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Os desafios do clima e do ambiente

A comunidade mundial enfrenta desafios significativos ao 
nível do clima e do ambiente. A quantidade de gases de 
efeito de estufa na atmosfera aumenta, o que provoca o 

aquecimento global. As alterações climáticas 
representam uma das maiores ameaças sobre o mundo.



O tráfego rodoviário é uma das principais fontes de emissão, 
na Noruega, com 19% das emissões totais de CO2.



Torghatten - companhia de tráfego

• A companhia foi fundada em 1878.

• No final de 2004 a companhia teve uma facturação de 

mais de 1.2 biliões e mais 2358 trabalhadores.

• A sede é em Brønnøysund.

• A companhia de tráfego opera autocarros, barcos e  

ferries..





Gases de efeito de estufa e ambiente

• Nos dias de hoje, as pessoas viajam quatro vezes mais do que 
viajavam há 40 anos, tendo aumentado o número de carros. 



A emissão de CO2, devido a tráfego rodoviário, aumentou 

30% desde 1990, principalmente devido ao crescimento 

económico e ao aumento do poder de compra, que nos 

levaram a viajar cada vez mais.



Transportes públicos
• O ar fica poluído devido ao 

transporte rodoviário, indústria e 

ao aquecimento.

• É importante reduzir a poluição, 

reduzindo a utilização de 

transportes rodoviários.

• Isto pode ser feito através do 

aumento do uso de transportes 

públicos.
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Less than once a week

More than once a week

Every day
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Noruega:

Quantas vezes costuma usar os transportes públicos?



Nunca
Menos de uma vez por mês

Uma vez por semana
Todos os dias

Varias vezes por semana
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Açores:



Cuida do mundo

Existem seis gases diferentes que, juntos, são abrangidos pelo 

termo da emissão de gases de efeito de estufa.

Estes gases de efeito de estufa afectam, em diferentes graus, a 

atmosfera logo, utiliza-se a emissão equivalente em CO2.

A emissão de CO2 é a mais comum e responsável por 82%  da 

emissão de gases de efeito de estufa na Noruega em 2007.


