquer outro grupo de vertebrados voadores, pela sua abundância e 
diversidade, quer no presente quer no passado. As aves são animais espantosos, quer pela sua 
fisionomia, pela cor das suas penas, por voarem, mas também pela sua história evolutiva. De 
facto, as aves são na realidade dinossáurios, pois na moderna organização taxonómica, aves e 
dinossáurios partilham o mesmo ramo da evolução: o ramo dos dinossauria.  

As aves aparecem representadas nas artes de culturas e civilizações diversas, desde a Pré-
História até aos dias de hoje, na arte rupestre, na cerâmica, na escultura, nos mosaicos e na pintura. 
Por outro lado, as penas das aves foram usadas também desde a pré-história como adorno: 
recentes estudos demonstram que já os neandertais usavam penas de corvídeos para adornarem o 
corpo. Tal como outros animais, também as aves aparecem associadas a mitologias diversas, 
surgindo até com características divinas no seio de alguns povos, como é o caso do Antigo Egipto, 
em que o íbis-branco era considerado como encarnação do deus Thoth.   

As línguas oficiais do Congresso são o português, o castelhano e o inglês, sendo ainda 
aceites comunicações em francês e em italiano desde que apresentem textos numa das línguas 
oficiais. 

 

O Concelho Editorial 
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NATUREZA	E	AMBIENTE	NO	NOSSO	PERCURSO	CIVILIZACIONAL	

 José Manuel Alho1	
1 Fundação Inatel, Calçada de Santana,180,1160-082 Lisboa.jose.alho@inatel.pt	

 

ABSTRACT 

The environmental issues have been assuming an ever-growing importance in public policies and institutions in our 
recent history, demanding more and more attention from researchers and citizens. This process in which science, public 
policies and citizens hip meets a clear demonstration that the environment, considered in comprehensive terms, has 
grown to be a dominant subject in our late civilizational evolution, for it is now obvious that solving the complex 
problems the environment faces is crucial to our survival as well as that of life on the planet, as we know it, and upon 
which we depend. The very social dynamics around the environment, called by some "environmentalism", has got 
notoriety and the capacity to stand its ground through the results of multiple scientific research that influenced both 
political and citizen interventions. The book by Rachel Carson, “Silent Spring” is widely known, since it was first 
published in 1962, calling attention to the perverse effects of DDT both on human health and ecosystems. By that time, 
many organizations, such as The Nature Conservancy (1951) or the World Wildlife Fund for Nature (1961), had already 
been founded. 

RESUMO 

As questões ligadas à temática ambiental têm vindo a fazer um percurso de afirmação na nossa história assumindo uma 
importância cada vez mais significativa nas políticas públicas e no envolvimento instituições, investigadores e cidadãos. 
Este processo onde a ciência, a política pública e a cidadania se cruzam é demonstrativo de que o ambiente, considerado 
em termos abrangentes, se tem revelado como assunto preponderante na nossa evolução civilizacional sendo esse 
estatuto fundamental perante a complexidade dos problemas que se colocam à nossa sobrevivência e do Planeta. A 
própria dinâmica social em torno do ambiente, a que alguns designam de “ambientalismo”, conseguiu notoriedade e 
capacidade de afirmação através dos resultados da investigação científica associada à intervenção política e cidadã, no 
caso emblemático da denúncia concretizada por Rachel Carson, no seu livro ”Primavera Silenciosa” em 1972 sobre os 
efeitos perversos do DDT nos ecossistemas e na saúde humana, cujas consequências colocaram no terreno uma ação 
continuada de diversas organizações não-governamentais com ação à escala planetária.	

Palavras-chave: natureza-ambiente-percurso civilizacional-sustentabilidade 

INTRODUÇÃO 

 Nos últimos anos a constatação da crise ambiental global, dos seus efeitos na vida do 
planeta e das pessoas, da sua intensidade e irreversibilidade, tem sido um reforço pedagógico na 
afirmação da consciência ambiental e no alerta para a necessidade de se tomarem medidas de 
imediato, nomeadamente no que concerne ao fenómeno das alterações climáticas.	

