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AMBIENTE FRANCISCO FERREIRA

É um cenário ambiental pintado a 
negro aquele que se prevê para 
a região de Setúbal nas próximas 
décadas. Quem o diz é Francisco 
Ferreira, presidente da associa-
ção ambientalista ZERO. “A região 

tem bastantes fragilidades, logo a começar 
pelo litoral”, em que a própria cidade pode 
estar em risco.

Um dos perigos maiores virá do mar, que 
encerra tantas riquezas quanto ameaças. As 
praias estão comprometidas pela subida ex-
pectável do nível do mar, que poderá atingir 
mesmo a cidade, e “as culturas agrícolas po-
derão ser fortemente afectadas pelas ondas 
de calor e eventos meteorológicos extremos”, 
diz ainda. 

Francisco Ferreira elenca outras ameaças 
decorrentes do aumento global das tempe-
raturas, como a “mortalidade na população 
mais idosa” por causa das ondas de calor, e a 
perda de importantes ecossistemas como a 
vegetação da Serra da Arrábida ou dos valores 
associados ao Estuário do Sado. 

“Prevê-se uma ‘migração’ do tipo de vegeta-
ção e ocupação cerca de 500 quilómetros para 
norte ao longo dos próximos 100 anos, o que 
modificará sem dúvida aquilo que actualmente 
conhecemos como ocupação característica da 
região”, prevê o professor da Faculdade de 
Ciências e Tecnologia da Universidade Nova 
de Lisboa.  

Temperatura vai subir até 7 graus
Há números que ajudam a perceber o impacto 
“particularmente dramático” das alterações 
climáticas no país. “Prevê-se um aumento de 3 
a 7º C na temperatura média do ar entre 1986-
2005 e 2100, um aumento de 9º C no Verão 
no pior cenário, a redução da precipitação 
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(10% no norte e 40% no sul) também no pior 
cenário, aumento de cheias e pior qualidade 
da água, risco de perda de terreno em cerca de 
67% das zonas costeiras e ainda um aumento 
do nível do mar entre 25 e 110 cm até 2080”.

Francisco Ferreira nota que “apesar de mui-
tas pessoas que vivem em zonas urbanas de-
sejarem usufruir de uma melhor qualidade de 
vida em zonas rurais, a tendência é continuar 
a haver um afluxo migratório do interior para 
o litoral e para as cidades”, o que vai levantar 
desafios em termos de infra-estruturas, mobi-
lidade e uso de energias, por exemplo. 

A preocupação com a manutenção do meio 
ambiente tem influenciado de forma “limita-
da” as decisões dos governos e sociedades, 
considera o dirigente, e isso pode trazer uma 
factura muito cara “principalmente às gerações 
futuras”. “Quanto mais emissões poluentes 
fizermos e maior for o consumo e destruição 
dos ecossistemas, maior será o tempo para 
uma recuperação”. 
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