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“As citações de clientes, 

designadas por "trechos 

em destaque", são uma 

excelente forma de de-

monstrar o seu sucesso 

e realçar o seu valor. 

Estes trechos também 

tornam a sua newsletter 

mais apelativa...”. 

- Kim Abercrombie 
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O nosso Jornal 
O objetivo deste fornal é fornecer informações, divulgar trabalhos e eventos e 

opiniões da nossa comunidade escolar  especializadas a um público-alvo. Este 

serviço, pode tomar diversa formas de acordo com a contribuição de cada um de 

nós. 

Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa, n. 1 JULHO 2021 

Tomada de Posse da Senhora  

Diretora da EDPRS 

No dia 7 de julho a EDPRS assistiu, na presen-

ça dos vários atores desta comunidade educati-

va, ao início de outra fase do projeto EDPRS, 

com a tomada de posse da professora Paula 

Bento, como diretora nos próximos quatro anos. 

Projeto EDPRS liderado pela Diretora mas de-

sempenhado por todos os atores da comunida-

de educativa: Pessoal docente, não docente, 

pais e encarregados de educação, alunos, insti-

tuições municipais e camarárias, empresários. 



A pegada carbónica corresponde ao total de emissões, ex-

pressa através de toneladas de CO2 ou CO2 equivalente por 

ano, que em média cada pessoa, produto ou evento, entre 

outros produz. Essas emissões podem ou não ser diretas 

(combustão de combustíveis fósseis, produção de eletricida-

de, etc). A pegada carbónica também pode ser avaliada atra-

vés das emissões de outros gases que contribuem para o 

efeito estufa (metano, óxidos de azoto e CFCs).  

Já pegada ecológica avalia os padrões de consumo de cada 

pessoa, cidade ou país e a capacidade ecológica do planeta. 

Por outras palavras, mede a relação entre o nosso consumo 

com os recursos produzidos pelo planeta.  

QUE COMPORTAMENTOS PO-

DES ADQUIRIR E INCENTIVAR 

AOS OUTROS A MELHORAR 

PARA QUE EM 2050 PORTUGAL 

POSSA DIMINUIR AS SUAS PE-

GADAS? 

 

Uma reflexão de  

Madalena Alves, TPA 19C 

 

Fiquei um pouco desiludida comigo 

própria por contribuir mais do que pen-

sava para o aumento destas duas pe-

gadas. Maioria de nós considera tão 

banal a utilização de certas coisas que 

nem percebe a influência que têm no 

planeta. Acho que o primeiro passo é 

consciencializar as pessoas, pois se so-

mos nós, humanos, os principais causa-

dores destes valores, a mudança terá de 

começar por nós. Algumas atitudes 

conscientes que devemos tomar é por 

exemplo no consumo, tentar evitar des-

locamentos e para isso fazer uma lista 

completa do que é necessário e com-

prar apenas o essencial para evitar des-

perdícios. Invés de utilizar sacos de 

plástico, utilizar alternativas mais sus-

tentáveis como sacos de papel ou teci-

do. Fazer a reciclagem e apostar na 

compostagem de certos alimentos. Ter 

uma alimentação mais consciente pois 

muitos de nós não pensa sobre de que 

forma os alimentos chegam até nós, é 

um longo caminho e contribui para o 

aumento das duas pegadas. O consu-

mo de carne contribui em boa percen-

tagem para isto pois as vacas produ-

zem maioritariamente gás metano, en-

tão devemos reduzir ao máximo a sua 

ingestão ou até mesmo erradicar isso 

da nossa alimentação pois existem al-

ternativas muito mais sustentáveis. 

Imagem retirada de https://greenkey.abae.pt/best_practice/calculadora-da-

PODES CALCULAR AS TUAS PEGADAS… 

...CARBÓNICA  

 

 

…. OU ECOLÓGICA 

AS TUAS PEGADAS... 



Central Solar Fotovoltaica da Amareleja   

A central está situada no concelho de Moura, no 

distrito de Beja no sul de Portugal. Esta central tem 

uma instalação com capacidade de 46, 41 me-

gawatts. A central tem cerca de 2520 seguidores de 

solares e  estão equipados por 104 paneis solares 

em cada um. A Central Fotovoltaica de Amareleja 

foi a maior central do mundo com mais potência 

instalada e de capacidade de produção em 2008.  

