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1. INTRODUÇÃO
Uma Organização da Sociedade Civil 
como a Sol sem Fronteiras (Solsef) deve 
posicionar-se estrategicamente face 
a questões transversais da Cidadania, 
tanto por uma questão de planificação 
da estratégia organizacional, bem como 
para ressaltar a posição inerente ao seu 
âmbito de atuação. Desta forma, a Solsef 
convidou 10 jovens voluntários a refle-
tir com a organização nas temáticas: a 
Igualdade de Género, a Inclusão Social, 
a Conservação do Ambiente, o Volun-
tariado, a Comunicação e o Código de 
Conduta para a Cidadania.

Com o apoio do programa Geração Z – 
Agora Nós, do Instituto Português do 
Desporto e da Juventude, I.P. (IPDJ, IP), 
são produzidos documentos estratégi-
cos que debatem as questões transver-
sais da Cidadania num projeto intitulado 
de “Cidadania no Associativismo Jovem”. 

No que diz respeito à Conservação do 
Ambiente, da qual trata o presente docu-
mento, o ano 2020 revelou-se um ano 
determinante para efetivar este posicio-
namento, por dois motivos: a declaração 
da Diretora Executiva do Programa das 
Nações Unidas para o Meio Ambiente 
(PNUMA) sobre a correta gestão de 
químicos e resíduos perigosos produzido 
pela resposta médica à crise COVID-19 e 
o impacto positivo na natureza conse-
quente do confinamento mundial no 
início do ano mencionado.

A Solsef, como Associação Juvenil e 
Organização Não Governamental para 
o Desenvolvimento (ONGD), apresenta 
uma vocação ambientalista em prol da 
sustentabilidade dos ecossistemas e da 
biodiversidade. Essa vocação ambien-
talista é transmitida na formação dos 
seus sócios e voluntários (maioritaria-
mente jovens) através de metodologias 
de ensino-aprendizagem, desenvolvidas 
no âmbito da educação ambiental, na 
ótica transversal que envolve “a praxis” 
nos seus eixos de atuação (Cooperação 
Internacional para o Desenvolvimento, 
Voluntariado Internacional e Educação 
para a Cidadania Global) e na dinâmica 
associativa do dia-a-dia.

A Estratégia para a Conservação do 
Ambiente na Sol sem Fronteiras tem os 
seguintes objetivos geral e específicos:

OBJETIVO GERAL:

Valorizar, junto dos públicos-alvo da 
associação, a importância que a educa-
ção e a aprendizagem desempenham 
na procura comum do desenvolvimento 
sustentável e elaborar estratégias que se 
alinhem com os valores e visão da Solsef, 
de viver num mundo com igualdade 
de oportunidades rumo ao desenvolvi-
mento sustentável.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

* Definir um código ambiental da 
associação nos espaços próprios e 
envolventes;

* Formar os associados e voluntários 
para a promoção e adoção de hábi-
tos de consumo sustentáveis;

* Desenvolver projetos com a compo-
nente ambiental bem delineada e 
de acordo com a realidade do país 
de implementação; 

* Promover, junto dos voluntários 
internacionais, princípios que dimi-
nuam o impacto ambiental no país 
de destino, que respeitem a biodi-
versidade, comércio e estilos de vida 
locais;

* Promover ações formativas que 
visem o uso sustentável dos recur-
sos;

* Ter uma utilização consciente e 
sustentável dos recursos recorrendo 
a meios ecológicos nas campanhas;

* Impulsionar a associação e sócios na 
construção proativa de uma eco-co-
munidade. 
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2. ENQUADRAMENTO 
TEÓRICO E POLÍTICO: 
A EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Há várias décadas que se tem vindo a verificar um aumento 
da preocupação com o ambiente, devido às, cada vez mais 
evidentes, alterações climáticas. Estas alterações, que também 
decorrem de fenómenos naturais, têm sido aceleradas pela 
intervenção da espécie humana. Em meados do século XVIII, 
com o início da revolução industrial, a atividade industrial e 
a utilização do carvão vegetal despoletaram a libertação de 
gases de efeito estufa para a atmosfera, levando a mudanças 
adversas no ambiente.  Os gases de efeito estufa tiveram um 
crescimento acentuado na segunda metade do século XX, 
consequência da utilização dos combustíveis fósseis, da agri-
cultura e da indústria. Neste período iniciou-se também um 
aumento na urbanização que nos levou à desflorestação, uso 
indevido de solos, recurso hídricos, entre outros (Ferreira, 2017).

Em junho de 1972 surgem os primeiros passos na preocupação 
com o ambiente, com a Declaração de Estocolmo na confe-
rência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, 
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documento aprovado por 113 países.  Este 
documento realça que “o Ser Humano é 
ao mesmo tempo obra e construtor do 
ambiente que o cerca” (Nações Unidas, 
1972). Este evento foi tão relevante que 
o Dia Mundial do Ambiente é comemo-
rado a 5 de junho, dia em que esta confe-
rência teve início.

