A Evolução da
Pandemia
Matemática A

INTRODUÇÃO
No ano de 2020, o mundo começou a enfrentar uma pandemia
disseminada por um vírus da família SARS-CoV-2, que foi chamado de
Coronavírus. Este vírus é causador da doença conhecida como COVID-19, a

qual se propagou pelo planeta com alta velocidade de contágio, afetando
drasticamente a vida das pessoas. Foi identificado primeiramente na China,
em dezembro de 2019, e rapidamente se espalhou por todo o mundo. Em
Portugal, o primeiro caso registado de COVID-19 aconteceu no dia 2 de
março de 2020.
Os últimos dois anos vividos foram passados numa situação de crise

A Evolução da
Pandemia

pandémica que mudou a vida de todos e de cada um. Porém, a situação de
há dois anos atrás não é aquela que se vive atualmente: as pessoas
mudaram, o mundo mudou e a própria pandemia também mudou.
A matemática tem estado sob os holofotes, desde o início da pandemia do

covid-19 que se espalhou pelo mundo com consequências devastadoras.
Assim, a matemática emerge cada vez mais como “bússola incontornável”

Matemática A

para o progresso da humanidade.

FUNÇÃO EXPONENCIAL E A COVID-19
• Uma epidemia acontece quando uma doença infecciosa afeta um grande número de indivíduos. Por isso, esta

torna-se num grave problema de saúde pública. Desta forma, é importante calcular a sua propagação e prever o
número de possíveis casos para que o governo possa agir sobre esta e tomar decisões estratégicas de combate.
Para tentar prever a evolução de uma epidemia, os cientistas fazem diversas estimativas usando conhecimentos de
matemática e estatística.

Com a epidemia do coronavírus, vários modelos matemáticos foram divulgados,

procurando antecipar qual será a curva da epidemia de Covid-19 nos países. Com isto, os especialistas chamaram a
atenção para o crescimento exponencial da epidemia.
• As previsões deste fenómeno podem ser calculadas com o uso de funções exponenciais. O gráfico de uma função
exponencial permite o estudo de situações que se enquadram numa curva de crescimento ou decrescimento. O
gráfico é representado por uma curva, obtida por meio dos pares ordenados. Em epidemias de fácil contágio, como
é o caso do coronavírus, os gráficos de uma curva epidémica são caracterizados por uma evolução crescente
acentuada, pois cada pessoa pode transmitir o vírus para diversas outras pessoas.

Número de Hospitalizações - Portugal
O gráfico abaixo representa o número de hospitalizações, em Portugal, de pessoas
infetadas pelo Covid-19 no período compreendido entre março de 2020 e o início de 2022.
Iremos focar nos meses de janeiro a março de 2021, durante os quais se verificou o pico
mais alto, seguido de um enorme decréscimo.

Doses de vacinas administradas em
Portugal, por 100 pessoas

O gráfico apresenta
os dados relativos à
administração
da
vacina contra a Covid19 a cada 100
pessoas.
Restringimos estes
dados entre as datas
de 31 de dezembro de
2020 a 1 de setembro
de 2021.

Com a análise do gráfico
podemos verificar um
aumento exponencial da
administração das doses
da vacina em questão.
Recorrendo
às
capacidades gráficas da
calculadora, obtivemos a
seguinte expressão:

Com base nos dados relativos à
administração das vacinas para a covid-19
para cada 100 pessoas, conseguimos
efetuar uma regressão logarítmica na
calculadora gráfica, tendo obtido as
seguintes expressões:
Portugal: 𝒚 = 𝟕𝟗, 𝟕𝟎 + 𝟑𝟎, 𝟏𝟗 𝐥𝐧 𝒙
África: 𝒚 = 𝟎, 𝟓𝟔 + 𝟏𝟎, 𝟎𝟏 𝐥𝐧 𝒙
Este gráfico evidencia as disparidades na
administração de vacinas entre, por
exemplo, Portugal e o continente africano,
verificando que o desenvolvimento de
cada país condicionou o processo de
vacinação.
Portugal, de acordo com o gráfico, iniciou
a vacinação mais cedo e, até hoje, regista
valores mais altos comparativamente a
África.