A conservação da natureza e da biodiversidade, em particular, tem vindo a afirmar-se num 
percurso consistente em termos nacionais e internacionais sendo, no caso português, uma 
realidade em construção com avanços, paragens e recuos na ação, no protagonismo e nos diversos 
instrumentos de política. Ao longo da história, é possível sinalizar os pequenos, mas 
significativos, marcos deste “crescimento civilizacional”, que tem na classificação e gestão de 
áreas protegidas o lado mais visível da sua concretização.	

Em Portugal, assistimos à expressão dessas preocupações através de diversos estudiosos 
ligados às Ciências Naturais, mas a “perspetiva conservacionista “organiza-se e institucionaliza-
se a partir de 1948 com a criação da LPN-Liga para a Proteção da Natureza a primeira organização 
não-governamental de ambiente Ibérica) que surge da convergência de preocupações dum grupo 
de investigadores ligados à agronomia, biologia, geologia e outras áreas de investigação conexas.  

Na génese da LPN está um conjunto de individualidades oriundas do meio universitário e da 
investigação que em pleno Estado Novo tiveram a coragem de desafiar a proibição da liberdade 
de associação e de expressão, destacando-se o nome do seu Presidente, o Prof. Doutor Baeta 
Neves, do Instituto Superior de Agronomia. 
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NATUREZA E AMBIENTE 

A equipa liderada por Baeta Neves respondeu ao grito de socorro do poeta Sebastião da 
Gama que, da Serra da Arrábida, alertou para a destruição que ameaçava a Mata do Solitário, uma 
das relíquias naturais mais simbólicas do património natural português. Gritava o poeta: 

“Senhor Engenheiro Miguel Neves: Socorro! Socorro! Socorro! / O José Júlio da Costa começou 
(e vai já adiantada) a destruição da metade da Mata do Solitário que lhe pertence. / Peço-lhe que 
trate imediatamente. / Se for necessário, restaure-se a pena de morte, / SOCORRO“. 

A LPN na época elegeu a educação dos cidadãos como prioridade de intervenção e 
prossegue com a sua ação até aos dias de hoje, com intervenção importante nos domínios da 
conservação da natureza e do desenvolvimento rural, na educação ambiental e na participação 
cívica, sempre com a preocupação de uma fundamentação científica rigorosa das suas propostas 
e dos seus projetos. 

Outro marco importante na afirmação da consciência ambiental em Portugal foi a 
intervenção do arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles na tragédia das cheias de Lisboa em 1967, com 
uma explicação algo diferente sobre a catástrofe que, na sua opinião, se devia à ocupação de linhas 
de água e leitos de cheia por construções que na periferia de Lisboa passaram a albergar as 
populações afastadas socialmente para os subúrbios por razões de baixo nível económico 
originando opções erradas do ponto de vista do ordenamento do território e que resultava num 
drama de proteção civil. Com esta sua intervenção o português Gonçalo Ribeiro Teles antecipava 
em 20 anos o conceito de Desenvolvimento Sustentável divulgado por Gro Harlem Brundtland, 
em 1987 no âmbito do seu relatório para as Nações Unidas. 

Alguns anos mais tarde, Portugal era alvo de isolamento diplomático internacional em 
razão da manutenção da guerra colonial e da denúncia constante de atropelos aos Direito 
Humanos ai concretizados, mas recebeu convite para participar na Conferência das Nações 
Unidas sobre o Ambiente Humano, que iria realizar-se em Estocolmo no ano de 1972. Marcelo 
Caetano agarrou essa oportunidade de regressar à dinâmica diplomática internacional e, um ano 
antes (em 1971) criou a “Comissão Nacional do Ambiente”, na dependência da Presidência do 
Conselho de Ministros, com a missão de, em acordo com a Portaria 316/1971 de 19 de Junho (...) 
estimular e coordenar, de acordo com as diretivas do Governo, as atividades do país relacionadas 
com a preservação e melhoria do meio natural, a conservação da Natureza e a proteção e 
valorização dos recursos naturais (...). 

A CNA – Comissão Nacional do Ambiente foi incumbida de preparar a participação 
nacional na Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, em Estocolmo, tendo 
para esse efeito elaborado o “Relatório Nacional sobre Problemas Relativos ao Ambiente”, 
apresentado na Conferência de Estocolmo.  

Por oportunidade de contexto Portugal passou a integrar o número restrito de países, com 
uma entidade da Administração Pública dedicada ao Ambiente, liderada pelo Eng. Correia da 
Cunha. 