Passado 3 anos a UNESCO e as Nações 
Unidas organizaram uma conferência 
em Belgrado (1975) sobre a Educação 
Ambiental. Deste encontro resultou a 
Carta de Belgrado, documento que tem 
como objetivo “formar uma população 
mundial consciente e preocupada com 
o ambiente e com os problemas associa-
dos, e que tenha conhecimento, aptidão, 
atitude, motivação e compromisso para 
trabalhar individual e coletivamente 
na busca de soluções para os proble-
mas existentes e para prevenir novos” 
(UNESCO & PNUMA, 1975).

Deste evento, nascem então os prin-
cípios da Educação Ambiental (EA), 
aprovados na Carta de Belgrado, nome-
adamente (Agência Portuguesa do 
Ambiente, 2017):

* A EA deve considerar o Ambiente 
na sua globalidade, natural, criado 
pelo Ser Humano, ecológico, político, 
económico, tecnológico, social, legis-
lativo, cultural e estético; 

* A EA deve ser um processo contínuo, 
ao longo da vida, tanto escolar como 
extraescolar; 

* A EA deve adotar uma abordagem 
interdisciplinar; 

* A EA deve sublinhar a importância de 
uma participação ativa na prevenção 
e na solução dos problemas ambien-
tais; 
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* A EA deve perspetivar as questões 
ambientais mundiais, respeitando, 
no entanto, as diferenças regionais; 

* A EA deve considerar as questões de 
desenvolvimento e de crescimento, 
do ponto de vista do Ambiente; 

* A EA deve promover o valor e a neces-
sidade de uma cooperação local, 
nacional e internacional na solução 
dos problemas ambientais.

Nos anos seguintes continuaram e reali-
zar-se conferências mundiais sobre o 
ambiente com representatividade de 
vários países. Destes eventos surgiram 
documentos com diretrizes sobre a 
atuação nacional e internacional, sendo 
os mais relevantes:

* Agenda 21 - Um desafio para todos, 
adotada na Conferência das Nações 
Unidas sobre Ambiente e Desenvol-
vimento, realizada no Rio de Janeiro 
em 1992, constitui um documento 
orientador dos governos, das organi-
zações internacionais e da sociedade 
civil, para o desenvolvimento susten-
tável, visando conciliar a proteção do 
ambiente com o desenvolvimento 
económico e a coesão social.  

* Protocolo Quioto, um tratado inter-
nacional com objetivos rígidos para 
a redução da emissão dos gases que 
produzem o efeito estufa (que são a 
causa do atual aquecimento global), 
negociado no Japão em 1997.

* Carta da Terra, uma declaração de 
princípios fundamentais para a cons-
trução de uma sociedade global 
justa, sustentável e pacífica. O docu-
mento, publicado em 2020, procura 
incutir a responsabilidade compar-
tilhada entre povos para a proteção 
ambiental e dos direitos humanos. 



ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DO AMBIENTE | 9

* Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), um compro-
misso global para uma “sociedade 
moderna e equilibrada, capaz de 
gerar emprego e riqueza, respei-
tando, em simultâneo, a natureza e 
os direitos humanos” (BCSD Portu-
gal, 2020). Aprovados em 2015, cons-
tituídos por 17 objetivos a serem 
atingidos até 2030 (Figura 1).

Portugal acompanha estes protoco-
los internacionais e tenta também 
responder às exigências da prote-
ção ambiental.  A Lei de Bases da Polí-
tica de Ambiente (Lei n.º 19/2014, de 14 
de abril) coloca a educação ambiental 
como um dos objetivos da política do 
ambiente, empenhando-se na educa-
ção para o desenvolvimento sustentável, 
promovendo a cidadania participativa e 
responsabilização dos cidadãos para a 
proteção e melhoria do ambiente atra-
vés do voluntariado e mecenato ambien-
tal.  

Na Estratégia Nacional de Educação 
Ambiental (ENEA) 2020, Portugal apre-
senta os princípios orientadores para a 
sustentabilidade que visam uma cidada-
nia participativa, capacitando crianças 
e jovens, mas também a sociedade civil, 
os agentes económicos, os decisores e 
os técnicos da administração central, 
regional e local.  A ENEA 2020 centra-se 
em 16 medidas desenvolvidas em 3 obje-
tivos estratégicos: Educação Ambien-
tal + Transversal, Educação Ambiental + 
Aberta e Educação Ambiental + Partici-
pada (Agência Portuguesa do Ambiente, 
2017).

Com base nos ODS, atentos aos proble-
mas do mundo e com o objetivo de 
facilitar espaços de discussão para a 
promoção de hábitos de consumo cons-
cientes, implementaram-se na Solsef 
os princípios da Educação Ambiental, 
junto dos públicos-alvo da associação, 
para realçar a importância que a educa-
ção e a aprendizagem desempenham 
na procura comum do desenvolvimento 
sustentável.
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3. ÁREAS DE 
INTERESSE NA 
CIDADANIA PARA 
CONSERVAÇÃO DO 
AMBIENTE

Conscientes que o planeta Terra é a “casa comum” de todos 
(Papa Francisco, 2015), a reflexão sobre as práticas sociais, 
num contexto marcado pela degradação permanente do 
ambiente e do seu ecossistema, assume um papel muito rele-
vante, visto que todos impactam positivamente ou negativa-
mente o ambiente.

