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Fica, assim, uma imagem da "cultura ambiental" dos inquiridos que e
genericamente baixa quando reflectida quer na dimensao do conhecimento
quer na das praticas, fazendo, no entanto, corresponder a um maior indice de
informa<;ao e conhecimento sobre quest6es ambientais uma maior valoriza
<;ao de criterios ambientais nas escollias de consum~ e uma maior aten<;ao a
pequenos comportamentos quotidianos de respeito peIo ambiente.
o facto de a "cultura ambiental" revelada pelos inquiridos ter uma rela
<;ao muito estreita com outras caracteristicas estruturais da popula<;ao portu
guesa, de que a literaciamerece talvez umsublinhadoespecial,naoinibepen
sar que, provavelmente, ao investimento e esfor<;o em termos de divulga<;ao e
educa<;ao.ambiental havenl que acrescentar esfor<;o na promo<;ao e insti tucio
naliza<;ao de pnlticas e comportamentos de protec<;ao do ambiente, nomea
damente quando carecem do investimento organizativo e promocional por
parte dos poderespublicos e administrativos. Em ambos os casos, no entanto,
revela-se a necessidade de esses esfor<;os serem dirigidos com aten<;ao espe
cial para outros sectores da sociedade portuguesa (familias, consumidores,
industriais, empresarios, trabalhadores ... ) que nao apenas a juventude em
idade escolar ...

Capitulo 4
ORIENTA<;AO, CIDADANIA E RESPONSABILIZA<;AO

Jose Luis Garcia
com Pedro Barata e Gisela Matos

Introdu~ao

Ao consellio metodol6gico que Fustel de Coulanges dava ao historiador para
esquecer tudo aquilo que se passou em seguida se queria reviver uma dada
epoca, Walter Benjamin cunhou esse pobre processo com 0 termo intropatia. 1
Para formular uma ideia de ddadania que evite a intropatia nao nos devemos
isentar de uma reflexao, mesmo que breve, sobre a sua natureza,limites, tare
fas e necessidade. Sobre esta ultima, devemos dizer desde ja que se aqui in
sistimos na necessidade da ddadania 0 tentamos fazer de uma forma muito
diferente daquela que necessita 0 conformismo que se compraz com o. pro
grama da "partidpa<;ao social" dos nossos dias e esta convencido que nada
no sentido da corrente.
Nao ignoramos como 0 exerddo da ddadania tende a emergir como a
resposta fundamental para superar de modo positiv~ nao s6 0 quadro actual
da nossa rela<;ao com a questao ambiental, como para inverter a crise - assi
nalada por diferentes perspectivas - que surge assodada ao impulso tec
no-dentifico prometeico da actual fase do capitalismo tecnol6gico desenfrea
do. Por sua vez, quanta' as nossas rela<;6es com a questao ambiental, uma en
fase maior tem residido na insistenda sobre 0 papel insubstituivel das po
pula<;6es e da sua responsabilidade dvica para a altera<;ao das praticas am
bientais quotidianas, qualifica<;ao da posi~ao dos "leigos" e suas percep
<;6es na avalia<;ao do risco, participa<;ao em audiencias de processos de ava
lia<;ao ambiental e associativismo ambientalista. Em Portugal, do lugar cati
vo da analise da nossa suposta especificidade, ora se criticam os obstaculos a