•

Migrações em Tempo
de Pandemia
Economia C

O Mundo quase parou!

A pandemia do Covid-19 trouxe uma
paragem abrupta dos fluxos
migratórios e isso teve
consequências na economia.

Faltam trabalhadores!
Com esta “pausa” do mundo observou-se uma
escassez de trabalhadores migrantes

Muitas indústrias acabaram por ter de encerrar
devido à falta de mão de obra migrante
(especializada ou não espcializada), da qual se
encontravam dependentes

Noutras indústrias, esta redução da oferta levou

Para além disso, observou-se também situações caricatas de

também a um aumento das revindicações salariais,

muitas empresas americanas com capacidade de pagar

afastando muitas empresas do mercado que não

salários mais elevados (como a Amazon ou Starbucks), mas

conseguiam atribuir os salários requeridos

que se recusaram a fazê-lo

Inflação à espreita!
Perda da flexibilidade

Menor produtividade e

Aumento dos preços dos

laboral dos trabalhadores

escassez de certos bens

bens e serviços pelo

migrantes

intermediários

mundo

Precariedade durante a pandemia !
Com o avanço da pandemia e com a falta de emprego foi possível ver, a
nível mundial, uma diminuição das condições de trabalho e de vida dos
migrantes

Falta de equipamento para combater a Covid-19!
Por vezes o equipamento de
segurança necessário como
máscaras, álcool em gel,
luvas ou outro equipamento
não estava disponível.

Para além disso houve também situações onde as
infraestruturas não estavam adaptadas ao

distanciamento social.

Discriminação e exploração aumentou com Covid!
Aumento de situações discriminatórias ou de

Com o avanço da pandemia, estes trabalhadores foram

exclusão dos trabalhadores migrantes e das suas

explorados, em termos de horários laborais, trabalhando muitas

famílias na comunidade e no local de trabalho.

horas e ganhando pouco mais ou igual àquilo que já recebiam.

Discriminação sistemática também ocorreu!
Com a pandemia notou-se ainda que alguns países não forneceram aos imigrantes as mesmas condições,
direitos e acessibilidades que forneceram aos seus cidadãos, onde o acesso foi dificultado através de barreiras
de linguagem, ou em casos mais radicais, onde se assistiu a proibições de acesso à vacinação ou até de

serviços de saúde.
Um desses casos é o caso da Espanha que não se adaptou e não defendeu os trabalhadores migrantes.

Infeções significativamente maiores entre migrantes!
Estas condições e discriminação provocaram um

aumento do número de casos de Covid e mortes
entre migrantes, como por exemplo em Ontário, no
Canadá, uma região famosa pelos grandes números

de migrantes, em que a diferença de casos e
infeciosidade entre a população nativa e migrante foi
bastante elevada

Isto levou a que os migrantes se tornassem um grupo
de risco na pandemia, pondo em causa a saúde
pública, e inclusive a economia

Imigrantes ilegais bastante afetados!
Os imigrantes ilegais foram
especialmente afetados pois, devido ao
seu estatuto, não têm acesso a muitos
dos mecanismos usados para defender

os trabalhadores, em específico, os
migrantes.

Existem indústrias em certas regiões cuja dependência de mão de

obra migrante ilegal é elevada devido à facilidade com que esta é
explorada. Posto isto, a falta de fluxos migratórios constantes que
garantem a fácil substituibilidade dos trabalhadores, fez com que
este fenómeno se acentuasse na pandemia

Aumento do tráfico humano na pandemia!
Verificou-se situações de tráfico
humano e de escravatura sexual
e/ou laboral.

Em poucas palavras, esta pandemia
revelou não só a importância dos fluxos
migratórios para a economia e para o
mercado de trabalho, como também, as
dificuldades, exploração e discriminação
que os trabalhadores migrantes, em
especial com estatuto ilegal e não
qualificados, enfrentam nos países de
chegada.

