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NOTA 
INTRODUTÓRIA

A OESTE ALGO DE NOVO

# Maria Leite, 
gestão de projeto

Vamos entrar numa época festiva. 

A comunicação assume o tom natalício e sentimo-nos contagiados 
por uma espécie de otimismo que se apodera de nós sem grande 
esforço.

Somos a favor da festa, das celebrações, da família, do amor a dois, 
dos jantares a 4, a 6, a 8… quantos mais se sentarem a uma mesa 
melhor. É tempo de comunhão, do reencontro, de pôr a conversa 
em dia, de rir e também de pensar. Pensar a vida e valorizá-la. 
Porque viver é maravilhoso. 

Foi, finalmente, fundada a Associação Casa Comum da 
Humanidade. Numa cerimónia pública, de assinatura notarial, a 
fundação oficial teve lugar a 24 de setembro no Salão Nobre da 
Reitoria da Universidade do Porto, instituição que recebe e aloja a 
Associação. Entre os seus fundadores, destacaram-se a presença e 
as palavras de Paulo Magalhães, diretor-geral e mentor do projeto, 
de Will Steffen* e de Viriato Soromenho Marques. A Imarte está 
especialmente envolvida com esta Associação desde o início do 
projeto. É algo de verdadeiramente novo que vai certamente 
alterar a nossa visão e entendimento sobre as alterações climáticas 
e sobre o modo como podemos fazer face a este problema. A 
Oeste algo de novo.

Há mais novidades: Há um programa que está a envolver seis 
municípios portugueses que querem saber qual a pegada ecológica 
dos seus municípios com vista a estudar e a perceber quais os 
fatores que contribuem para essa pegada e como a podem 
diminuir.  O projeto chama-se Pegada Ecológica dos Municípios 
Portugueses. Começou há alguns meses e está a caminhar a todo o 
vapor. A Imarte é a responsável pela comunicação visual. Habemus 
identidade.

E há mais. Há novas empresas a operar nesta região que apesar 
de serem recentes por cá têm já uma história muito sólida.  À 
MOTORBUS,  à MAKITA,  ao Nosso Talho, e a todos aqueles de 
quem temos o privilégio de acompanhar o seu trabalho e participar 
do seu sucesso, as nossas maiores felicitações.

E porque o Natal, a grande festa da Natividade e do Solstício, se 
aproxima desejamos a todos Boas Festas e muita confraternização.

* Will Steffen é professor honorário 
da Universidade de Copenhaga, 
investigador convidado do Stockholm 
Resilience Centre, diretor do Comité 
Científico dos Governos Federais 
da Antártica e conselheiro científico 
do Department of Climate Change 
and Energy Efficiency do governo 
da Austrália. Proponente, com o 
Professor Paul Crutzen (Prémio 
Nobel de Química em 1995 pela 
compreensão, conjuntamente com 
Frank Sherwood Rowland e Ricardo 
Molina, do processo de destruição 
da camada de ozono), do conceito 
do Antropoceno, o Professor Will 
Steffen iniciou, com o Professor Johan 
Rockstrom, a investigação seminal 
que resultou nas chamadas fronteiras 
planetárias (planetary boundaries).
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CASA COMUM
DA HUMANIDADE

A Terra tem sido o nosso espaço de vida. 
Onde nascemos, onde nasceram os nossos 
antepassados e todas as formas de vida que 
conhecemos. Mas a Terra nem sempre foi 
habitável e nem sempre foi suporte de vida. 
Não chega ter um planeta para poder viver 
nele. O Sistema Solar tem 8 planetas e no 
entanto nenhum deles poderia ser a nossa 
casa. O que distingue a Terra de outro planeta 
qualquer são as condições favoráveis que esta 
tem para a nossa vida – um sistema atmosférico 
e oceânico com determinadas características 
e composição química, os ecossistemas e as 
formas de vida que estes albergam constituem 
as condições biogeofísicas que permitiram o 
desenvolvimento da vida humana na Terra. A 
construção da civilização. São estas condições 
conjugadas que constituem o Sistema 
Terrestre e que se verificam desde o Holoceno 
há cerca de 11700 anos, que constituem a 
Nossa Casa Comum. Esse sistema que se 
caracteriza por determinados parâmetros, 

WHAT A WONDERFUL WORLD...