Em termos internacionais, o ambiente teve em 1843, em Manchester, na Grã-Bretanha, a 
primeira organização não-governamental de ambiente, quando cidadãos se organizaram para lutar 
contra os efeitos nocivos da poluição atmosférica sobre a sua saúde e ambiente, designada 
Manchester Association for the Prevention of Smoke. A sua ação despoletou uma dinâmica que, 
suportada pela sua argumentação científica, em 1863 garantiu a aprovação de legislação para 
combater esse problema assim Alkali Act e a criação de uma entidade, na Administração Pública, 
Alkali Inspectorate, responsável pela fiscalização da sua aplicação.	
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Na história da conservação da natureza à escala mundial o Parque Nacional de 
Yellowstone nos Estados Unidos da América, criado em 1872, foi o primeiro território a ser 
classificado oficialmente com esse estatuto, tendo como objetivo primordial a conservação dos 
recursos naturais o que o transformava numa unidade singular e de excelência. Em Portugal, quase 
um século depois e na sequência das dinâmicas induzidas pelas comemorações do Ano Europeu 
da Conservação da Natureza (1970), em 8 de maio de 1971 através do (DL nº 18/71) foi criado o 
Parque Nacional da Peneda-Gerês.  

O primeiro Parque Nacional foi criado ao abrigo da Lei nº9/70 de 19 de junho, que 
atribuiu ao Governo responsabilidades na proteção da natureza, criando os parques nacionais, 
reservas botânicas, zoológicas ou geológicas, sob a tutela do Ministério da Agricultura, no mesmo 
ano de 1971 em que Portugal criou a Comissão Nacional de Ambiente, que como já referi foi a 
entidade embrionária da administração pública no domínio do ambiente. O Parque Nacional da 
Peneda-Gerês assumiu uma lógica precursora ao internalizar metodologias internacionais de 
conservação da Natureza e da gestão de áreas protegidas, e foi a primeira das áreas que, entretanto, 
constituíram a Rede Nacional das Áreas Protegidas depois da realização do primeiro inventário 
das áreas naturais a proteger em Portugal.  

Esse inventário foi realizado por especialistas da LPN e coordenado pelo Eng. Pinto da 
Silva (um dos seus fundadores coadjuvado pelo Eng. Flores Bugalho, com a colaboração dos 
Professores Carlos Almaça, Fernando Catarino e Carlos Romariz e de muitos assistentes e alunos 
da Faculdade de Ciências de Lisboa, sob o patrocínio da EDP, entidade responsável pela 
construção de algumas barragens e necessitava desse estudo para reduzir riscos de conflitualidade 
de interesses ou dificuldades de outra ordem no planeamento e construção desses equipamentos 
de largo impacte ambiental e social. 

Após a revolução de abril de 1974, institui-se a democracia e a Constituição da República 
Portuguesa de 1976, no seu artigo 66º, elevou o ambiente a um estatuto de topo como direito 
fundamental: “todos os cidadãos têm direito a um ambiente de vida humana, sadio e 
ecologicamente equilibrado e o dever indeclinável de o defender”, conferindo aos interesses 
ambientais uma dignidade igual à dos demais interesses públicos, designadamente o do interesse 
económico.  

A Lei Fundamental do Estado Português ao reconhecer que a proteção do ambiente é de 
interesse público e não particular impõe este domínio setorial como uma obrigação do Estado e 
dos cidadãos, e as áreas protegidas subiram à qualidade de espaços demostrativos por excelência 
desse imperativo constitucional, mas também de cidadania. As políticas públicas de Ambiente 
passaram a ter assento no regime democrático ao nível de pasta governativa, desde o primeiro 
Governo Provisório com diversos governantes que se destacaram entre os quais o arquiteto 
Ribeiro Teles. 