Nestes tempos em que a informação assume um papel cada 
vez mais relevante e tendo em conta os desafios globais exis-
tentes, a Solsef acredita que é importante melhorar a forma 
de educar para a proteção e sustentabilidade do ambiente, 
aumentando a consciencialização, preparando assim o indi-
víduo para se integrar criticamente no meio social, questio-
nando a sua atuação nas tarefas diárias e os seus valores, de 
maneira a alargar a sua visão do mundo numa perspetiva de 
integração do Ser Humano com a natureza.

A Educação Ambiental assume, cada vez mais, uma função 
transformadora, na qual a corresponsabilização dos indivíduos 
se torna um objetivo essencial para promover o desenvolvi-
mento sustentável (Pedroso, 2018).

Cientes que a ação climática está estreitamente ligada não 
só às dimensões sociais, como às económicas e políticas, a 
ENEA 2020 (Agência Portuguesa do Ambiente, 2017) propõe 
as seguintes áreas de interesse a desenvolver no âmbito da 
Educação Ambiental:
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DESCARBONIZAR A SOCIEDADE 

Alterações Climáticas

Tendo no horizonte o protocolo Quioto que definiu regras para 
travar o crescimento das emissões de carbono para a atmos-
fera, e o objetivo definido para Portugal de descarbonizar até 
2050 (isto significa conseguir atingir a neutralidade da emis-
são carbónica, ponto onde as emissões de gases com efeito de 
estufa não ultrapassam a capacidade de as remover), preten-
de-se formar para reduzir o consumo de combustíveis fósseis. 

Eficiência Energética 

O nosso país tem uma dependência energética externa 
elevada, assumindo uma meta importante de autonomia 
energética passando pela produção nacional de energia de 
forma sustentável e renovável. Este é um esforço conjunto, 
não só de fornecedores, distribuidores de energia, operadores 
de rede de distribuição, comercializadores de energia, mas 
também de consumidores finais. O consumidor final, tem a 
responsabilidade de alterar comportamentos e atitudes que 
permitam ter um consumo energético mais eficiente. Quer 
seja na escolha de habitação, a preocupação com isolamento, 
acústica e com qualidade de ar no interior, recorrer a eletrodo-
mésticos de classe energética elevada, optar por obtenção de 
energia através de fontes renováveis (ex.: painéis fotovoltaicos), 
quer seja em simples gestos que diminuam o consumo de 
energia primária. Estas reduções individuais têm um impacto 
coletivo nas reduções de CO2 e de outros gases com efeito de 
estufa (GEE).

Mobilidade Sustentável 

O setor dos transportes representa 25% das emissões dos GEE, 
sendo que 75% utilizam petróleo e derivados do mesmo (Agên-
cia Portuguesa do Ambiente, 2017). Neste sentido, as câmaras 
municipais têm realizado investimentos para descarboniza-
ção da frota de transportes públicos e da logística urbana. 
O apelo à consciencialização dos cidadãos para adotarem 
comportamentos conscientes e sustentáveis, é imperativo. 
Encontrar alternativas para o transporte individual motori-
zado, passando pela utilização de transportes coletivos, não 
motorizados (ex.: bicicleta), movidos com energias renováveis 
ou partilha de veículos, podem trazer não só ganhos ambien-
tais como benefícios para a saúde e bem-estar individual.
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TORNAR A ECONOMIA 
CIRCULAR

Desmaterialização, Economia 
Colaborativa E Consumo 
Sustentável

Para que a economia circular seja 
sustentável tem que se atuar em duas 
frentes: redução da extração de recur-
sos e diminuição dos resíduos gera-
dos pelo crescimento económico. Para 
diminuir a extração de matéria-prima é 
fulcral incentivar os cidadãos a reutilizar 
os produtos e estender o seu tempo útil 
de vida. 

As escolhas ambientais conscientes de 
bens e serviços, quer por parte de consu-
midores individuais, quer por parte das 
organizações, tem um contributo impor-
tante.  Educar para um consumo susten-
tável passa por incentivar a aquisição de 
equipamentos de baixo consumo ener-
gético e hídrico, produtos alimentares de 
origem biológica e local/regional, produ-
tos feitos de material reciclado e princi-
palmente só comprar o que realmente 
é necessário.  

Conceção De Produtos E Uso 
Eficiente De Recursos

A produção de bens de consumo inter-
médio ou final tem que ser implemen-
tada com a noção clara que existe uma 
oferta limitada de recursos naturais e na 
capacidade que o ambiente tem para 
absorver os impactos da ação humana. O 
ciclo de vida dos produtos e equipamen-
tos tem que ser concebido e promovido 
através de toda a cadeia de forma ecoló-
gica, no desenvolvimento e conceção 
otimizando os recursos usados, preve-
nir o uso de material tóxico, permitir a 
reparação de forma simples, reutiliza-
ção e reciclagem dos materiais que o 
compõem, e prolongar a sua utilidade 

para o consumidor, combatendo a obso-
lência prematura. 

Conceber negócios que recuperem 
produtos/recursos permitindo a sua 
reabilitação utilizando material reciclado 
e minimizar os resíduos produzidos, em 
termos de quantidade e perigosidade 
com fim de vida dos produtos, é um dos 
caminhos a seguir. Educar as consciên-
cias da sociedade civil para valorizar a 
recuperação e encorajar ao consumo 
sustentável é um importante passo para 
pressionar os negócios e empresas a 
repensar as suas práticas.