UM CONDOMÍNIO GLOBAL COM BASE NO 
CONHECIMENTO E NO COMPROMISSO

está a sofrer alterações desde meados do 
século XX colocando em risco esse equilíbrio.

Estas são as conclusões da ciência e dos 
investigadores. Este é o ponto de partida da 
Associação Casa Comum da Humanidade que 
foi fundada oficialmente a 24 de setembro 
deste ano. A Imarte está especialmente 
envolvida com o nascimento e os propósitos 
desta Associação desde o início do projeto e da 
sua comunicação. É algo de verdadeiramente 
novo que vai certamente alterar a nossa visão 
e entendimento sobre as alterações climáticas 
e sobre o modo como podemos fazer face a 
este problema.

Cerimónia de fundação da Associação 
Casa Comum da Humanidade a 24 de 
setembro de 2018
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A Casa Comum da Humanidade pretende ver reconhecido 
o Sistema Terrestre como Património Intangível Natural da 
Humanidade, com uma entidade jurídica. Este será um importante 
contributo no sentido da convergência da lei com a ciência de 
modo estabelecermos compromissos e legislação adequada que 
nos permita fazer face ao atual estado e evolução das alterações 
climáticas. É possível monitorizar o que acontece na Terra como 
um sistema e organizar o Condomínio Global com base no 
conhecimento. 

Visite o website da Casa Comum da 
Humanidade:
www.commonhomeofhumanity.org
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A PEGADA 
DOS MUNICÍPIOS 
PORTUGUESES

Há um programa que está a envolver seis municípios 
portugueses, já o tínhamos dito atrás. Este programa que 
envolve a Zero, a Global Footprint Network (responsável 
pela conceito de Pegada ecológica e da métrica para a 
calcular) e os seis municípios portugueses é uma iniciativa 
inovadora em Portugal, embora tenha já sido posta em 
prática em várias cidades no mundo como Barcelona, 
Oslo, Londres, Manila, S. Francisco, Xangai e muitas outras. 
Avaliar a pegada de cada município, perceber quais as 
práticas, consumos ou atividades que para ela contribuem, 
é uma oportunidade para refletirmos e percebermos de que 
forma estamos a utilizar os nossos recursos naturais e que 
mudanças podemos introduzir de modo a garantir um futuro 
mais sustentável. Este estudo e avaliação que se prevê que 
decorra durante 3 anos, assenta numa parceria entre a Zero-
Associação Sistema Terrestre Sustentável com a Unidade 
de investigação GOVCOPP da Universidade de Aveiro e 
conta com a colaboração de investigadores da Faculdade 
de Economia da Universidade de Coimbra e da Faculdade de 
Direitoda Universidade do Porto.

A Imarte é a responsável pelo projeto de comunicação visual. 
Habemus identidade.

PENSAR GLOBAL, 
AGIR LOCAL
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MOTORBUS
Foi no dia 13 de Outubro que a Motorbus decidiu 
fazer a apresentação oficial  da sua nova loja ao 
Sul. A Motorbus iniciou a sua atividade há 23 anos 
na Zona industrial de Canelas, Vila Nova de Gaia, 
especializando-se no fornecimento de peças e 
equipametos para viaturas pesadas. Com o lema 
Dedicação, Qualidade e Profissionalismo, desde logo 
se distinguiram num mercado de grande crescimento, 
pela sua disponibilidade e rapidez de resposta que 
cativou e fidelizou os seus clientes. Hoje, conta já com 
27 trabalhadores especializados em diversas áreas 
e o seu crescimento, que é notável, tem sido ditado, 
também,  pelas necessidades e solicitações dos seus 
clientes. Esta é a razão, aliás, pela qual, neste ano de 
2018 a Motorbus decide abrir uma filial na área da 
Grande Lisboa – Castanheira do Ribatejo – para ser mais 
fácil responder às solicitações dos seus clientes que 

operam de Norte a Sul do país. Mais do 
que fornecedora a Motorbus afirma-
se como parceira dos seus clientes 
procurando a sua total satisfação. 
Por nós, foi um prazer e um orgulho 
em participar e organizar esta grande 
festa que uniu os fundadores da 
empresa, os seus colaboradores, 
clientes e fornecedores.
A festa foi bonita e o ambiente foi de 
grande confiança e hospitalidade.
Sentimo-nos no seio de uma grande 
família.