 

A expressão do ambiente nas dinâmicas sociais tem lugar em Ferrel, que é uma pequena 
freguesia do concelho de Peniche onde se situam praias tão conhecidas como o Baleal e 
Almagreira. Nessa localidade, a 15 de março de 1976, o povo marchou sobre o local onde 
decorriam trabalhos preparatórios para a instalação duma central nuclear. Essa pacífica 
manifestação popular de recusa ao nuclear marcou a luta contra a opção por esta energia em 
Portugal. Ferrel ganhou assim lugar na história das lutas ambientais em Portugal ao mobilizar 
cidadãos para essa campanha e por travar o governo Português da opção nuclear, embalada pela 
canção “Rosalinda” de Fausto Bordalo Dias: “Rosalinda se tu fores à praia / se tu fores ver o mar 
/ cuidado não te descaia / o teu pé de catraia / em óleo sujo à beira-mar / Em Ferrel lá p´ra Peniche 
/ vão fazer uma central / que para alguns é nuclear / mas para muitos é mortal /os peixes hão-de 
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vir à mão / um doente outro sem vida / não tem vida o pescador/morre o sável e o salmão / isto é 
civilização / assim falou um senhor/tem cuidado”… 

Mais a norte, em 1978, no interior da Beira Baixa, na Serra da Malcata, a Portucel 
desenvolveu a rearborização em monocultura com tal dimensão que destruiu o habitat do lince 
ibérico que tinha naqueles matagais um dos seus melhores espaços naturais. Nessa altura, o 
Serviço Nacional de Parques, Reservas e Património Paisagístico (SNPRPP) preparava a criação 
de uma Reserva Natural que garantisse a conservação dos ecossistemas naturais que apresentavam 
manchas de arvoredo e de matagal do tipo “maquis” em bom estado de conservação. 

Com a alteração produzida na ocupação desse território o lince-ibérico passou a ter 
dificuldades em encontrar alimento, uma vez que o coelho bravo – sua principal presa – 
escasseava por causa da falta de espaços que lhe servissem de base para a alimentação. É nesse 
contexto que foi lançada uma campanha popular para combater a ação da Portucel, liderada pela 
LPN com apoio de diversos organismos. 

A campanha obteve mais de 50 000 assinaturas numa petição aos organismos de Estado 
para que parasse a destruição da serra da Malcata reservando deste modo lugar na história como 
a primeira grande mobilização em torno da defesa duma espécie e do seu habitat. Em novembro 
de 1984, nas margens da Lagoa de Óbidos na Foz do Arelho, iniciou-se o 1º Encontro de 
Ecologistas Portugueses que reuniu muitos dos protagonistas de uma cultura alternativa que 
tinham no Ambiente um denominador comum. A segunda fase deste Encontro decorreu em Troia, 
em março de 1985. O resultado final do Encontro em Troia levou a que o ambientalismo 
português, enquanto movimento, se dividisse entre aqueles que defendiam uma organização de 
natureza político-partidária e os restantes que entendiam que deveria organizar-se autonomamente 
dos partidos, constituindo-se como organizações da sociedade civil de natureza suprapartidária. 

A adesão de Portugal à CEE-Comunidade Económica Europeia em 1986, obrigou-nos a 
alinhar com as dinâmicas mais avançadas das políticas europeias e impôs a necessidade de 
transposição de diversas diretivas comunitárias reguladoras de matérias como a qualidade do ar e 
das águas. A proliferação de legislação sobre ambiente dali resultante traduz para Portugal o 
direito comunitário para o país através de numerosas normas jurídicas que visam a proteção do 
ambiente, mas nem sempre a sua aplicação e verdadeira implementação tem sido isenta de 
polémica e dificuldades. 	

A década de oitenta, em Portugal fica ainda marcada pela ação do carismático Secretário 
de Estado do Ambiente, Eng. Carlos Pimenta e pela publicação de dois diplomas fundamentais, 
Lei nº 10/87, de 4 de abril, (Lei das Associações de Defesa do Ambiente) e a Lei nº 11/87, de 7 
de Abril, (Lei de Bases do Ambiente), que se devem ao seu empenhamento e espírito de luta.	

No plano internacional, o relatório - "O Nosso Futuro Comum", coordenado por Gro 
Harlem Brundtland, publicado em 1987 pela comissão das Nações Unidas, World Commission 
on Environment and Development, tornou público o conceito de Desenvolvimento Sustentável 
definindo-o como: “o Desenvolvimento que vai ao encontro das necessidades do presente sem 
comprometer a capacidade das gerações Futuras realizarem a satisfação das suas necessidades “, 
e a partir dai a expressão sustentabilidade foi fazendo o seu caminho quer no mundo quer no nosso 
País.	