Seguidores solares  acompanham sempre o sol, ou 

seja, este mecanismo fica sempre apontado para o 

sol, de maneira aproveitar ao máximo a radiação 

solar. Podemos afirmar que os seguidores dão uma 

volta completa durante o dia, o sol desce a este e 

poe-se a oeste, este mecanismo acompanha o sol, 

desde o nascer ao por do sol, sem falhas.  Esta 

central é extremamente importante, pois ao usufruir 

dela, estamos a poupar os recursos naturais, e utili-

zamos assim, recursos renováveis. O planeta a ca-

da ano que passa está a ficar mais pobre e mais 

desgastado em relação aos recursos naturais, 

nós (humanos) gastamos muito mais recursos, do 

que o planeta é capaz de repor, é a nossa PEGA-

DA.   (por David  Barão e Fábio Felício , TPA 19 A, texto ba-

seado em https://www.portal-energia.com/a-maior-central-solar-do-mundo-no-

alentejo/) 

Imagem retirada de http://www.planicie.pt/2019/03/23/central-fotovoltaica-de-
amareleja/ 

O que são chuvas ácidas? 

Chuva ácida é qualquer chuva que possua um 

valor de pH inferior a 4,5.  Esta acidez da chuva 

é causada pela dissolução de alguns gases pre-

sentes na atmosfera terrestre, tornando a chu-

va mais ácida que chuva comum. Entre estes 

destacam-se os gases contendo enxofre prove-

niente das impurezas da queima dos combustí-

veis fósseis. 

 

Que consequências poderá ter na 

agricultura? 

A chuva ácida afeta as plantações agrícolas 

quase da mesma forma que as florestas, no 

entanto a destruição é mais rápida, uma vez 

que as plantas são todas do mesmo tamanho e 

assim, igualmente atingidas pelas chuvas áci-

das, o que não acontece na floresta porque as 

árvores de grande porte acabam por proteger 

outras de porte inferior e animais eu se podem 

proteger.  

 

Podemos evitar as chuvas ácidas? 

Basta ter atenção a alguns pormenores tais 

como: 

 Incentivar a utilização dos transportes co-

letivos, como forma de diminuir o número 

de veículos que circulam nas estradas. 

  Utilizar transportes elétricos em vez dos 

movidos a combustíveis  

  Incentivar a descentralização industrial. 

  Apoiar e incentivar a utilização de com-

bustíveis limpos. 

  Educar a sociedade para uma cultura de 

sustentabilidade e educação ambiental  

 

(Por Pedro Pereira TPA19C, baseado em 

https://www.dinheirovivo.pt/empresas/enxofre-na-

agricultura-pode-potenciar-chuvas-acidas-e-prejudicar-

humanos-12893762.html ) 

https://www.portal-energia.com/a-maior-central-solar-do-mundo-no-alentejo/
https://www.portal-energia.com/a-maior-central-solar-do-mundo-no-alentejo/
https://www.dinheirovivo.pt/empresas/enxofre-na-agricultura-pode-potenciar-chuvas-acidas-e-prejudicar-humanos-12893762.html
https://www.dinheirovivo.pt/empresas/enxofre-na-agricultura-pode-potenciar-chuvas-acidas-e-prejudicar-humanos-12893762.html
https://www.dinheirovivo.pt/empresas/enxofre-na-agricultura-pode-potenciar-chuvas-acidas-e-prejudicar-humanos-12893762.html


Agricultura é maior responsável por 

emissões de amoníaco 

C 
erca de 94% das emissões de amoníaco (NH3) na 

Europa são produzidas por atividades agrícolas, 

como no armazenamento de estrume ou aplica-

ção de fertilizantes azotados. O amoníaco contri-

bui para a eutrofização e a acidificação dos ecossistemas, 

além de ser prejudicial para a saúde humana. 

O relatório anual da agência Europeia do Ambiente mostra 

que as emissões de amoníaco diminuíram 24% entre 1990 e 

2014, tendo aumentado 0,9% entre 2013 e 2014. 

Nitrato de amónio e a sustentabilida-

de no campo 

O nitrato de amónio comparado a outras fontes de nitrogé-

nio emite menos dióxido de carbono consequentemente as 

perdas por volatilização de amoníaco são mais reduzidas. O 

seu uso melhora a produtividade das colheitas aumentando 

os rendimentos. Com um menor impacto ambiental e maio-

res os rendimentos maiores são fatores tornam o nitrato de 

amónio um importante aliado dos agricultores na luta por 

uma produtividade melhor e mais sustentável nas suas cul-

turas. 

No portal do estado do ambiente podes 

encontrar várias informações sobre este 

e outros assuntos relacionados com o 

ambiente e a agricultura.  