Valorização De Resíduos

As premissas enraizadas no consumidor 
de “usar e deitar fora” ou “custa menos 
comprar que reparar”, perpetua a cria-
ção excessiva de resíduos. A ENEA 2020 
promove a valorização dos resíduos 
no sentido de alertar para urgência de 
adotar soluções inovadoras que permi-
tam auxiliar no cumprimento das metas 
nacionais e comunitárias. Na Educação 
Ambiental é importante reforçar que a 
transição para uma economia circular 
tem como foco, a reutilização e recupera-
ção de resíduos (sempre que a sua recu-
peração tenha um impacto menor na 
pegada ecológica), prolongando o ciclo 
de vida do material antes da sua perda 
final. Tem que se continuar a otimizar 
a segregação dos resíduos e incentivar 
os consumidores a preferirem adqui-
rir produtos com rótulos “amigos do 
ambiente” e prolongar a sua utilização 
e vida.



ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DO AMBIENTE | 13

VALORIZAR O TERRITÓRIO

Ordenamento Do Território

O território é um reflexo do estilo de vida 
da sociedade, são um conjunto de condi-
ções ambientais, sociais, económicas e 
culturais que definem a sua ocupação e 
utilização. Nos meios urbanos é impor-
tante a gestão sustentável de edifícios e 
nos meios rurais a preservação do uso de 
solo na agricultura e floresta. O objetivo 
15 “Proteger a vida terrestre” dos ODS 
vem ao encontro do ordenamento terri-
torial, e foca-se em proteger, restaurar 
e promover o uso sustentável dos ecos-
sistemas terrestres gerindo de forma 
sustentável a floresta, combatendo a 
desertificação.  

Mar e litoral

O mar representa cerca de 97% do terri-
tório português, é fundamental para o 
país como fonte de recursos alimentares 
e energéticos. O seu impacto representa 
85% do Produto Interno Bruto (PIB), pelo 
que para além de questões ambien-
tais é prioritário mobilizar a sociedade 
para salvaguardar o oceano e perceber 
a importância no nosso quotidiano e no 
futuro da humanidade. Este recurso é 
imenso mas finito, e neste momento 
tornou-se um depósito de plástico e 
microplásticos preocupante. O plástico 
e derivados permanecem nos oceanos 
centenas de anos e com efeitos noci-
vos e invasivos para as espécies mari-
nhas (Agência Portuguesa do Ambiente, 
2017).

Os cuidados com a poluição das praias 
e consumo de plástico é também algo 
que cabe a cada um, bem como ter em 
consideração e atenção com vista a 
proteger os ecossistemas e valores natu-
rais.
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Água

Todos os seres humanos têm direito 
ao acesso à água potável, sendo esta 
essencial para a sua sobrevivência. Não 
podendo ser produzida ou substituída 
é limitada e depende do seu ciclo natu-
ral para se renovar. A realidade é que 
o acesso a este recurso é muito díspar 
entre países desenvolvidos e países em 
desenvolvimento ou subdesenvolvidos. 
A água doce representa cerca de 2% da 
água disponível no planeta - 1% é água 
subterrânea - a sua escassez mundial 
tem gerado conflitos, por isso, a UNESCO 
tem procurado atuar no sentido de 
motivar para uma gestão ef iciente 
dos recursos hídricos com a criação de 
compromissos mundiais, por exemplo, 
a Agenda 21 e ODS (Agência Portuguesa 
do Ambiente, 2017).

Em Portugal os principais temas desen-
volvidos na ENEA 2020 é a utilização 
sustentável da água, a prevenção de 
poluição dos recursos hídricos, gestão 
ef iciente das bacias hidrográf icas e 
conservação dos ecossistemas ribei-

rinhos, sendo para todos estes temas 
cruciais a mudanças de comportamen-
tos individuais.

Valores Naturais

O capital natural são os ativos natu-
rais da Terra e todos os ecossistemas 
que tornam possível a existência do ser 
humano. Os ecossistemas são renová-
veis e o seu funcionamento depende da 
biodiversidade e geodiversidade, sendo 
que a sua preservação deve ser feita 
numa escala global para garantir a sua 
sustentabilidade. Para tal, é necessário 
a proteção dos solos, recursos hídricos, 
florestas, defesa contra a erosão, entre 
outros. 

Em Portugal temos diversas áreas de 
território protegidas, mas a população 
ainda não está suficientemente sensibi-
lizada para a sua proteção e valorização. 
A ENEA 2020 pretende reverter esta situ-
ação através da informação e sensibiliza-
ção para a Educação Ambiental e a sua 
ligação com a economia nacional. 
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Paisagem

A paisagem é um espelho dos cidadãos que habitam o terri-
tório e da sua atividade económica, seja esta mais natural ou 
transformada, urbana ou rural.  Nesse sentido, há que fomen-
tar o sentido de pertença, de identidade e de responsabili-
dade do cidadão perante a comunidade e o território, bem 
como promover o interesse e envolvimento dos cidadãos e 
das comunidades nos processos de decisão, de participação 
e de avaliação para manter ou restabelecer a conectividade 
entre as zonas naturais existentes.