Nós podemos e temos de fazer melhor!

Sociologia

Violência em Tempo
de Pandemia

“Violência enquanto “fenómeno socialmente construído” alertando
para a importância que os agentes de socialização desempenham na
sociedade enquanto principal meio para a alteração das mentalidades
e de valores sociais, contribuindo para a atenuação da incidência da
reprodução de atos violentos”.
Zélia Barroso em 2008 na sua tese de mestrado em Sociologia do crime e da violência

TIPO

CONCEITO

Violência Física

Denominada por qualquer comportamento que
implique agressão física e que ofenda a integridade ou
saúde corporal. Habitualmente, é praticada com o uso
de força física ou com recurso a objetos.

•
•
•
•
•

Espancamento
Estrangulamento
Tortura
Causar lesões
Submissões físicas (puxar, empurrar,queimar, … )

Violência Psicológica

Entendida como qualquer conduta que cause dano
emocional e diminuição da autoestima de forma
continua de modo a afetar asaúde mental da vítima.

•
•
•
•

Ameaças
Difamação
Humilhação
Intimidação

Violência Emocional/Moral

Designa-se por qualquer comportamento por parte do
agressor com a intenção de fazer a vítima sentir medo
ou inferior.

•
•
•
•

Difamações
Chantagens
Desvalorizar a vítima pelo seu modo devestir
Ameaçar pessoas importantes para a vítima

Violência Sexual

Trata-se de qualquer conduta que force a vítima a
participar ou presenciar relações sexuais não
desejadas.

•
•
•
•

Pratica de atos sexuais indesejáveis
Assédio
Forçar a gravidez ou o aborto
Manipular a vítima a exercer prostituição

Violência Social

Qualquer comportamento em que a vida social da
vítima é controlada pelo agressor.

•
•
•

Discriminação
Impedir a vítima de visitar familiares eamigos
Proibir a saída de casa

Qualquer conduta que consiste não sóno controlo
dos bens financeiros da vítima como também a
destruição parcial ou total dos pertences da mesma.

•
•
•
•

Retenção dos bens oucapital
Roubo
Forçar a dependênciaeconómica da vítima
Causar danos propositados a objetosimportantes para a vítima

Violência
Financeira/Económica

EXEMPLOS

sinal mundial de pedido de
socorro

•

A pandemia e o confinamento não fizeram baixar os casos de violência no namoro. Em 2020, o número de denúncias

foi idêntico ao de 2019. É o que revela o subintendente Hugo Guinote, coordenador nacional do policiamento de
proximidade da PSP.

•

"Durante o ano de 2020, a Polícia de Segurança Pública registou 2006 denúncias como ocorrência de violência no

namoro. Destas 2006, 56% foram reportadas por ex-namorados e 44% por elementos de atuais relações de namoro. A
maioria das vítimas são do sexo feminino, na faixa etária dos 18 aos 24. A maioria dos suspeitos são do sexo masculino
e com idades compreendidas entre os 25 e os 34 anos", explicou à TSF Hugo Guinote.

•

Durante o confinamento, as situações de violência aumentaram e, visto que não podíamos sair de casa, as farmácias

desenvolveram uma campanha de apoio às vítimas, isto porque era um dos poucos locais onde nos podíamos deslocar.
O código utilizado era “máscara 19”. A campanha desenvolveu-se ao longo de todo o mundo e, em França, no final de
março, uma mulher dirigiu-se a uma farmácia, pediu uma “máscara 19” ao farmacêutico. O pedido não era de um

medicamento: era de ajuda. A farmácia fez o contacto para as autoridades e o agressor foi detido.