Venham mais 23 anos de Motorbus!
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O NOSSO TALHO
Há empresas e marcas que estão muito à frente. Na forma como se apresentam, operam e 
pensam o seu negocio.  
É o caso d’o Nosso Talho. 

Fundado em 1978 na Portela, onde conserva a sua loja original no Centro Comercial da 
Portela, o Nosso Talho tem ainda lojas em Queijas e Sintra onde faz as delícias dos seus 
clientes. Desde a sua fundação o Nosso Talho tem como  principal objetivo garantir a 
melhor  qualidade das carnes que vende e a satisfação dos seus clientes. O Nosso Talho 
desde muito cedo se distinguiu na forma como se apresenta aos clientes e apresenta e 
seleciona os seus produtos. Se quer fazer um jantar especial de família ou impressionar os 
amigos passe pela secção de preparados d’o Nosso Talho e leve para casa uma refeição 
original, pronta a cozinhar , com excelente apresentação e com a garantia de qualidade d’o 
Nosso Talho.  Passe pel’a Mercearia e leve um vinho especial e os restantes ingredientes 
para a preparação da sua refeição. 

Decoração da viatura 
d’o Nosso Talho
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O Nosso Talho não se preocupa apenas com a qualidade das suas carnes e 
dos seus produtos mas também com a qualidade da sua comunicação com 
os seus clientes. Isso é visível nas suas lojas na formação e qualidade dos seus 
colaboradores e responsáveis e em todo o material de comunicação da marca 
incluindo as suas viaturas de cuja decoração a Imarte é responsável.
Com orgulho.

Cartazes concebidos para as lojas
d’o Nosso Talho 
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MUSEU DO MEDRONHO
O Museu do Medronho continua de boa 
saúde e recomenda-se.  Em 2018 lançou 
um novo GIN da marca O Cante de que 
falámos na Newsletter anterior. Os dois GINs 
estão a ser um sucesso de comercialização 
e podem ser encontrados à venda em 
diversos estabelecimentos da especialidade 
um pouco por todo o país, assim como as 
aguardentes de medronho, destilados de 
grande qualidade produzidos na destilaria 
do Museu. 

As suas garrafas são uma excelente opção 
para os seus presentes de Natal, não só pela 
qualidade do destilado mas também pelo 
desenho e qualidade das próprias garrafas 
e pela elegância da embalagens. Tornarão 
as suas ofertas num gesto distinto.

Folheto do Museu

Folheto das bebidas 
em comercialização

Pode conferir nos últimos folhetos editados 
sobre as atividades lúdicas do Museu e sobre as 
bebidas em comercialização sob a chancela da 
destilaria do Museu do Medronho. As bebidas 
pode comprar no Museu, diretamente ou online, 
na loja do site, sem ter de se incomodar. 
Os folhetos pode vê-los aqui. 
A Imarte assina este trabalho de comunicação.
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MAKITA
A Makita é o maior fabricante de ferramentas elétricas 
do mundo. Tem 13 fábricas espalhadas por vários países 
do mundo, entre os quais Japão, Rússia, EUA, Brasil, 
China, Reino Unido… 

É uma marca de referência em equipamento de jardim, 
imbatível no mercado profissional, com uma linha 
também para o mercado doméstico. É uma marca que 
aposta na responsabilidade social e está a substituir a 
alimentação dos seus equipamentos para energia verde, 
apostando em baterias recarregáveis com alta qualidade 
de desempenho. 

A Makita chegou a Portugal – Grande 
Lisboa, Alverca - e também aqui o 
seu crescimento está a ser notável 
pela grande qualidade dos seus 
equipamentos e pela diversidade 
de soluções que apresenta em 
várias gamas de produtos.

A Imarte fez o projecto de 
identificação das instalações. Ainda 
cheira a novo….

Identificação exterior
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