Ar E Ruído

A poluição atmosférica e sonora está a atingir valores preocu-
pantes. Segundo a união europeia a taxa de mortalidade por 
problemas associados à poluição do ar é 10 vezes superior do 
que em acidentes de viação, e cerca de 25% da população da 
união europeia perceciona uma redução da qualidade de vida 
devido ao ruído ambiente, tais como, perturbações de sono 
(Agência Portuguesa do Ambiente, 2017).

De forma a proteger a saúde humana é relevante capacitar os 
cidadãos para tomarem decisões assertivas sobre a escolha 
de local de residência, trabalho ou lazer, com vista a adoção 
de um estilo de vida mais saudável. 
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4. ESTRATÉGIA 
AMBIENTALISTA DA SOLSEF
Neste capítulo tenta-se elencar, de forma não exaustiva, o conjunto de estratégias, 
que traduzem o compromisso da Solsef na procura comum do Desenvolvimento 
Sustentável. A estratégia ambientalista da associação tenta ir ao encontro da visão 
da Solsef de “viver num mundo com igualdade de oportunidades rumo ao desen-
volvimento sustentável”. 

De seguida apresentamos algumas metas e as ações alvo de implementação, divi-
didas em cinco áreas, que traduzem a estratégia ambientalista da Solsef.

NA INSTITUIÇÃO (VOCAÇÃO 
DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL)
O esforço necessário para que uma 
organização seja sustentável requer, 
bem mais do que ações isoladas, um 
compromisso a longo prazo. A Visão da 
Solsef é “viver num mundo com igual-
dade de oportunidades rumo ao desen-
volvimento sustentável”, pelo que está 
na natureza da associação a preocupa-
ção com a sustentabilidade, incluindo a 
vertente ambiental. 

META I: Educar para a Cidadania Global, 
incluindo uma visão ambientalista e 
sustentável em todas as áreas de atua-
ção da Solsef.

AÇÕES:

* Incluir educação ambiental nos valo-
res éticos promovidos e defendidos 
pela associação em todos os seus 
projetos.

NA ATIVIDADE CORRENTE 

Há pequenos cuidados que a Solsef tem 
em conta no seu dia-a-dia, que permi-
tem reduzir o consumo de energia e 
diminuir a sua pegada ecológica.

Energia 

META I:  Reduzir o consumo energético 
e procurar uma utilização eficiente da 
eletricidade na sede.

AÇÕES:

* Orientar os espaços da sede e das 
secretárias de forma a aproveitar a 
luz natural;

* Desligar todas as luzes quando não 
necessárias (alguns pontos de luz da 
sede têm sensores de movimento, 
evitando estarem ligados além do 
necessário) e desligar as tomadas ao 
fim do dia;

* Encorajar o uso de escadas, em vez 
de elevador, sempre que possível.
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Resíduos

META I: Reduzir tudo o que é dispensá-
vel, para produzir menos resíduos.

AÇÕES:

* Reduzir os consumos da sede, 
havendo preocupação com durabi-
lidade de equipamentos (não apenas 
com preço);

* Imprimir em ambos os lados das 
folhas sempre que possível, para 
reduzir os gastos de papel.

META II: Reutilizar e reciclar tudo o que 
for possível.

AÇÕES:

* Reutilizar as impressões inutilizadas 
para anotações e outros suportes 
escritos;

* Apenas usar utensílios da copa/cozi-
nha/zona de refeição reutilizáveis, 

incluindo copos de vidro (não sendo 
usadas garrafas, chávenas ou copos 
descartáveis); 

* Apenas usar têxteis em vez de papéis 
descartáveis (para panos de cozinha 
e toalha de mesa);

* Procurar, sempre que possível, suprir 
novas necessidades de mobília da 
sede, com mobília reutilizada, em 
segunda mão, doada por instituições 
ou outras empresas;

* Doar mobília e equipamento de 
escritório que não são necessários 
ou em fim de vida;

* Utilizar pilhas recarregáveis;

* Utilizar cápsulas de café reutilizáveis 
ou compostáveis, ou fazer separação 
das componentes das cápsulas;

* Separar o lixo da sede para recicla-
gem.
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Água

META I: Reduzir a pegada ambien-
tal através de uma gestão racional e 
consumo eficiente da água.

AÇÕES:

* Utilizar filtro de água (instalado na 
torneira) de forma a evitar compra 
de água engarrafada;

* Utilizar preferencialmente sabões  
,produzidos a partir de matérias 
primas biodegradáveis, em vez de 
detergentes sintéticos.

Qualidade do Ar

META I: Garantir a qualidade do ar do 
local de trabalho.

AÇÕES:

* Não utilizar tapetes ou carpetes em 
todos o espaço para evitar focos de 
acumulação de pó;

* Não utilizar sprays com aerossóis e 
produtos que contêm compostos 
orgânicos voláteis;

* Colocar plantas (filtradores naturais) 
para eliminar contaminantes no ar;

* Utilizar vinagre para limpeza, 
evitando presença de químicos com 
efeitos nocivos para a saúde;

* Permitir o arejamento do escritório e 
a circulação do ar através de janelas 
abertas. 
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NA POLÍTICA DAS COMPRAS

META I: Aplicar princípios de sustentabi-
lidade nas compras da associação.