1

W. Benjamin (1992), Sobre Arte, Linguagem e PoUtica, Usboa, Re16gio d' Agua Editores,

pp. 160-161.
145
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participa~ao levantados pelos que continuam imersos na arrogancia da atitu
de cientista e da superioridade da "competencia cientifica" - sao comuns as
queixas, rigorosamente sem reparo, de que a contribui~ao das popula~6es nas
avalia~6es de impacte ambiental tern sido consideradas como irracionais,
mal informadas ou irrelevantes, em todo 0 caso geralmente tardias ou secun
darizadas para perrnitir entrar em linha de conta com as suas opinioes -, ora
se lamenta a falta de "participa~ao" ditada pelo desinteresse, pelas iliteracias
ou pela ainda reverencia do publico perante a expertise tecno-cientifica.
A proposta moderna da cidadania - de Maquiavel, Hobbes, Kant a
Hannah Arendt - consiste fundamentalmentena tentativa sempre reiterada
da possibilidade da ac~ao politica, moralmente consciente, livre e pensada de
muitos ou mesmo de todos. Com 0 florentino, a cidade emerge como uma es
fera para 0 conflito de interesses no quadro da realpolitik, de urn ideal de poli
tica nao normativa (por diferen~a com Platao e Arist6teles), da sua autono
rnia no sentido de afastamento de qualquer critt~rio transcendente, embora
tambem da sua plena confina~ao a uma razao de Estado, ou seja, 11 figura do
poder em estado puro. Com 0 fil6sofo ingles, surge afirmada a igualdade na
tural traduzida no "direito de todos a todas as coisas" nas suas irredutiveis
consequencias, 0 primado da preserva~ao da vida hurnana e a procura inscri
ta no possibilismo do acordo racional entre os homens. A responsabilidade
individual e a libetdade para 0 uso publico da razao, quer dizer, a configura- .
~ao publica do pensamento simultaneamente como pensamento politico e
como comunica~ao politica porque dial6gica perante a alteridade e procuran
2
do 0 "bern comum", caracteriza a contribui~ao de Kant. Hannah Arendt, ja
no seculo XX e diante da violencia totalitaria, foi a primeira a mostrar como
toda a vida humana passou a ocupar 0 centro da cena politica na modernida
de e a tentar reabilitar 0 politico como constitui~ao de uma esfera plural de3
delibera~ao e manifesta~ao de urn poder sem denomina~ao nem violencia.
Sabemos hoje·bein de mais como a assimetria entre potencialidade e rea
lidade esteve sempre inscrita no projecto da ac~ao politic a livre e racional de
todos e como, retomando uma passagem do ultimo acto de Ricardo II, "os pen
samentos virados para a ambi~ao engendram maravilhas improvaveis". Po
rem, tirar as li~oes do absoluto em politica - absoluto que foi tambem 0 en
cantamento negro pelo poder tido como instrumento regenerador -, nao sig
nifica a defesa da politica plasmada inteiramente no elemento juridico e no
2

