
Sónia Ell
   A mergulhadora, de 45 anos,

revelou que desde cedo ganhou

consciência de que tinha de salvar o

planeta. Agora, procura transmitir

isso aos mais jovens, através de

sessões de esclarecimento nas

escolas do país.

"QUANDO +1 É = -1"
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“Porque nem todos os adultos têm a capacidade de
mudar os seus hábitos e porque o futuro deste
Planeta é dos jovens.”
    Foi a partir deste mote que a mergulhadora apaixonada por tubarões decidiu

criar o "Quando +1 é = -1", um projeto próprio que se intitula por uma equação

matemática, teoricamente errada, mas que na prática ambiental funciona na

perfeição. 

    Esteve presente na Escola Secundária de Nelas, no passado dia 8 de janeiro,

onde assistiram à sua palestra 2 representantes de cada turma da escola que,

posteriormente, terão a missão de transmitir as aprendizagens aos restantes

colegas de turma. Também a turma de Ciência Política, do 12ºB esteve presente,

juntamente com a professora Fátima Neves. 

     Durante a tarde, decorreu uma segunda sessão para os alunos do PIC, "Projeto

Investir nas Capacidades".



  Sónia começou por falar da sua experiência debaixo de água e dos riscos que corre a cada

mergulho que faz. A espécie que mais a fascina são os tubarões. No entanto, lamenta que a

grande maioria das pessoas não compreenda este maravilhoso animal.

     Mas, apesar dos momentos de felicidade que tem durante os mergulhos no mar, também

vive momentos de tristeza, ao perceber que, cada vez mais, o mar se encontra cheio de coisas

que não lhe pertencem, como o lixo. 

  Relembrou-nos de que uma das maiores "regras" da sua profissão é a necessidade do

constante respeito pelo mar e as suas espécies. Disse ainda que, por vezes, durante a sua

árdua tarefa de recolha do lixo tem de optar por deixá-lo no fundo do mar, pois muitas

das vezes os animais já se aproveitaram dele para refúgio, ou até mesmo maternidade.

     Sónia Ell confrontou os alunos com o facto de que uma das maiores causas de

poluição no mar é a falta de cuidado quando descartamos o nosso lixo quotidiano, tendo

este um circuito incorreto, que acaba sempre no mar.

  Foi ainda abordado o facto de que, em Portugal, apenas 28% das pessoas fazem a

reciclagem dos produtos que consomem, o que é preocupante.

 

 Foram ainda referidos importantes

acontecimentos na História Mundial, que

levaram à prática atual da Economia Linear,

que tão prejudicial é para o meio ambiente.

Em contrapartida, deveríamos optar por

comportamentos ligados à  Economia
Circular.

     No final da sessão foi referida uma palavra

que, nos dias de hoje, deveria ser ainda mais

importante que as habituais "Reduzir,
Reutilizar e Reciclar", o RECUSAR, evitando

assim o desperdício de recursos.

Mariana Santos, 12ºB.