AÇÕES:

* Sempre que possível, comprar em 
grandes quantidades dos consumí-
veis de escritório e limpeza, de forma 
a reduzir o número de entregas bem 
como os plásticos de embalamento 
dos materiais;

* Preferência na escolha de produ-
tos que incorporem preocupações 
ambientais (sejam duráveis e não 
contenham químicos prejudiciais ao 
ambiente), bem como preocupações 
éticas (de empresas fornecedoras 
com práticas e políticas sustentá-
veis).

NAS DESLOCAÇÕES

META I: Reduzir, racionalizar e partilhar 
as deslocações.

AÇÕES:

* Preferir a utilização de bicicleta, 
transportes públicos ou comunitá-
rios sempre que possível na deslo-
cação de colaboradores/voluntários. 
Quando não é possível, fazer a parti-
lha de automóvel;

* Favorecer o uso de transportes públi-
cos dos colaboradores através da 
retribuição mensal do valor do passe 
social para transportes;

* Reduzir as viagens de avião ao 
mínimo indispensável para gestão 
e acompanhamento de proje-
tos, garantindo que há sempre 
uma preocupação em racionalizar 
de forma a conjugar, numa única 
viagem, o acompanhamento de 
vários projetos.

NO ÂMBITO DAS 
CAMPANHAS DE 
ANGARIAÇÃO DE FUNDOS

META I:  Produzir campanhas de anga-
riação de fundos com baixo impacto 
ambiental.

AÇÕES:

* Os produtos das campanhas são de 
fornecedores com políticas e práticas 
sustentáveis;

* Promover campanhas maioritaria-
mente através de meios digitais;

* Procurar artigos sustentáveis e 
ecológicos, promovendo a redução 
de utilização de plásticos;

* Ajustar as quantidades a imprimir de 
material de divulgação para evitar 
desperdício;
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* Utilizar de sacos de papel reciclado 
na loja solidária em vez de sacos de 
plástico;     

* Recorrer ao desenvolvimento de 
produtos têxteis, duráveis e reutili-
záveis;

* Nos eventos de angariação de fundos 
da associação, privilegiar a utiliza-
ção de loiça reutilizável sempre que 
possível ou, quando não é possível, 
descartáveis de cartão.

NO CONTEXTO DAS AÇÕES 
DE FORMAÇÃO

META I: Promover ações de formação 
com baixa pegada ambiental.

AÇÕES:

* Na medida do possível, promover a 
utilização de manuais desmateria-
lizados;

* Incluir componente de Educação 
Ambiental nas ações de formação;

* Promover formações online;

* Lanches (Coffee break) com preo-
cupação ambiental utilizando ao 
mínimo possível recursos descartá-
veis.

NA INTERAÇÃO COM SÓCIOS 
/ SOCIEDADE

META I: Sensibilizar os sócios para temas 
de educação ambiental.

AÇÕES:

* Preocupação em manter relações 
numa base ética e solidária, privile-
giando os valores de justiça e igual-
dade;

* Utilizar aviso legal (disclaimer) no 
e-mail a sensibilizar para evitar 
impressão de e-mails desnecessá-
rios;

* Enviar faturação/recibos via e-mail 
sempre que possível;

* Minimizar os resíduos em eventos e 
Assembleias Gerais;

* Enviar postal de aniversário digital a 
todos os sócios.
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NOS EIXOS DE ATUAÇÃO 

Projetos de Cooperação 
Internacional para o 
Desenvolvimento

A sustentabilidade dos projetos é um 
pilar incontornável de todos os proje-
tos de Cooperação Internacional para 
o Desenvolvimento, pelo que todos 
contemplam a preocupação com a 
sustentabilidade ambiental, tendo 
sempre em consideração a realidade 
envolvente. 

META I: Desenvolver projetos sustentá-
veis e com preocupações ambientais 
adequadas à geografia onde se inserem.

AÇÕES:

* Sempre que possível, os projetos 
devem contemplar a inclusão de 
energias renováveis, (por exemplo, 
painéis fotovoltaicos);

* A aquisição de material necessário 
para o projeto deve ser feita local-
mente, com recurso a materiais 
locais e de produção sustentável;

* Incentivar a agricultura sustentá-
vel, tendo em conta as culturas mais 
adequadas ao local e à época;

* Priorizar projetos que permitam a 
transformação responsável de recur-
sos naturais ou a reutilização/upcy-
cling de recursos existentes.
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Voluntariado Internacional

A procura de promoção de Volunta-
riado Internacional em que os voluntá-
rios adquirem uma maior sensibilidade 
e consciência do ambiente em geral, 
tendo em conta as comunidades em 
que se inserem.

META I: Promover uma consciência 
ambiental nos voluntários da Solsef.

AÇÕES: 

* Promover junto dos voluntários a 
consciência da capacidade de adap-
tação à realidade local;

* Criar, junto dos voluntários, uma 
consciência de reutilização e 
poupança dos recursos, incenti-
vando a aprenderem dos exemplos 
das comunidades locais;

* Promover, no âmbito das ações de 
voluntariado, atividades formativas 
sobre ecologia e cidadania junto das 
populações locais;

* Diminuir o consumo e promover a 
reutilização, através da disponibiliza-
ção por parte da Solsef de malas aos 
voluntários.