3
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Vma introdu<;ao rigorosa, sintetica e muito bern organizada ao tema da cidadania pode
encontrar-se ern V. Soromenho-Marques (1996), A Era da Cidadania, Mem Martins, Publi
ca<;6es Europa-America.
G. Agamben elucida muito bern 0 pioneirismo de H. Arendt (20 anos antes de
M. Foucault) na descri<;ao do processo que leva 0 homo laborans, incluindo a sua vida
biol6gica, a ocupar cada vez mais 0 centro da aten<;ao politica na modernidade. Cf. G.
Agamben (1998), 0 Poder Soberano e a Vida Nua. Homo Sacer, Lisboa, Editorial Presen<;a,
pp.12-14.
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Estado (no "poder administrativo" para utilizar 0 conceito de Habermas)4
que a transforma em mera gestao e administra~ao caracterizando toda a pra
tica politica das organiza~6es instituidas e dos seus velhos e novos compa
nheiros de estrada. Nao justifica igualmente 0 apego 11 indiferen~a vazia
como simetrico do absoluto, isto e, a perspectiva do poder como maldito, que,
tendo uma importante tradi~ao literaria,5 surge agora nas ciencias humanas
em certo niilismo esteticizante. Ate porque a razao permanece ainda a mes- .
rna: "A tradi~ao dos oprimidos", argumentando novamente com Benjamin,
"ensina-nos que 0 'estado de excep~ao' em que vivemos e a regra".6 A que po
demos acrescentar, no que respeita 11 nossa rela~ao com 0 "natural", 0 excerto
de Wordsworth: "Nunca a Natureza traiu/ 0 cora~ao que a amou". Adrnita
mos por urn momento que, na questao da cidadania, a no~ao de fracasso e
pr6pria ao periodo hist6rico que designamos por modernidade, periodo que
(se) abre para 0 percurso da experiencia da ac~ao politica surgida da articula
~ao forte e vital do pensamento politico e da vida politica. Mas 0 fracasso sig
nifica - pode significar - nos nossos dias precisamente a perenidade do agir
interrogativo, 0 tentar de modo outro- atraves do pensamento plural e dia
16gico - a liberdade partilhada que e 0 cerne da ac~ao e do poder politico na
busca do "bern comurn", 0 qual, devido anatureza alter ada da ac~ao humana
pela tecnica, passa agora em enorme medida pela responsabilidade ambien
tal e pela permanencia da vida hurnana genuina. Neste sentido, a cidadania
como cerne da politic a come~a a ser - pode come~ar a ser - 0 meio da ac~ao
politic a sem fim, ou melhor, urn meio que recusa urn fim e que em vez de ser
vir urn fim e finalmente 0 fim tornado meio.
A cidadania, evidentemente, depende de factores que nao se inscrevem
apenas no elemento politico mas tambem no social e econ6mico; elemento po
litico que, em rela~ao 11 questao ambiental, ve a democracia liberal potenciar di
narnicas profundas de impacte por via do seu entrosamento intimo com os
avan~os tecnol6gicos, a dinarnica das econornias de mercado e 0 pensamento .
utilitarista; elementos econ6rnico e social que tern sido frequentemente preteri
dos ou esquecidos, na ultima decada, sobretudo no ambito das rela~6es entre
cidadania e equidade. 7 Se as interroga~6es e os enigmas sao muitos, e se pode
mos afirmar que a cidadania (tal como a politica, que nao dev~ ser subsurnida
na sua expressao menos relevante mas mais visivel- a gestao governativa)
esta mergulhada num possivel aberto, nao temos. contudo qualquer duvida
4

5

6
7

J. Habermas (1992), Faktizitat und Ge/tung. Beitrage zur Diskurstheorie des Rechts und des de
mokratischen Rechtsstaats, Frankfurt, Suhrkamp, pp. 364 e 626.
Como observa ·Eduardo Louren<;o, trata-se do "itinerario que vai de Kafka a Camus e a
Sartre", no estimulante mapeamento realizado pelo ensafsta ern "Afigura do poder neste
fim de seculo", in 0 Esplendor do Caos, Lisboa, Gradiva, 1998, p. 122.
Op. cit., p. 161.
Para uma discussao sobre este problema aplicada a Portugal ver Manuel Villaverde Ca
bral (1998), Cidadania Po/{tica e Equidade em Portugal, Oeiras, Celta.
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em defender que a imaginal,;ao e atitude necessarias para enfrentar a actual
conjuntura 56 poqem surgir articuladas a liberdade politica e a aCl,;ao pensada .
na vida publica. Os resultados do Inquerito Nacional que se apresentam e in
terpretam neste capitulo sao urn contributo para esse pensamento correspon
dendo ao tema cruzado da oriental,;ao, responsabilidade e cidadania ambien
tal. A problematica da cidadania e 0 fio condutor da leitura que de seguida se
propoe.
o presente capitulo visa complementar as analises ate agora produzi
das, prolongando em particular os temas do anterior sobre informal,;iio e cul
tura ambiental", Trata-se aqui de procurar responder a varias questoes rela
cionadas com a oriental,;ao, cidadarua e responsabilizal,;ao. Em primeiro lu
gar, e no que diz respeito a oriental,;ao, ensaiamos a construl,;ao de urn indice
de oriental,;ao ambiental dos portugueses. Quem sao e como sao os portugue
ses com maior ou menor indice de oriental,;ao ambiental? Quais as suas opi
ruoes, disposil,;oes e praticas? Em seguida, pretende-se uma aproximal,;ao a
participal,;ao e acti vismo ambientalista enquanto dimensao da cidadania lata, .
por comparal,;ao com outras tematicas sociais. Como e que se diferenciamos
portugueses mais ou menos participantes e activos no que diz respeito as
suas opiruoes, disposil,;oes e praticas? Finalmente, tenta-se aferir a opiniao
dosinquiridos sobre os termos em que deve ser efectuada a responsabili
zal,;ao dos agentes politicos, econ6micos e sociais e da sua pr6pria inter
venl,;ao dvica. Qual 0 papel que defendem para a intervenl,;ao do Estado na
esfera ambiental?
/I

