Mensagem do Diretor
It is not the strongest species that survive, not the most
intelligent, but the ones most responsive to change (Charles Darwin)

25 anos e um desafio Maior
Um quarto de século após a criação do IDAD-Instituto do Ambiente e Desenvolvimento,
associação científica e técnica sem fins lucrativos e de utilidade pública, a unidade de interface
da Universidade de Aveiro “em todos os domínios do ambiente”, é hoje inegável a importância
do impacto deste tipo de organizações no desenvolvimento tecnológico e competitivo do País.
Foi a 16 de março de 1993 que se assinou a escritura da constituição do IDAD, com um conjunto
de associados que pretendiam afiançar a qualidade dos serviços prestados na área do ambiente,
ainda em consolidação, e também garantir competência e isenção nos resultados.
Nestes 25 anos de atividade, desenvolvemos um conjunto de valências significativas que
permitiram coordenar múltiplos trabalhos de monitorização e modelação ambiental, mas
também processos de avaliação de impactos ambientais dos principais projetos realizados à
escala nacional, bem como termos sido pioneiros na primeira avaliação ambiental estratégica
realizada em Portugal.
Nestes trabalhos, adquirimos igualmente prática significativa na coordenação de equipas
interdisciplinares e na realização de interpretações multicritérios. Reforçámos os capitais
próprios (que foram afetados pelos anos de crise), mantivemos o sistema de governo (que se
tem mostrado eficaz), renovámos os métodos de trabalho e alargámos consideravelmente a
nossa intervenção e afirmação internacional, consolidando a capacidade de resposta aos
desafios ambientais colocados pelas entidades financiadoras multilaterais (Banco Mundial,
Banco Interamericano de Desenvolvimento, Banco Africano de Desenvolvimento).
Este passado dá-nos a possibilidade estarmos agora melhor preparados para enfrentar o futuro,
do que estávamos quando começámos. Os reptos são muitos e mais complexos, mas as áreas
de atuação do IDAD – poluição atmosférica, monitorização ambiental e alterações climáticas –
auguram que conseguiremos dar um contributo relevante. Só com empenho no trabalho
quotidiano, pelo espírito aberto à inovação e à mudança e pelo reassumir de um novo quadro
de valores se poderá resistir à regressão ambiental e responder aos desafios societais.
O caminho foi longo, mas esta ocasião plena de significado para todos nós, colaboradores e
associados do IDAD, resume-se em duas palavras: felicitação e agradecimento. De facto, para
além de nos felicitarmos como instituição IDAD pelo meritório trabalho desempenhado ao longo
destes anos, há que sublinhar o papel dos associados e, mais ainda, dos vários colaboradores,
incluindo externos, que, com grande empenho, permitiram construir o caminho que colocou o
IDAD no local prestigioso que hoje ocupa. E como é próprio de quem tem 25 anos, somos uma
caixa de surpresas e queremos revolucionar o mundo!
Pertencendo eu ao IDAD, instituição que tem como missão aumentar o conhecimento, difundir
o saber e apoiar as organizações em tudo o que ao ambiente diz respeito, mantenho o
compromisso de, por ventura já sem ilusão, mas com a tenacidade que me resta e sempre sem
desesperar, contribuir para não ficarmos passivamente perante o que parece inevitável e
pensarmos outra vez que o impossível continua nas nossas mãos.
Carlos Borrego