• Através desta notícia podemos constatar que os números de casos de violência no namoro em 2020 foram
praticamente iguais em relação a 2019, no entanto, estes números não espelham fidedignamente a realidade no
contexto pandémico, tendo obrigado várias pessoas a cumprirem isolamento. Por conseguinte, com o isolamento, a
maioria das vítimas tiveram dificuldade em denunciar os agressores ou até se afastar dos mesmos, dado que estas
compartilhavam o mesmo espaçoresidencial com os parceiros.

• "Quando alguém nos injuria, ameaça, ofende, agride, humilha, persegue ou devassa a nossa intimidade, coagindonos a fazer qualquer coisa contra a nossa vontade, isso não pode nunca representar um ato de amor, nem tão pouco
uma demonstração de afeto ou preocupação, pelo contrário. Demonstra um comportamento que está relacionado com
uma necessidade de posse em relação ao próximo e isso é um sinal de alarme", acrescentou o coordenador nacional do

policiamento de proximidade da PSP.

Educação Física

O Covid e os
Hábitos Saudáveis

Para fazer face aos encerramentos temporários dos ginásios,
confinamentos e quarentenas, muitas pessoas optaram por tentar
manter a sua atividade e forma física através de conteúdos
publicados nas plataformas digitais.

O Ambiente e a
Sociedade
Geografia C

Um mundo superpovoado?
• Limites

ao

crescimento

da

população
• Homogeneização de estilos de
consumo
• Capacidade de carga do Sistema
Terra

• Medidas,

da

Comunidade

Internacional, que contribuam
para a diminuição do fosso entre
ricos e pobres

Introdução
O ano de 2020 foi doloroso para o mundo todo. A pandemia do covid-19 causou
muitos estragos na vida de milhões de pessoas: muitos morreram e outros foram
contaminados, sofrendo graves consequências da doença.

Em todos os países, foram os mais pobres os que sofreram os maiores impactos,
perdendo emprego e rendimento. Pelo contrário, os países mais ricos conseguiram recuperarse em tempo recorde. A pandemia expôs e aumentou as desigualdades económicas, de raça e
género por toda a parte.
Segundo documentos, as 1000 pessoas mais ricas do mundo recuperaram as suas
perdas causadas pela COVID-19 em apenas nove meses. Já as pessoas mais pobres levarão
mais de uma década para conseguirem superar os impactos económicos causados pela
pandemia. Ou seja, irão demorar 14 vezes mais para voltar aos níveis pré-pandémicos.
Assim, por este ser um tema problemático, exige uma maior atenção. Desta forma,
vamos analisar as desigualdades na distribuição das vacinas e na assistência médica. Para
além disso, vamos analisar como é que os países desenvolvidos e em desenvolvimento
reagiram à pandemia e se existiram conflitos derivados deste.

“O Vírus da Desigualdade”

O vírus atingiu um mundo já
profundamente desigual
A crise pandémica gerou tensões nas
relações entre os países. O foco desta tensão
está localizado na disponibilidade de
medicamentos e de equipamentos médicos ou
na forma de como cada país tem combatido
este vírus.
Segundo a ONU, a pandemia mostrou
a diferença entre os habitantes dos países mais
pobres e os habitantes dos países mais ricos.

Em suma, os países com uma maior
desigualdade social sofrem mais para
conseguir “combater” o covid.

Distribuição das vacinas
Em 2020, a Assembleia Mundial da Saúde considerou a
vacinação contra a Covid-19 como um bem público global.
Mais de um ano depois, em finais de 2021, a disparidade entre
países ricos e pobres é vincada: enquanto nações como Canadá, França,

Finlândia e Japão têm mais de 70% de suas populações totalmente
vacinadas. Nações como Camarões, Congo, Etiópia e Nigéria não
alcançam nem os 5% da taxa de vacinação.
“A pandemia expôs e intensificou as desigualdades dentro e
entre os países. Em 17 de junho de 2021, cerca de 68 vacinas foram
administradas para cada 100 pessoas na Europa e na América do Norte,
em comparação com menos de duas na África Subsaariana”
Assim, além de salientar a desigualdade mundial, é importante
destacar que essa injustiça advém da antagónica relação entre o

crescimento da riqueza no mundo e o agravamento das desigualdades em
saúde.
A questão que fica é: porquê que não se adotam medidas
concretas para enfrentar os desafios da desigualdade gerada? Afinal a

vacinação é um direito de todos de forma a criar um mundo mais humano e
justo. No entanto, em pleno 2022, esta meta ainda não se verifica.

