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Recomendação ao executivo para a adoção de uma estratégia municipal de 

adaptação às alterações climáticas 
 

“É triste pensar que a natureza fala e que o gênero humano não a ouve” 
Victor Hugo 

 

   
Muita gente dirá que politica e Direito do Ambiente estão na moda. Tal não é, infelizmente verdade. Os problemas 

são demasiado pesados para se pensar numa onda passageira: toda a problemática ambiental "veio" para ficar 

e crescentemente ocupará as preocupações de governantes, empresários, juristas, técnicos, cidadãos e demais 

intervenientes duma nova sociedade, agora mais preocupada com o frágil equilíbrio ecológico do nosso planeta.  

 

Muito, quase tudo, está ainda por fazer: é indispensável intervir no planeamento, gestão e ordenamento legal do 

ambiente. Estamos a chegar ao fim de uma primeira/segunda idade que se segue a drásticas constatações no 

que se refere às consequências de um uso desregrado dos recursos da Terra. As alterações climáticas e as suas 

consequências para o nosso planeta são, nesta fase da nossa existência, mais que evidentes, sendo a negação 

das mesmas um esforço hercúleo do nosso ponto de vista totalmente iniquo e desprovido de sentido.  

 

Devido ao enfraquecimento ecológico do planeta e das consequentes alterações climáticas deveremos nós, 

Arcuenses, preocupar-nos com o equilíbrio do nosso pequeno paraíso natural? Neste cantinho do Alto Minho? 

Decerto que sim! Por duas simples razões: De sempre foi mais fácil executar um plano político preventivo do que 

corretivo e porque Arcos de Valdevez tem o dever de ser um concelho exemplar em políticas ambientais, por se 

tratar de ser um dos 5 concelhos que detém no seu território, a única área protegida, classificada como Parque 

Nacional; o Parque Nacional da Peneda-Gerês. 

 

É do conhecimento de todos nós, eleitos desta assembleia municipal, que Arcos de Valdevez tem este vasto e 

valioso património natural. E que este, entre outros, é um dos maiores atrativos turísticos do nosso concelho. É, 

portanto, um facto relevante e muito pertinente, que as políticas ambientais devem obedecer a um conjunto de 

princípios e ideias, de conceção e formalização dinâmicas, formando um texto que oriente e enquadre a definição 

de objetivos e linhas de atuação coerentes e estruturados, no domínio do ambiente, obedecendo assim à 

aplicação de boas práticas ambientais. 

 

Arcos de Valdevez precisa de um plano de políticas ambientais, sério, responsável, justo, assente na 

responsabilidade que todos temos - o dever de defender e proteger o nosso meio ambiente, pelo respeito ao 

princípio da solidariedade das gerações futuras e do exemplo que de seve transmitir às gerações vindouras.  

 

Cabe nos a nós, enquanto eleitos para este órgão representativo de toda a comunidade Arcuense encarar a 

realidade e promover um debate, rigoroso, informado sobre  alternativas políticas mais eficazes, com base na 

pluralidade dos valores que cada um de nós defende e nas consequências que a realidade das alterações 

climáticas nos trazem para o nosso dia a dia, assim como com a vontade  de corrigir os erros e falhas de gestão 

em políticas ambientais, cometidas por este executivo camarário, de forma a que seja 

assegurado a defesa do ambiente de forma sustentável, palavrão já roto de tanto uso mas que  
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para muitos ainda só serve de chavão populista ou eleitoralista, usado quando e como for mais conveniente.  

 

Assim, propõe-se, que a Assembleia Municipal de Arcos de Valdevez delibere recomendar à Câmara Municipal 

a aprovação do seguinte: 

- a adoção de uma estratégia municipal de adaptação às alterações climáticas, devendo à mesma ser vertida 
para o Plano Municipal do Ambiente, em revisão. 
 

 

Arcos de Valdevez, 5 de Setembro de 2019 

O Grupo Municipal do PS 

 

 
 

 

 


