
O quê pode a Humana 
People to People  
fazer acerca de 

Aquecimento Global e 
Alterações Climáticas? 



Actividades HPP por 
todo o mundo que 

ajudam a contrariar o 
Aquecimento Global 
através da mitigação 



Mitigação 
 
Definição do dicionário: 
 
a acção de reduzir  
a severidade, a gravidade,  
ou a penosidade de algo 



A “mitigação das alterações climáticas” refere-se aos 
esforços para reduzir ou evitar as emissões de gases com 
efeito de estufa.  
 
Exemplos de mitigação das alterações climáticas incluem: 
•  usar novas tecnologias e energias renováveis, 
•  tornar os equipamentos antigos mais eficientes 

energeticamente, 
•  alterar práticas industriais e agrícolas, 
•  alterar comportamentos dos consumidores em relação 

a alimentos ou transporte, 
•  reutilizar produtos e reduzir os desperdícios, 
•  planear melhor as cidades ou os sistemas de 

transporte, 
•  proteger sumidouros naturais de carbono, como as 

florestas e oceanos, 
•  criar novos sumidouros de carbono através da 

plantação de árvores ou de uma agricultura verde. 



 
 

Actividades HPP que 
reduzem as emissões de 

gases com efeito de estufa  
– mitigação 



 
Redução de emissões 
através da redução do 

desperdício 
 

Recolha e reutilização 
de roupas em segunda mão 



Recolhas de roupas em 
segunda mão.  
Se cada vez mais 
roupas tiverem novos 
donos e forem 
reutilizadas, há uma 
menor necessidade de 
produzir novas roupas 
e, por isso, ocorrem 
menos emissões de 
gases com efeito de 
estufa. 



A maior parte das roupas recolhidas pelas Unidades 
Produtivas da HPP acabam por ser reutilizadas devido à 
extensa rede de recolhas nos países ricos para encontrar 
um novo dono. 



A maior taxa de reutilização reduz a necessidade de usar 
combustíveis fósseis para fabricar novos têxteis sintéticos 
ou para cultivar mais algodão usando água, combustível, 
fertilizantes e pesticidas que a cultura necessita. 



A maior parte das roupas usadas é de qualidade superior à 
das roupas baratas importadas da Ásia e, por isso, duram 
mais e reduzem a necessidade de produzir novas roupas. 



As recolhas HPP de roupas reduzem enormemente a 
quantidade de roupas usadas enviadas para aterros ou 
incineração – isto significa que menos gases com efeito 
de estufa são libertados porque menos roupas são 
queimadas ou apodrecem. 



Assim a atmosfera fica poupada de grandes quantidades de 
gases com efeito de estufa. Apenas as 17,600 toneladas de 
roupa colhidas por HPP Espanha em 2014 correspondem a 
quase 56.000 toneladas de CO2, ou equivalente ao que 
27.000 caros em Europa emitem anualmente. 