Conflitos
A pandemia do covid-19 afetou a paz desde 2020 até à atualidade. Apesar de se ter registado uma queda nos níveis de
conflitos e terrorismo, a instabilidade política e as manifestações violentas aumentaram por todo o mundo, assim como a violência
doméstica e os crimes de ódio.
De acordo com a 15ª edição do Índice de Paz Global (GPI), ranking da paz no mundo, Portugal, em 2021, regrediu 2
lugares, passando de 2ºlugar para 4ºlugar. Isto demonstra que, apesar de estarmos muito bem tabelados, a situação não melhorou.
O aumento de conflitos sociais e protestos foi causado, maioritariamente, pelo impacto económico do Covid-19. Das quase
15 mil manifestações violentas e motins registados globalmente, um terço foi contra medidas relacionadas à pandemia ou por efeitos
económicos causados por bloqueios e lockdowns adotados, entre janeiro de 2020 e abril de 2021. Segundo o documento, Índia,
Chile, Itália, França, Alemanha e África do Sul foram particularmente afetados pelas manifestações. Para além disso, Steve Killelea,
fundador e presidente executivo do Instituto para a Economia e a Paz (IEP), explica que as agitações sociais têm crescido ao longo
da última década, mas a pandemia acelerou essa mudança. Salientar, também, que as consequências económicas causadas pelo
Covid-19 criarão ainda mais incertezas e instabilidade, especialmente, para os países que já estavam com dificuldades
socioeconómicas.

Dos 163 países avaliados no índice, 87 apresentaram melhorias nos números, enquanto os outros 73 registaram alguma
deterioração. A Islândia mantém-se como o país mais pacífico do mundo, desde 2008. De seguida, Nova Zelândia, Dinamarca,
Portugal e Eslovênia. Já o Afeganistão é o país menos pacífico pelo quarto ano consecutivo, seguido do Iémen, Síria, Sudão do Sul e
Iraque.

Assistência médica
A pandemia COVID-19 levou a uma recessão económica por
toda a Europa. Isso, fez com que desigualdades na saúde se agravassem.
Tornou-se mais evidente que os grupos de baixo rendimento e
empregos pouco qualificados contraem e/ou morrem da doença,
salientando as desigualdades na saúde. Estas são, então, diferenças
sistemáticas na saúde entre grupos sociais que são vulneráveis, ou seja,
pessoas de diferentes géneros, raças e etnias, ocupações e áreas de
residência.
É evidente que países de África não têm acesso, nem meios
para disponibilizar cuidados básicos de saúde a toda a população,
principalmente, a população mais pobre e, por isto, mais exposta. Ao
contrario dos países desenvolvidos que, por exemplo, disponibilizaram
serviços de telemedicina, como forma alternativa para satisfazer as
necessidades de consultas e cuidados médicos.
Assim, o covid reforçou estas desigualdades no acesso a
assistência médica.

Curiosidades
O covid está a gerar uma
pandemia de desigualdades em
todos os países do mundo. As
mulheres, a população negra e
integrantes de grupos étnicos
minoritários são os que mais
sofrem.

As taxas de contaminação e mortes
pelo covid-19 são superiores nos
países mais pobres.
Na Inglaterra, as taxas nas áreas
mais pobres chega a ser o dobro das
áreas mais ricas.

Os 10 homens (brancos) mais
ricos do mundo acumularam cerca
de 500 bilhiões desde que a
pandemia começou. Isto é mais do
que suficiente para pagar todas as
vacinas contra a covid-19.