 

No total, entre 1990 e 2017, as emissões de substâncias acidificantes e eutrofizantes registaram uma 

redução de 62%. Para este resultado contribuiu especialmente a grande diminuição nas emissões de 

dióxido de enxofre (SO2), que apresentou uma redução específica de cerca de 89%. No que se refere 

aos tetos estabelecidos no Protocolo de Gotemburgo (EA CLRTAP) e diretiva tetos (EA Diretiva Tetos 

2010), verifica-se, desde 2003, que as emissões totais destas substâncias (EA) se situam abaixo do va-

lor correspondente a esses tetos. Em relação aos novos compromissos de redução destas emissões em 

2020 e 2030, verifica-se que em 2017 se encontram abaixo do valor previsto para 2020 mas ainda dis-

tantes do valor esperado para 2030. (Trabalho realizado por Pedro Pereira, TPA 19 C) 

https://rea.apambiente.pt/ 



E 
mbora existam apoios dos vários governos em 

todo o mundo para diminuir a dependência 

em relação a esse elemento, o petróleo conti-

nua a ser a matéria-prima mais utilizada.  A 

refinação do petróleo bruto consiste na sua separação em 

vários componentes e permitindo assim, obter os mais 

variados combustíveis e outras matérias-primas para a 

indústria mais variada.  As refinarias têm vindo a desenvol-

ver, cada vez mais, os processos de transformação das fra-

ções mais pesadas do petróleo bruto em gasolina e gasó-

leo, uma vez que 

todos os trans-

portes, a nível 

mundial, depen-

dem da gasolina, 

do jet fuel 

(usado pelos 

aviões) e do 

gasóleo. 

São exemplos de fontes de energia não renováveis os com-

bustíveis fósseis (carvão, petróleo bruto e gás natural) e o 

urânio. Todas estas fontes de energia têm 

reservas finitas, dado que é necessário mui-

to tempo para as repor, e a sua distribuição 

geográfica não é homogénea, ao contrário 

das fontes de energia renováveis, origina-

das graças ao fluxo contínuo de energia 

proveniente da natureza. 

   As instalações que utilizam combustíveis fósseis não pro-

duzem apenas energia, mas também grandes quantidades 

de vapor de água e de dióxido de carbono (CO2), gás que é 

um dos principais responsáveis pelo efeito de estufa do 

planeta. Por outro lado, são ainda emitidos para a atmos-

fera outros gases nocivos como os óxidos de azoto, de en-

xofre e os hidrocarbonetos, que provocam uma série de 

modificações ambientais graves e cuja concentração na  

  

O Petróleo continua a ter um papel determinante  

atmosfera causa a poluição das cidades, a formação 

de chuvas ácidas, de névoa (smog  fotoquímico), o 

aumento do efeito de estufa do planeta e  concen-

trações elevadas de ozono troposférico.    

 

A dependência energética mundial em relação 

às fontes não renováveis de energia faz com que os 

reservatórios diminuam cada vez mais devido à ex-

ploração intensa e desenfreada dos recursos natu-

rais. E por serem fontes não renováveis de energia, 

a disponibilidade 

dos combustíveis 

fósseis está amea-

çada, portanto a 

produção de ener-

gia mundial tam-

bém. Estima-se 

que, com o atual 

ritmo de consumo, as reservas planetárias de petró-

leo se esgotem nos próximos 30 ou 40 anos.    

Recolha de informação por LUIS LOPES, TPA 19 C.  

(informação retirada de  https://brasilescola.uol.com.br/

geografia/combustiveis-fosseis.htm,  https://www.portal-

energia.com/impactos-ambientais-energias-renovaveis/   

 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/fontes-nao-renovaveis-energia.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/combustiveis-fosseis.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/combustiveis-fosseis.htm
https://www.portal-energia.com/impactos-ambientais-energias-renovaveis/
https://www.portal-energia.com/impactos-ambientais-energias-renovaveis/


Biodiversidade                             
 



           Darwin por um dia 

Apenas por um dia, os alunos 

tornaram-se em Charles Darwin, 

recolhendo evidências, realizan-

do pesquisa, comparação e ex-

perimentação.  Promovendo o 

convívio e o fair play entre os 

alunos, estes foram para o cam-

po à procura da biodiversidade 

existente na bemposta.  

