
Um planeta saudável, um futuro melhor
Os grandes problemas da natureza têm a ver com o nosso dia a dia. Cabe-nos a nós inverter a situação de degradação e desgaste

em que o planeta entrou

TODOS OS dias o planeta emite
uma enorme quantidade de alertas

para o caminho que a sua susten-
tabilidade está a tornar caso não se

mude, urgentemente, o estilo de vi-
da desta geração.

O rápido aumento da população
mundial e o consumismo tendem a

esgotar de forma cada vez mais rá-
pida os recursos naturais. O modelo
de desenvolvimento industrial, ba-
seado no uso da energia do petróleo
e na emissão de gases poluentes,
tem tido consequências diretas so-
bre o aumento da temperatura do
planeta e sobre mudanças climáti-
cas.

É este planeta que nós temos para
deixar às gerações futuras, aos nos-
sos filhos e netos, se nada for feito.

"PLANETA SAUDÁVEL: A HERANÇA
PARA 0 FUTURO"

Deixar às futuras gerações uma he-
rança ambiental com valor efetivo é

uma preocupação cada vez mais
evidente. E é neste âmbito que o
Greenfest vai debater no segundo
dia do festival, 4 de outubro (14h45- 18h00), o tema "Planeta Saudável:
a herança para o futuro".

As alterações climáticas, o des-

perdício de água e a eficiência

energética são alguns dos temas em
reflexão nesta conferência. Por
toda a parte não faltam exemplos
de pessoas e entidades que traba-
lham diariamente em nome de um
futuro sustentável. As suas conquis-
tas reacendem a esperança de que é

possível proteger o planeta. Conhe-
cer estes desafios, as pessoas e enti-
dades que neles trabalham e as so-

luções que estão a construir é a
oportunidade que esta conferência
proporciona.

Anupam Mishra, da Gandhi Pea-
ce Foundation, Karl Kerner, da Nor-
wegian Directorate for Civil Protec-
tion and Emergency Planning, João
Ribeiro, Director Geral da Política
do Mar, Lidvard Gronnevet, da Nor-
wegian Institute for Marine Re-
search, Jóni Leandro Silva Vieira, da
Fundação Mata do Buçaco, Manuela

Mira e Pedro Belo, da CRAS - Mon-
santo, e Viriato Soromenho Mar-
ques, da Universidade de Lisboa são
os oradores.
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