Conclusão
A luta por um mundo mais justo e menos desigual tem que
ser prioridade dos esforços de recuperação económicos. Os
governos têm que garantir que todos têm acesso, por exemplo, à
vacinação contra o covid-19 e apoio financeiro para lidar com os
efeitos da pandemia.
É preciso investir em serviços públicos, criar novos empregos
e assegurar que todos têm uma saúde de qualidade.

O Que é?
A Pegada ecológica é um método, constituído na forma de um índice, que
avalia os padrões de consumo de uma pessoa, cidade ou país face à capacidade
ecológica do nosso planeta.

Variações do Índice
A pegada ecológica é um índice
com várias versões dependendo da

instituição que realiza o estudo.
Apesar de cada instituição definir os
padrões de consumo e a capacidade
ecológica de maneira diferente, é
possível, ainda assim, observar alguns
traços gerais.

Metodologia e Indicadores
Capacidade Ecológica
Conjunto dos indicadores de capacidade ecológica
que agrupam a existência e aproveitamento dos recursos e
da biodiversidade e estabilidade natural.

Padrões de Consumo
Conjunto dos indicadores de padrões de consumo
que agrupam todo o consumo humano direto ou

indireto da capacidade ecológica.

Capacidade Ecológica
Estes

conjuntos

de

indicadores

são

traduzidos em medidas espaciais de forma a
se perceber a escala da capacidade ecológica.
Posto isto, a nível espacial sumaria-se a
pegada ecológica a hectares globais (Gha),
isto é, uma medida de espaço correspondente

ao espaço disponível capaz de sustentar o
ser humano na Terra, representando assim a
capacidade ecológica do planeta.

Padrões de Consumo
Posteriormente à sua análise, observa-se
quantos dias demora a esgotar os hectares

globais que se encontram à disposição do
Homem, de modo a perceber os nossos padrões
de consumo.
Geralmente costuma-se dizer que a Terra tem
a capacidade ecológica, na forma de hectares

globais, para sustentar o mundo por 1 ano. A
partir daí começa-se a fazer análises relacionadas
à sustentabilidade dos padrões de consumo da

sociedade face à capacidade ecológica.

Sustentabilidade e Análise
Ao analisar a pegada ecológica, é possível perceber se o planeta suporta ou não o estilo de vida que o
ser humano adota:
→ Ao usar mais hectares globais daqueles que se encontram disponíveis num ano, então afirma-se
que se está numa situação insustentável: o ser humano usa mais de 1 Terra ao ano.
→ Ao usar menos hectares globais daqueles que estão disponíveis num ano, então o planeta
encontra-se numa situação sustentável.

Global Footprint Network
A Global Footprint Network, fundada em 2003, é um think-tank e uma ONG sem fins lucrativos
com escala global, que se tem dedicado ao estudo e análise da pegada ecológica. Para recorre à
variante mais reconhecida do indice, composta por indicadores como:
Área de Energia Fóssil (representa a área que
deveríamos reservar para a absorção do Co2)
Terra Arável (representa a área de terreno agrícola necessária
para suprir as necessidades alimentícias da população)
Pastagens (representa a área necessária para criar o gado
em condições minimamente "razoáveis")

Pegada ecológica – hectares globais
Recorrendo ao índice da pegada ecológica da Global Footprint Network pode-se observar uma
tendência cada vez maior de insustentabilidade dos recursos. Enquanto que em 1961 havia 3.15
gha para cada ser humano e cada um usava apenas 2.28, em 2018 havia 1.58 gha e cada um usava

2.77.
O ano de 1970, foi o marco
em que e a humanidade assistiu à

transição

da

sustentabilidade

para a insustentabilidade.

Representação da Pegada Ecológica (Gha por pessoa) no Mundo de 1961-2018

Pegada ecológica – anos e Terras
Além disso, com a análise deste índice
pode-se observar também a mesma
tendência a nivel de “Terras” usadas, isto é,

o número de hectares totais ou Terras que
seriam

necessárias

para

sustentar

o

planeta por um ano.