A década de noventa começa com a dinâmica de preparação da participação na 2.ª 
Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento ou Conferência do Rio que 
se realizou em 1992 no Rio de Janeiro no Brasil. Nesse Encontro que ainda hoje é um marco 
referencial foram aprovados a Agenda 21, a Convenção sobre Alterações Climáticas, a 
Convenção sobre Biodiversidade, a Convenção do Rio sobre o Ambiente e o Desenvolvimento 
Sustentável e a Declaração sobre Florestas. 
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Os efeitos da Conferência do Rio de Janeiro em 1992 induziram alterações políticas na 
governação de Portugal, na segunda metade dessa década, e permitiram a incrementação de 
algumas medidas e ações que foram uma lufada de ar fresco e de esperança para o Ambiente. O 
tempo demonstrou que algumas ténues decisões da Conferência do Rio de Janeiro se vieram a 
mostrar importantes para compromissos ou discussões seguintes, provando que a aposta na 
construção de consensos alargados e o esclarecimento do que está em causa, a montante e a 
jusante, dos problemas e soluções preconizadas é o modo mais eficiente de percorrer o caminho 
rumo à sustentabilidade. 

Os casos da Convenção Quadro sobre as Alterações Climáticas, apesar de todas as 
atribulações negociais assim como a Convenção Quadro sobre a Biodiversidade vieram 
comprovar que esse é o modo certo de abordar a crise ambiental global. 

No nosso país, em 1994 assistimos a algo inédito quando o Dr. Mário Soares, então 
Presidente da República, lança uma Presidência Aberta que colocou o Ambiente na ordem do dia 
da agenda política e social. Esta iniciativa dedicada ao Ambiente percorreu o país de norte a sul 
no Continente e nos Açores e lançou o mais amplo debate sobre as questões do Ambiente e 
Desenvolvimento que alguma vez ocorrera em Portugal.  

O milénio termina em Portugal de uma forma muito interessante para a política e 
instituições do ambiente, num estado de maturidade, em linha com a época, em diversos domínios 
como a biodiversidade e conservação da natureza, os recursos hídricos, saneamento básico, 
resíduos, ambiente urbano, educação ambiental e em que a participação dos cidadãos reivindicou 
uma presença incontornável e que se admitia como irreversível.  

Esse foi o espírito positivo com que os portugueses envolvidos nas dinâmicas ambientais 
criaram expectativas relativamente à Cimeira Mundial de Desenvolvimento Sustentável que se 
iria realizar em 2002 na cidade sul-africana de Joanesburgo. 

A importância conferida à política de resíduos, saneamento e recursos hídricos, um 
renovado impulso conferido à conservação da natureza e da biodiversidade (Estratégia Nacional 
da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, Rede Natura 2000) e as novas políticas de apoio 
à educação e formação ambientais provaram que se estava num momento muito interessante 
fazendo crer que era possível uma nova política de Ambiente virada para o futuro e para a partilha 
de responsabilidades entre a administração e os cidadãos. 

Ficaram dessa década algumas referências muito negativas como as polémicas da Ponte 
Vasco da Gama, a autoestrada do Sul e o Alqueva entre outras, mas no global vivia-se um clima 
de abertura e entusiasmo.	

Na viragem do milénio as Nações Unidas tentaram de modo simbólico dar um novo 
impulso para à sua ação de acordo com as recomendações do Secretário-geral, à época, Kofi 
Annan, no Relatório do Milénio, “Nós, os Povos, as Nações Unidas do Século XX1”. Na Cimeira 
do Milénio, Chefes de Estado e de Governo, reunidos em setembro de 2000, aprovaram a 
Declaração do Milénio que na sua secção III aborda o tema “Desenvolvimento e erradicação da 
pobreza” e foi a principal referência para a formulação dos Objetivos de Desenvolvimento do 
Milénio: reduzir a pobreza extrema e a fome/alcançar o ensino primário universal/promover a 
igualdade de género e o empowerement das mulheres/reduzir a mortalidade infantil/melhorar a 
saúde materna/combater o vih/sida, a malária e outras doenças/garantir a sustentabilidade 
ambiental/criar uma parceria mundial para o desenvolvimento. 	