cognitiva de definir com rigor certas problematic as ambientais; classifica as
disposil,;oes no sentido de maiores esforl,;os financeiros pessoais a favor do .
ambiente; avalia a incidencia, no quotidiano, de praticas pr6-ambientais; pro
cura cap tar quadros de pensamento sobre a necessidade de mudar habitos de
consurno e estilos de vida em beneficio da situal,;ao ambiental.
o projecto de indice de orienta<;ao ambiental resulta, desta forma, do
cruzamento e fusao das seguintes variaveis:
a)

b)

o conceito de sensibilidade ambiental implica necessariamente a inclusao de

8

Beatrice Hammer (1997), Barometre Environnement EDF-DER, Volet Europeen: RisuItats de
I'Enquete de 1997, Clamart, EDF, Direction des Etudes et Recherches.

Disposil,;oes no sentido de aurnentar 0 esforl,;o financeiro:
esta disposto a pagar mais por marcas de produtos amigos do ambiente;
aceita prel,;os mais altos de modo a que a industria possa proteger me
lhor 0 ambiente; submeter-se-ia a maiores impostos se soubesse que 0
dinheiro seria usado na protec<;ao do ambiente - orientariio ambiental

alta;
esta disposto a contribuir com urn esfor<;o financeiro pelo menos numa
das ac~Oes atras mencionadas - orientariio ambiental media;
nao esta disposto a ter nenhum esfor<;o financeiro -orientariio ambiental
baixa

ambiental

uma dimensao emocional e representacional, que nao pode ser medida com
os elementos do Inquerito. Embora outros autores tenham construidoindices
de sensibilidade ambiental a partir de elementos semelhantes,8 optou-se nes
te estudo por uma tendencia menos ambiciosa.
Assim, em ordem ao tratamento das quest5es acima apresentadas, su
gere-se urn novo conceito - oriental,;ao ambiental como cruzamento das
varias dimensOes atitudinais convocadas no Inquerito. Enquanto componen
te da sensibilidade ambiental, propoe-se urn indice de oriental,;ao ambiental
dos portugueses. Este inclui quatro dimensoes: tenta medir a capacidade

Conhecimento dos conceitos/problematicas ambientais:
sabe definir adequadamente 0 PDM e da uma explica<;ao correcta ao bu
raco na camada de ozono - orientar!1o ambiental alta;
nao sabe definir uma das duas prob lematicas - orientariio ambiental me

dia e baixa

c)
Orienta~ao
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Praticas pr6-ambientais:
economizar energia em casa;
usar lampadas que gastem menos electricidade;
separar 0 vidro, papel, plastico, pilhas para reciclar;
tentar gastar menos agua;
utilizar papel reciclado;
participar numa aCl,;ao local a favor do ambiente

Se faz uma ou duas destas pnlticas -orientariio ambiental baixai se efectua tres,
quatro ou cinco destas praticas-orientariio ambiental midia;se leva a cabo cin
co ou seis destas prciticas - orientariio ambiental alta.

d)

