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Tudo depende de nós! 

Quando tirei o curso de Engenharia do Ambiente, acreditei que iriamos conseguir mudar a consciência ambiental 

da sociedade, sensibilizando para os problemas e motivando para as soluções. 

Infelizmente, com o passar do tempo (e como este voa), apercebi-me de como era difícil conquistar a atenção de 

todos e sobretudo, mudar comportamentos, numa sociedade consumista e egocêntrica, que se foca apenas nas 

suas necessidades, e não pensa no ambiente e nas consequências dos seus actos. 

 

Um dos problemas que marcou os nossos dias, foi sem dúvida o excesso de plástico, que 

usamos e deitamos fora, sem pensar que este irá sempre ter ao mar, onde vivem milhões 

de animais que o irão confundir com comida, e consequentemente morrer! 

O mal de todos nós, é acharmos que nada nos atinge, que as consequências são sempre 

dos outros, e que saímos sempre impunes de tudo isto. A verdade é que morrem milhares 

de seres vivos, os mares estão cada vez mais contaminados, o plástico continua a ser 

usado sem regras, o clima está a mudar drasticamente, temos cada vez mais animais em 

risco de extinção…onde vai isto parar? 

 

No meio desta preocupação, surgiu outra, que mexeu muito com todos nós este ano: o COVID, uma lição e uma 

ameaça global. Esta pandemia, da qual ainda hoje se desconhece muita coisa, sobretudo a sua origem, e mais 

grave, como combatê-la, obrigou à mudança de comportamentos a nível mundial, causando o pânico, mas por 

incrível que pareça o ambiente agradeceu! Os níveis de poluição baixaram imenso e alcançaram-se marcos 

históricos, tudo ao mesmo tempo em que nós humanos temíamos o pior. 

A questão que se coloca é muito simples, mas complexa ao mesmo tempo: terá sido este vírus criado pelo 

homem? Ou terá sido a natureza a criar o mesmo? Será uma mensagem para nos lembrar o qual frágil se 

encontra o mundo? Ou será um aviso ambiental?  

Na realidade, já passaram muitos meses e as respostas tardam em chegar, mas uma 

coisa já sabemos: estamos a criar um problema grave! As máscaras, luvas, pezinhos, 

batas… que usamos e deitamos fora…. tudo um desperdício que está mais uma vez 

a ser eliminado sem regras, e que trará consequências graves num futuro próximo. 

Eu própria admito que tentei usar apenas máscaras reutilizáveis/laváveis, mas no 

verão e com as temperaturas elevadas, foi impossível manter esse comportamento, 

tive mesmo que recorrer às descartáveis. 

Todos nós somos excelentes críticos daquilo que os outros dizem e fazem, como se nós fossemos o melhor 

exemplo, e nunca errássemos. Muitas medidas foram criadas pelas autarquias para dar a sua melhor resposta a 

este cenário, mas para nós nunca nada é suficiente e bem feito. 

 

Neste verão, apercebi-me de inúmeras situações, onde estas medidas eram exemplares, bem 

pensadas, úteis e positivas para a população, mas com muita tristeza minha, também vi e 

admito que somos nós os grandes incumpridores dessas medidas. 
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De que vale a marcação feita ao longo da Costa da Caparica, se as pessoas não a 

respeitam? De que vale caixotes do lixo se as pessoas ateimam em deitar tudo para 

o chão (secalhar em casa fazem o mesmo)? Nem as máscaras contaminadas 

fizeram as pessoas ser conscientes, pois são deixadas ao abandono, como se vê em 

todo o lado: praias, campo, supermercados, ruas, parques… 

Mas pior que isso foi ver que nas praias as regras não eram 

cumpridas, mas sim abafadas por quem as devia fazer cumprir! Várias vezes vi grupos a jogar 

à bola, e os nadadores salvadores sentados na conversa sem nada fazer, e quando nos 

dirigimos a eles a alertar que levamos uma bolada e que nem é permitido jogar à bola, eles 

dizem que nada podem fazer, mesmo quando a lei refere que estes são quem deve 

sensibilizar e alertar. Pior foi vê-los ainda dizer para esconderem a bola que vinha a polícia 

marítima…fico chocada com estas atitudes, comportamentos denunciados a quem de 

direito, mas sem resposta até à data. 

Todos sabemos que o país não pode parar, nem o estado pode estar sempre a pagar a 

alguns (sim porque muitos nada receberam), para ficar em casa! Se andamos a circular, 

nada custa respeitar as regras, seja aqui ou ali…e quando viajamos temos que respeitar 

os outros, mesmo quando o país não é nosso!  

Nas notícias muito se ouviu falar do turismo do Algarve, a falta de estrangeiros e as 

consequências económicas, sim porque Algarve vive para os estrangeiros! Infelizmente após a 

vinda destes para passar férias, observou-se logo um aumento significativo dos casos de COVID 

e não é à toa. É triste estar no nosso país e ver que o estrangeiro é mais importante que o 

português, e é assim que nos sentimos no algarve, sobretudo na restauração. Pior ainda é vê-

los incumprir com as regras e as leis e nada lhes é dito, pois nos achamos dependentes deles 

economicamente. Nada tenho contra estrangeiros, mas tenho contra as regras e as leis não se 

aplicarem de forma igual para todos, sejam eles ministros, advogados, médicos, pedreiros, 

reformados…independentemente da língua e origem!  

 

Em muitos países não há lixo no chão, e sabem porquê?  As multas são pesadas! 

Também não se vê lixo nos contentores sem separação adequada e sabem 

porquê? Porque a recolha é porta-à-porta e se o lixo não estiver bem separado, 

não é recolhido e da próxima vez já terá multa. Até as pastilhas têm um 

contentor próprio, os sapatos…é impensável ver-se um animal a fazer as suas 

necessidades na rua…ou beatas no chão… aqui de vez em quando deparamo-

nos com presentes destes na nossa frente! Mas o que está errado? Nós e somente nós! 

Quando é que nos vamos deixar de queixar a passamos a olhar para a nossa casa, que é este planeta, e que é de 

todos e merece o nosso respeito? Quando é que as pessoas passam a ser castigadas pelas suas más atitudes? 

As multas existem…a legislação também… apenas ninguém controla, fiscaliza e faz pagar caro um poluidor, que 

será sempre e cada vez mais, um poluidor, enquanto não for visto como um poluidor pagador! 

Quando saírem à rua, ou forem à praia, e virem plástico no chão, apanhem e deitem no contentor amarelo, nós 

já o fizemos e tu? Se todos nós formos conscientes e voluntários nesta missão, o maior benefício será o nosso: 

um ambiente melhor! Será que ainda vamos a tempo de mudar? Espero que sim…pela sustentabilidade do 

planeta e daqueles que virão!  
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