 



No dia 11 de junho de 2021 

comemorou-se o dia do pla-

neta na Escola Profissional 

de Serpa, [data oficial 5 de 

junho] com o hastear da 

bandeira Eco-Escolas e for-

mação de brigadas de lim-

peza. Os alunos aceitaram o 

desafio e ajudaram a patru-

lhar a escola recolhendo os 

resíduos deixados inadver-

tidamente por alguns cole-

gas. Felizmente, a recolha 

foi pequena! A atividade 

terminou com a pesagem 

dos resíduos e a turma cam-

peã na recolha de resíduos 

foi o 1ºano 

da turma 

TPA20A e 

TGE20.  



O testemunho de alu-

nos na sua vida aca-

démica enquanto es-

tudantes da EPDRS 

aquando do trabalho 

autónomo realizado 

pelos mesmos e que 

tão bem contribuiu 

para o sucesso da 

sua Prova de Aptidão 

Profissional. Este 

contributo de atuais 

formandos e de alu-

nos já formados, pas-

sou no ESTUDO EM 

CASA, na RTP, no dia 

11 de junho. 

 

Assiste em https://

w w w . r t p . p t / p l a y /

estudoemcasa/p7867/

e550471/orientacao-

p a r a - t r a b a l h o -

autonomo-10-ao-12-ano   

FLEXIBILIDADE 

CURRICULAR  

 

SAÚDE 

Consumo de substâncias ilícitas po-

dem levar a:   

 Perda de apetite 

 Aumento do batimento cardíaco, 

da pressão sanguínea e da tem-

peratura corporal 

 Dilatação das pupilas 

 Distúrbios do sono 

 Náusea 

 Comportamento bizarro, instável, 

às vezes violento 

 Alucinações, hiperexcitabilidade, 

irritabilidade 

 Pânico e psicose 

 Doses excessivas podem levar a 

convulsões e morte 

Alunos das turmas 19— trabalho de pesquisa e 

elaboração de folhetos no âmbito da Autonomia 

e flexibilidade curricular, no domínio da SAÚDE. 



Global  

Warming 

 
 How to prevent global warming? 

-  Speak up; 

-  Power your home with renewable energy; 

-  Weatherize; 

-  Invest in energy-efficient appliances; 

-  Reduce water waste; 

-  Actually eat the food you buy—and make 

less of it meat; 

-  Buy better bulbs; 

- Pull the plug(s); 

- Drive a fuel-efficient vehicle; 

- Maintain your ride; 

- Rethink planes, trains, and automobiles; 

- Shrink your carbon footprint

 What is global warming?  

Global warming, the gradual heating 

of Earth's surface, oceans and at-

mosphere, is caused by human acti-

vity, primarily the burning of fossil 

fuels that pump carbon dioxide (CO2), 

methane and other greenhouse gases 

into the atmosphere.  

 

 What are its effects? 

Higher temperatures are worsening 

many types of disasters, including 

storms, heat waves, floods, and 

droughts. A warmer climate creates an 

atmosphere that can collect, retain, 

and drop more water, changing we-

ather patterns in such a way that wet 

areas become wetter and dry areas 

drier.  

 

Imagem retirada de https://

fia.com.br/blog/aquecimento

global/ 



Trabalho no âm-

bito da disciplina 

de inglês , reali-

zado por Aimee 

Lamb, Nº 699, 

TGE19                                

 

What are the main causes? 

 

Greenhouse Gases Are the Main Rea-

sons for Global Warming 

- Variations in the Sun's Intensity; 

- Industrial Activity; 

- Agricultural Activity; 

- Deforestation; 

- Earth's Own Feedback Loop; 

- Power Plants; 

- Transportation; 

- Fertilizers; 

- Oil Drilling; 

- Natural Gas Drilling; 

- Permafrost Melting; 

- Garbage; 

- Volcanic Eruption; 

- Ocean Temperatures; 

- Extreme Heat Wave.  

 

 What are 

the consequen-

ces? 

 The potential fu-

ture effects of glo-

bal climate chan-

ge include more 

frequent wildfires, 

longer periods of 

drought in some 

regions and an 

increase in the 

number, duration 

and intensity of 

tropical storms. 

  

 How does 

global warming affect animals 

and plants? 

Climate change also alters the life cycles 

of plants and animals. For example, as temperatu-

res get warmer, many plants are starting to grow 

and bloom earlier in the spring and survive longer 

into the fall. Some animals are waking from hiberna-

tion sooner or migrating at different times, too.  

 

 

 What animals were affected by 

global warming? 

According to Defenders of Wildlife, some 

of the wildlife species hardest hit 

by global warming include caribou 

(reindeer), arctic foxes, toads, polar be-

ars, penguins, gray wolves, tree swal-

lows, painted turtles, and salmon.   

Imagem retirada de https://

fia.com.br/blog/aquecimento-