Esses 8 objetivos concretizavam uma parceria entre os países desenvolvidos e os países 
em desenvolvimento, “tendo em vista criar um clima, tanto a nível nacional como mundial, que 
conduzisse ao desenvolvimento e à eliminação da pobreza”. 
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A em entrada em vigor do Protocolo de Quioto em 16 de fevereiro de 2005, com a adesão 
da Rússia, permitiu garantir o compromisso de 55 países que representavam 55% das emissões, 
cumprindo deste modo a dupla condição para uma lufada de esperança no controlo da emissão 
dos gases de efeito estufa, do aquecimento global e das alterações climáticas. Esta dinâmica 
continuou na Conferência do Clima – designada como Cimeira de Copenhaga que se realizou 
entre 7 e 18 de dezembro de 2009 nessa cidade dinamarquesa com o objetivo de encontrar um 
mecanismo mais eficiente e comprometido que substituísse, dando continuidade ao protocolo de 
Quioto. 

O Rio de Janeiro acolheu, 20 anos depois, entre 20 e 22 de Junho 2012 a Conferência das 
Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, designada também como Rio+20, onde na 
declaração final apresentada para a ratificação de chefes de Estado e de governo num documento 
de 49 páginas se formularam intenções várias em que se retomaram ideias e princípios de 
conferências e cimeiras anteriores e insistindo na necessidade "de acelerar os esforços" para 
aplicar os compromissos já assumidos, ficando para a história o desafio do lançamento dos 17 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

O Papa Francisco enquanto líder da Igreja Católica surge num momento em que mundo 
vivia tempos muito conturbados e consegue no ano de 2015 marcar o nosso tempo com a encíclica 
Laudato Si sobre as questões da sustentabilidade, do planeta e da humanidade, apelando para a 
coerência e exigência na relação entre a doutrina e aquela que tem de ser a sua vivência, 
repescando na história outras figuras marcantes na afirmação duma liderança de humildade 
carismática e determinante, para a paz e esperança de todos os povos. 	

Foi um ato político de enorme relevância pelo peso institucional que o Papa representa 
em termos mundiais e a afirmação duma liderança mundial na promoção do desenvolvimento 
sustentável, ocupando um espaço deixado adormecido pelas outras lideranças mundiais, resultado 
da crise económica. Ai apresenta uma visão dos problemas do ambiente e do desenvolvimento 
marcados pela experiência de ter vivido e trabalhado num território ainda considerado terceiro-
mundo num documento com densidade científica, integrador das dinâmicas mundiais nesta área 
temática e que destaca aquele que hoje é o principal problema, as alterações climáticas, sem 
esquecer os restantes e a sua ligação aos modelos de desenvolvimento socioeconómicos vigentes. 
Este ato, na minha opinião, reforça e assume o papel duma “nova Verdade Inconveniente” sobre 
o percurso de autodestruição referindo-me à ação de Al-Gore, antigo Vice-Presidente dos Estados 
Unidos da América em 2006 e retoma a velha questão da desigualdade entre o Norte e o Sul. Em 
setembro desse mesmo ano numa interpretação muito positiva sobre o sucesso dos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milénio (ODM) - entre 2000 e 2015 surge a “Agenda 2030 de 
Desenvolvimento Sustentável” é uma iniciativa definida e aprovada, por unanimidade, por 193 
Estados-membros presentes durante a cimeira promovida pela Organização das Nações Unidas 
em Assembleia Geral em Nova Iorque, entre 25 e 27 de setembro de 2015.  

Citando a organização, “trata-se da nova agenda de ação até 2030, que se baseia nos 
progressos e lições apreendidas com os 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, 
[implementados] entre 2000 e 2015. Esta agenda é fruto do trabalho conjunto de governos e 
cidadãos de todo o mundo para criar um novo modelo global para acabar com a pobreza, promover 
a prosperidade e o bem-estar de todos, proteger o ambiente e combater as alterações climáticas.” 
Esta agenda entraria em vigor em 1 de janeiro de 2016, impulsionada pela dinâmica da Cimeira 
do Clima que ocorreu em Paris em dezembro de 2015, e institui 17 objetivos (com 169 metas) de 
desenvolvimento sustentável, a alcançar até 2030. Um desafio para o planeta, mas antes de mais 
um desafio para a humanidade em torno de 5 domínios essenciais: planeta, pessoas, parcerias, 
prosperidade e paz. Ainda em 2015 entre 29 de novembro e 12 de dezembro, Paris acolheu a 
Cimeira do Clima que tinha como grande objetivo travar o aquecimento global, associado às 
alterações climáticas, tentando evitar que até ao final do século a temperatura média do planeta 
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não suba mais do que 2ºC relativamente ao início do período industrial. O entusiasmo subjacente 
ao acordo alcançado não elimina alguma cautela com que teremos de olhar para a efetiva 
concretização dos seus desafios. 