Oriental,;oes relativas a mudanl,;as deestilo de vida indiciadas pelo posi
cionamento perante a alteral,;ao dos habitos de consumo:
concorqa em parte ou totalmente que seja necessario que as pessoas mu
dem os actuais habitos de consumo - orientarilo ambiental alta
discorda em parte de que seja necessario que as pessoas mudem os ac
tuais habitos de consumo orientariio ambiental media;
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discorda totalmente de que seja necessario que as pessoas mudem os ac
tuais habitos de consumo - orientafiio ambiental baixai
Uma vez que, em termos de analise estatistica, 0 fndice resulta de mUltiplos
cruzamentos e da sobreposi¢o de uma serie de variaveis, 0 que favorece a
tendencia para os inquiridos situarem as suas respostas nos valores centrais,
optou-se por considerar com maior incidencia na descri~ao que apresentare
mos as polaridades de orienta~ao ambiental"alta" e "baixa" das respostas.
Em muitas das questOes consideradas, este exerdcio de polariza~ao foi limi
tado por um padrao de respostas que reflectiam uma desejabilidade social.
Em sentido geral, verifica-se ser baixa a orienta~ao ambiental dos inqui
ridos. Quase 0 dobro dos portugueses revelam uma orienta~ao ambiental baixa (32%) comparativamente aos que revelam orienta~ao ambiental alta (17%).
Metade da amostra situa-se na zona cinzenta" dos valores medios, corrobo
rando a ja referida tendencia para a resposta menos definida. Veja-se, graficamente, a distribui~ao das orienta~oes ambientais pelos espa~os de referenda .
Os valores mais elevados de orienta~ao ambiental alta encontram-se nos
maiores aglomerados urbanos, com priviMgio para Lisboa. Para alem de ou
tros factores de caracteriza¢o das popula~oes envolvidas que contribuem
para distribuir desigualmente a respectiva propensao ambiental - a que
mais adiante se voltara parece concorrer aqui um efeito espedficamente
II
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Orientacao ambiental baixa

Cracterrsticas
tllm entre os 24 e os 49 anos;
sao prolissionais ou estudantes;
frequentam ou frequentaram maioritariamente 0 ensino superior;
predominantemente pequena burguesia de execucao ou tecnica de enquadramento;
de entre os profissionais, sao maioritariamente quadros superiores ou das profissOes tecnicas,
intelectuais e Intermedias;
sao trabalhadores assalariados;
auto·avaliam a sua forma de eslar na vida em lermos de projecto 'sociocentrado'
(identificam-se com a proposioao 'Participar com os oulros no desenvolvimenlO do mundo
em que sa vive, ajudando a construir 0 futuro atraves da aCCao em varios aspectos do quotidiano"j;
politlcamente, tendem a autoposicionar-se a esquerda do eSp9ctro politico, mas curiosamente
consideram que a actividade econ6mica nao deve sofrer intervencOes por parte do Estado.
Nota: significatillO com um erro inferior a 1'lb.

Quadro4.3

Orientaoao ambiental alta

Cracterrstlcas
tllm mais de 50 anos;
tllm maioritariamente 0 ensino Msico;
predominantemente membros do operariado e da pequena burguesia de execuOao;
s1\o profisslonais artesanais ou operarlOS;
ocupam-se de tarefas domesticas ou sao reformados;
trabalham por conta propria;
vivem em moradia ou vivend.a;
auto·avaliam a sua forma de estar na vida em termos de "quotidiano autocentrado'
(Identificam'se com a proposiC1\o "Aproveitar Individualmente e sem preocupacaes, no dia-a·dla, as
coisas boas da vida");
recusam-se a responder sobre 0 seu poslclonamento polrtico e, quando 0 fazem, sltuam·se
preferenclalmente ao centro;
atribuem um papo;ll relevante ao Estado na execu01io da polftlca econOmica.
Nota: significativo com um erro Inferior a 1'lb.

urbano,ligado presumiv.elmente ao quadro de vida e aos particulares proble
mas e visibilidades que gera.
Uma Vez definidos grupos em func;:ao das respostas, era interessante ca
racteriza-Ios em termos sociograficos de modo a encontrar tipologias de ana
lise, mesmo se tais tipologias, por obrigarem a inumeras simplificac;:oes, de
yam ser tomadas como meras referencias tendenciais. Ensaiando uma identi
ficac;:a0 9 dos portugueses que revelam orientac;:ao ambiental alta versus orien
tac;:ao ambiental baixa passa-se a revelar ambos os perfis (quadros 4.2 e,4.3).