Enquanto que em 1961 não se gastou
nem uma Terra por ano, chegando ao fim
do ano ainda com recursos por usufruir, em
Representação da Pegada Ecológica (Nº de Terras) no Mundo de 1961-2018

2018 usou-se 1.75 Terras por ano.

Análise Comparativa

Portugal em 1961 encontravase sustentável, porém em 2018,
tal como o mundo em geral, a
situação piorou: esgotou-se os
nossos recursos perto do começo
do ano, chegando a consumir

quase 3 Terras.
Representação da Pegada Ecológica (Nº de Terras) em Portugal de 1961-2018

Análise Comparativa
Mas

existem

países

em

situações mais drásticas. Os
EUA, por exemplo, em 1961

usavam 2.54 Terras ao ano,
sendo que em 2018 esse valor
aumentou para 5.13 Terras. Os
EUA são assim uma das piores
nações
Representação da Pegada Ecológica (Nº de Terras) nos EUA de 1961-2018

a

sustentabilidade.

nível

de

Análise Comparativa
Já o Uganda continua ainda hoje a manter uma pegada ecológica sustentável,
evidenciando assim as assimetrias globais.

Representação da Pegada Ecológica (Nº de Terras) em Uganda de 1961-2018

Covid e a Pegada Ecológica
Aquando do Dia da Sobrecarga da Terra 2021 (o dia em que usamos todos os Gha da Terra
disponíveis para um ano), a pegada ecológica total aumentou em 4,6% em relação ao ano
anterior, enquanto a capacidade ecológica total aumentou 0,3% no mesmo período,
demonstrado um aumento bastante elevado (em relação aos anos anteriores) da
insustentabilidade da relação do Homem com o Planeta.

O cálculo da pegada de carbono agora divulgado foi baseado nas emissões de CO2 cujos
bloqueios induzidos pela pandemia global causaram uma forte queda nas emissões de CO2.
No entanto, aumentaram na segunda metade do ano. Em 2021, as emissões aumentaram
4,8% em relação a 2020, ficando um pouco abaixo dos níveis de emissões de 2019, mas
mantendo a tendência a geral da deterioração da relação com Homem com a Natureza.

Covid e a Pegada Ecológica
A segunda mudança relatada foi o efeito da desflorestação e degradação da Amazónia
na o que teve implicações na capacidade ecológica global: em 2021, a desflorestação na
Amazónia aumentou em 43%, aproximadamente.
Além disso, a perda de carbono na floresta amazónica
devido a terras degradadas foi estimada em 3 vezes a
quantidade perdida via desflorestação. As florestas não

amazónicas foram conservadoramente previstas como estando
a seguir a trajetória da capacidade ecológica da Amazónia. A
perda resultante da capacidade ecológica das florestas foi
estimada em 0,5%.

Conclusões e Soluções
Para se corrigir a insustentabilidade a que se assiste a escala global, assim como as assimetrias regionais,
deve-se procurar adotar medidas e politicas sustentáveis e inteligentes ligadas a iniciativas como Smart
Cities.
Dado que quase 80% de toda a humanidade
se encontra em regiões urbanas, a promoção de

sistemas integrados de transportes públicos, a
adoção de um sistema alimentar mais eficiente a
nível humano e internacional, assim como

tratados internacionais mais ambiciosos que
promovam a equidade no desenvolvimento
sustentável, são importantes para o futuro do
nosso planeta.

Conclusões e Soluções
Mas, independentemente das soluções, estas vão ter de envolver o individuo. Para tal cada um
deve procurar mudar hábitos consumistas, de modo a diminuir a nossa pegada ecológica: desde a
alimentação, o transporte, a energia e claro a promoção de medidas públicas, que devem sustentar
as medidas individuais.

Sozinhos nada alcançamos

Qual a Tua Pegada Ecológica:

Recomenda-se visualizar o projeto português da Pegada Ecológica dos Municípios
Portugueses que pretende envolver toda a gente nesta realidade e informar as pessoas.
Se

desejas

saber

a

tua

pegada

ecológica

vai

a

https://www.footprintcalculator.org/home/pt e procura compreender como tu participas na
sustentabilidade do nosso planeta e como podes melhorar!