Durante estes anos do início do século XXI Portugal acompanha as dinâmicas 
internacionais, sobretudo as que decorrem da nossa integração na União Europeia que são 
claramente dominadas pelas regras dos mercados em forte contradição com as conclusões das 
referências que registei anteriormente e tal como acontece em termos globais e sobretudo pela sua 
escala o ataque ao problema das alterações climáticas não tem no nosso país uma resposta 
tranquilizadora, condicionada por décadas de um modelo energético insustentável e pela ditadura 
das regras da Economia.  

As áreas da conservação da natureza e da biodiversidade estão remetidas para um plano 
de secundarização e nesta como em muitas áreas da política pública de ambiente estamos 
fortemente limitados pela incapacidade de concretizar a sua integração nas políticas sectoriais. 

Um país que tem nas paisagens uma das suas mais valiosas riquezas continua a não conseguir 
apostar na qualidade da sua exploração onde o turismo de natureza, por exemplo, continua parente 
pobre duma estratégia que traz através de investimentos milionários muitos dos problemas que 
descaracterizaram o nosso território e que fazem do ordenamento do território um dos problemas 
estruturantes e mais difíceis de resolver, apesar dos esforços demonstrados por alguns casos de 
governantes preocupados com esta esfera de atuação.  

À falta dum país ordenado se devem os dramas associados às tragédias no domínio 
proteção civil, como as inundações e os incêndios, num processo que é o resultado de décadas de 
modelos de desenvolvimento estratégico errados e que agora se sentem com caráter de tragédia 
na repercussão que têm no território, no definhar e abandono do interior e na falta de coesão social 
daí decorrente que impõe no país uma dualidade inaceitável entre os portugueses do interior e das 
grandes cidades do litoral Em termos mundiais constatamos a irreversibilidade e acentuar da crise 
ambiental global, uma conflitualidade dispersa por várias regiões do mundo e o drama dos 
refugiados climáticos com tendência para um mundo mais desigual, mais perigoso e que cada vez 
mais próximo de ser um planeta onde a nossa própria existência, enquanto espécie, esteja 
garantida. 

CONCLUSÃO 

  A história da nossa relação com o ambiente confunde-se com o nosso próprio percurso 
civilizacional enquanto elemento da biosfera. Vivemos tempos difíceis na governança do Planeta, 
em que as anunciadas dinâmicas disruptivas, de alguns líderes mundiais, ameaçam alguns desses 
valores civilizacionais conquistados nos últimos séculos, pondo em causa princípios 
fundamentais para o equilíbrio do nosso Planeta. 	

É neste momento, determinante, que a consciência crítica e a intervenção daqueles que 
têm uma proposta positiva para a nossa sociedade, para o nosso modelo de desenvolvimento e 
para o nosso mundo, se afirme, de modo a recolocar equilíbrios e bom senso. Não se pode 
esquecer os efeitos que o modelo de desenvolvimento em curso exerce sobre os frágeis equilíbrios 
da biosfera, sobre os recursos naturais, na qualidade de vida e segurança dos cidadãos. 

As alterações introduzidas no ambiente, apesar de identificadas, não são inteiramente 
conhecidas na sua magnitude e nas suas consequências. No entanto, o ritmo e a escala espacial de 
grande parte destas alterações intensificam-se de tal modo que, um dos desafios mais críticos que 
se coloca à Humanidade é, sem dúvida, a conservação, recuperação e a gestão sustentável dos 
recursos do nosso Planeta. 
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A maior consciencialização destas questões exige também um maior compromisso 
daqueles que conhecem e defendem os valores da sustentabilidade, de modo a divulgar, informar 
e motivar a comunidade científica, os governantes e os cidadãos para a necessidade de um 
envolvimento conjunto, em prol de uma sociedade mais justa, ecologicamente saudável e com 
futuro. 

Em Portugal estes desafios têm de ser agarrados tal como se exige na escala mais global 
do Planeta assumindo o nosso papel em linha com o mote pensar global agir local. 
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