Educação para a Cidadania 
Global 

A Educação Ambiental é parte inte-
grante da Educação para a Cidadania 
Global assumindo, pela sua caracterís-
tica eminentemente transversal, uma 
posição privilegiada na promoção de 
atitudes e valores para responder aos 
desafios da sociedade.

META I: Reeducar para uma visão 
ambientalista da cidadania.

AÇÕES:

* A visão de cidadania promovida pela 
Solsef procura incluir sempre os pila-
res da sustentabilidade;

* Promover a compreensão da impor-
tância da ética e da cidadania nas 
questões ambientais e da sustenta-
bilidade junto dos seus associados;

* Desenvolver projetos de Educação 
para a Cidadania Global que assu-
mam práticas de cidadania que 
visem a adoção de comportamen-
tos individuais e coletivos, ambien-
talmente responsáveis; 

* Ajudar os seus associados e volun-
tários a compreender o impacto das 
atividades e atitudes humanas num 
contexto de recursos naturais.
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5. O FUTURO AMBIENTAL 
NAS MÃOS DE TODOS: 
RECOMENDAÇÕES PARA 
OS SÓCIOS E VOLUNTÁRIOS 
DA SOLSEF CUIDAREM DO 
AMBIENTE NO DIA-A-DIA

Neste capítulo são apresentadas algu-
mas sugestões práticas, que poderão 
ser facilmente adotadas por todos para 
contribuir, através de pequenas ações, 
para um compromisso mais sólido com 
a sustentabilidade.

DENTRO DE CASA

* Evite usar o caixote do lixo – antes de 
deitar o lixo tente verificar se o objeto 
pode ter nova vida. Por exemplo, 
livros, roupa, mobiliário doe a outras 
pessoas ou instituições – desta forma 
reduz os resíduos produzidos para o 
ambiente;

* Reutilize os objetos – aumentando a 
vida útil dos produtos reduz a neces-
sidade de produção de novos produ-
tos e diminui os custos de adquirir 
novos produtos;

* Recicle os objetos – reduz a utilização 
dos recursos naturais pela utilização 
de matéria-prima reciclada;

* Adira a campanhas de troca/retoma 
ou descarte os aparelhos elétricos 
em locais próprios, não deite no 
lixo comum – estes equipamentos 
têm as baterias e componentes que 
largam substâncias tóxicas para o 
ambiente;

* Descarte o óleo da cozinha em 
postos de recolha (não coloque na 
pia da cozinha ou no lixo comum) – 
evita o entupimento das tubagens 
e contaminação dos solos e lençóis 
freáticos;

* Medicamentos fora de validade ou 
sem utilidade podem ser entregues 
nas farmácias – evita contaminações 
no ambiente devido às substâncias 
químicas;

* Aproveite a luz natural nos perío-
dos de maior exposição, abrindo 
as persianas e cortinas – não polui 
durante seu uso e reduz a conta da 
eletricidade;
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* Use lâmpadas LED – promovem 
poupança energética, têm tempo 
de vida maior que as convencionais, 
o aquecimento é reduzido (a energia 
é utilizada quase toda na iluminação) 
e mais robustas ao choque;

* Apague a luz sempre que sai de uma 
divisão;

* Desligue os aparelhos da corrente 
quando não os estiver a utilizar – 
reduz o consumo dos mesmos a zero;

* Tome banho de chuveiro e desligue 
a torneira enquanto coloca o sabão – 
redução do consumo de água;

* Lave os dentes com recurso a um 
copo de água – maior controlo sobre 
a quantidade de água utilizada;

* Substitua o seu mecanismo de 
descarga do autoclismo por um com 
regulação de quantidade de água ou 
coloque uma garrafa de litro dentro – 
redução do consumo de água;

* Tenha atenção sempre que utilizar as 
torneiras feche-as corretamente para 
evitar vazamentos de água – diminui-
ção do desperdício/perda de água;

* Reutilize a água de lavar frutas e 
legumes para outros fins, por exem-
plo, regar as plantas, lavar o chão, 
entre outros;

* Invista em painéis fotovoltaicos (se 
tiver disponibilidade f inanceira) – 
produz energia de fonte renovável e 
grátis, reduzindo o impacto ambien-
tal e a fatura da eletricidade;

* Coloque na sua caixa do correio o 
aviso contra o depósito de correio 
publicitário – reduz a produção de 
papel e poluição de produção e 
transporte de artigos publicitários 
(são necessárias cerca de 20 árvo-
res para produzir uma tonelada de 
papel);

* Receba as suas faturas, extratos 
bancários e pague as sua contas 
online – reduz o tempo de receção 
da informação, a produção de papel 
e diminui a poluição do transporte e 
entrega das mesmas;

* Confecione as refeições nas quanti-
dades suficientes – evite desperdí-
cios alimentares;

* Se tiver alimentos a danificar-se ou a 
passar de validade congele-os;

* Use guardanapos de pano nas refei-
ções – reduz o lixo produzido em 
cada refeição;

* Não lave a loiça antes de colocar 
na máquina de lavar loiça – reduz o 
desperdício de água e tempo;
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* Ligar a máquina de lavar loiça só 
quando tiver a carga completa;