O IMPACTO DA
GLOBALIZAÇÃO
NA
BIODIVERSIDADE

• Descreve a riqueza e a variedade do mundo natural.

Biodiversidade

Globalização

• As plantas, os animais e os microrganismos fornecem
alimentos, medicamentos e boa parte da matéria-prima
industrial consumida pelo ser humano.
• A globalização ou mundialização pode ser considerada
como o processo de interligação económica e cultural, a
nível planetário, que ganhou intensidade a partir da década
de 1980, devido ao rápido crescimento dos principais
centros das sociedades modernas, como os mercados
financeiros e as redes de informação.
• Está relacionada com a biodiversidade, na medida em que
os recursos naturais são utilizados na produção de bens,
logo, no aumento dos lucros de países globalizados.

Crescimento populacional e poluição urbana.
• A revolução Industrial, em meados do séc. XIX, em Inglaterra,
impulsionou o crescimento populacional. Hoje, o mundo conta com
quase oito mil milhões de habitantes, vivendo a maioria nas cidades e
gerando lixo e poluição.
• À produção de resíduos e lixo é um dos principais problemas das
cidades, principalmente das sociedades consumistas, como por
exemplo, nas dos EUA.
• Em Portugal, no ano de 2020, produziram-se 5,279 milhões de
toneladas ou seja, uma produção diária de 1,40 Kg/habitante.
• Uma forma de se diminuir a produção de resíduos passa pela Redução,
Reciclagem, reutilização e Recusa.

Covid-19
• A pandemia do novo coronavírus (Covid-19) trouxe uma série de desafios para as diversas economias mundiais, mas
fez também com que a necessidade urgente das empresas, dos governos e da sociedade de investirem cada vez
mais em sustentabilidade viesse à tona.
• Num mundo em que as expetativas da sociedade em relação às empresas são crescentes, e o conceito de propósito
ganha cada vez mais relevância, a incorporação dos aspetos sociais e ambientais na estratégia das organizações
ganha cada vez mais importância e constitui-se como uma vantagem competitiva.
• Algo que é bastante discutido nos últimos tempos é: “O impacto da pandemia na sustentabilidade, foi positivo ou
negativo?”

Dezembro de 2019

Fevereiro de 2020

Março de 2020

Covid-19
Em ambas as imagens conseguimos observar a evolução da
poluição atmosférica na Península Ibérica, num tempo antes
e pós pandemia.
Como sabemos esta pandemia ficou marcada pelos
confinamentos que “prenderam” toda gente em casa. Em
consequência, as ruas estavam vazias e a grande maioria dos
estabelecimentos fechados, ou seja, não circulavam carros e
as fabricas estavam fechadas e isso refletiu-se na emissão de
gases prejudiciais para a atmosfera, como NO2 e CO2.
Além da poluição atmosférica outro tipo de poluição que
diminui foi a poluição sonora, com os grandes centros
urbanas “desertos” todo o ruido desapareceu.

Covid-19
• Apesar de este lado menos negativo da pandemia, esta não foi positiva para todos os
tipos de poluição. A poluição marítima e do solo foi muito mais afetada com a
pandemia.

Covid-19

Covid-19
• Nesta notícia conseguimos ler um aviso da consagrada
associação para problemas ambientais, a Quercus.
• Este excerto de notícia é um alerta para todos os cidadãos,
pois durante e depois do confinamento os media falaram
muito sobre as descidas da poluição atmosférica. Porém, isto
pode ter desencadeado, por parte de algumas pessoas, uma
menor sensibilidade e uma maior displicência em relação a
esta temática, visível no abandono indiscriminado de máscaras
e luvas que acabam por ir parar ao oceano.
• Além disto a Quercus lamenta que os interesses económicos
ganhem mais protagonismo em relação aos ambientais.