* Quando tomar café, opte por utili-
zar colher reutilizável em vez das 
descartáveis de plástico ou madeira 
– reduz a sobreprodução de recursos 
descartáveis que tem um consumo 
diário elevado (80% dos portugue-
ses consomem café diariamente, 
em média cada português bebe 2,5 
chávenas de café por dia); (Associa-
ção Industrial e Comercial do Café, 
2020). Se possível, troque também 
as cápsulas por café tradicional – ou, 
pelo menos, recorra a cápsulas reuti-
lizáveis;

* Lave a roupa com carga máxima da 
máquina e se possível com água fria. 
Evite utilizar a máquina de secar a 
roupa e estenda ao ar livre – poupa 
energia e preserva a roupa;

* Regule a temperatura da casa 
mantendo um bom isolamento de 
janelas e portas – evita a utilização 
do ar condicionado e consequente-
mente consumo de energia;

* Verifique a eficiência energética dos 
eletrodomésticos e substitua os que 
têm pouca eficiência – redução da 
fatura da eletricidade e consumo de 
recursos naturais.

NO EXTERIOR

* Plante árvores autóctones (originais 
do local) na sua casa ou comunidade 
onde habita – aumenta a produção 
de oxigénio na área de residência;

* Regue as plantas de manhã ou à 
noite quando é mais fresco – evita 
o choque térmico para as plantas 
e diminui o desperdício de água (a 
evaporação é menor);

* Use fertilizantes naturais – reapro-
veitamento do lixo biodegradável 
da nossa casa (decomposição natu-
ral) e redução da produção e utiliza-
ção de químicos que prejudicam o 
ambiente.
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NAS COMPRAS

* Adquira roupa em segunda mão, 
troque roupa com familiares e 
amigos, compre em feiras ou merca-
dos roupa em segunda mão – reduz 
o consumo de recursos naturais e 
evita a poluição resultante do fabrico 
e transporte da mesma, por f im, 
economiza na compra de roupa;

* Utilize sacos recicláveis que possa 
transportar consigo – evite a produ-
ção de sacos descartáveis e consumo 
excessivo de recursos (o plástico 
tradicional leva cerca de 200 anos 
para se decompor, mais que o seu 
tempo de vida);

* Evite solicitar na loja para reali-
zar embrulhos personalizados ou 
comprar papel para embrulhar 
prendas – reduz a desflorestação e 
aumenta a sua criatividade (utilize 
recursos que tenha em casa, por 
exemplo, tecidos, jornais velhos, …);

* Compre alimentos localmente – 
estimula a economia local e reduz 
a poluição resultante do transporte 
dos alimentos;

* Coma frutas e vegetais orgânicos 
– contribuem para a sua saúde e 
poluem menos visto serem produ-
zindo sem recurso a químicos;

* Evite comprar produtos com várias 
camadas de embalagem;

* Compre os produtos nas lojas 
ou marcas que tenham políticas 
ambientais implementadas para um 
controlo consciente de produção e 
distribuição de produtos. 

NO TRABALHO

* Use a sua própria garrafa reciclável 
para café e água – reduz o uso de 
copos descartáveis;

* Modere a utilização do ar condicio-
nado e das luzes, privilegiando a luz 
natural sempre que possível; desli-
gue todos os aparelhos ao final do 
dia de trabalho;

* Evite imprimir a informação, reuti-
lize as folhas de papel dos dois lados 
– reduz a produção de papel. 

NOS TRANSPORTES

* Utilize transportes públicos – reduz a 
produção de gases de efeito estufa;

* Partilhe boleia com os seus cole-
gas de trabalho – reduz os custos e 
a poluição;

* No carro organize as tarefas para 
fazer a trajeto de forma eficiente, 
utilize o modo “ECO” (se tiver dispo-
nível no seu modelo de carro) princi-
palmente nos meios urbanos – reduz 
a sua pegada de carbono;

* Estacione na periferia da cidade para 
evitar a poluição inerente ao trânsito 
no centro urbano;

* Realize a manutenção do carro “carro 
saudável tem menos impacto no 
ambiente” – poupa no combustível 
e reduz a poluição do ar;

* Lave o carro num ponto de lavagem 
automática - o consumo de água é 
controlado. 
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6. GESTÃO DO PLANO 
INSTITUCIONAL PARA A 
CONSERVAÇÃO DO AMBIENTE
O presente Plano Institucional para a Conservação do 
Ambiente entrará em vigor após a sua aprovação pela Dire-
ção Social da Solsef, devendo ser publicado no site oficial da 
instituição. Uma vez aprovado e publicado no site da institui-
ção, será de aplicação imediata. Cabe à Solsef garantir a difu-
são deste documento pelos seus Voluntários e Sócios, bem 
como monitorizar o seu cumprimento. 

O Plano Institucional para a Conservação do Ambiente deverá 
ser revisto e atualizado periodicamente sendo que, para tal, 
serão tidas em consideração as sugestões e propostas dos 
colaboradores, sócios e voluntários da Solsef, bem como os 
compromissos assumidos pela Solsef em termos de conser-
vação do medio ambiente.

A Direção Social será responsável pela monitorização da apli-
cação do documento, estando empenhada em garantir a 
eficácia do modelo de metas e ações definido e em atualizar o 
seu conteúdo com a frequência necessária para garantir que 
cumpre as questões de ética e conformidade mais importan-
tes para a Solsef.
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