9

Atraves do cruzamento do indice com as variaveis de caracteriza<;!l.o.
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Tudo indica que a orientac;:ao ambiental aumenta na razao directa da es
colaridade. Mais precisamente, amedida que progride 0 nivel de escolarida
de, do basieo (12,4%) para 0 secundario (23,1%) e deste para 0 superior
(43,1%), vai duplicando a percentagem de indivfduos que denotam uma
orientac;:ao ambiental alta. 0 mesmo tende a aplicar-se, em sentido inverso,
para os que manifestam urna orientac;:ao ambiental baixa - basieo (34,4%),
secundario (21,3%), superior (8,8%). Na ausencia da dimensao representacio
nal para a caracterizac;:ao da sensibilidade ambiental, 0 que estes dados suge
rem fortemente' e a influencia da escolarizac;:ao enquanto processo de forma
c;:ao social de quadros de pensamento perante os fen6menos ambientais.
o facto de nao ser 0 escalao ettirio mais baixo aquele que apresenta mai
or orientac;:ao ambiental pode contradizeraparentemente outros resultados
do Inquerito, nomeadamente relativos apreocupac;:ao com a evoluc;:ao do am
biente (capitulo 2) e ao conhecimento de pnlticas ambientais (capitulo 3).
A pr6pria composic;:ao do indice contribui, porem, para 0 entendimento do
aparente paradoxo, ja que nele se incluem dimensoes tais como a efectiva pra
tica de acc;:oes ambientais e de atitudes dependentes de graus de conhecimen
to mais exigentes. Assim, 0 escalao et<irio que sobressai eo dos 24 aos 49 anos.
No entanto, confirma-se que, mesmo perante a inclusao destas dimensOes, 0
agrupamento etario mais jovem apresenta urn nivel bastante alto de orienta
c;:ao ambiental.
A orientac;:ao ambiental alta e, como se viu, caracteristicamente urbana,
Tal observac;:ao pode confirmar a intuic;:ao dos investigadores de que os pro
cessos socia is que estao na origem da formac;:ao de uma "consciencia ambien
tal" sao facilitados pelo processo de urbanizac;:ao, embora se tenha de levar
em linha de conta que enos meios urbanos que se encontram tambem mais al
tos nfveis de escolarizac;:ao. Com efeito, a orientac;:ao ambiental alta esta clara
mente sobre-representada em relac;:ao a media nacional nos grandes p610s ur
banos- Lisboa (26,7%), Porto (19,8%) eSett1bal (19,8%). Integra tambemeste
grupo, com urna percentagem consideravel, a zona do Baixo Mondego (Co
imbra, Montemor-o-Velho e Figueira da Foz) (27,7%). Contudo, devem ser sa
lientados outros resultados, como os do Alentejo Litotal, que nao permitem
reduzir a variabilidade geografica do indice a urna mera constatac;:ao do peso
da populac;:ao urbana em cada regiao. Analisada a situac;:ao a urn nivel mais
macrosc6pieo (NUTII), fica evidenciada a posic;:ao relativa das duas areas me
tropolitanas e da regiao centro, por oposic;:ao aregularidade do resto do pais.
Quanto avariavel sexo, esta nao distingue de forma categ6rica os indi
viduos que denotam urna orientac;:ao ambiental alta, apesar de 0 sexo mascu
linD aparecer mais representado que 0 feminino.
o estudo da relac;:ao entre a orientac;:ao ambiental e a opiniao sobre a evo
luc;:ao futura do ambiente em Portugal e no mundo, indica que quanta menor
e a orientac;:ao ambiental, maior a percentagem de respondentes que nao for
mulam uma opiniao sobre essa mesma evoluc;:ao. Urn tra~o caracterfstico da
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orienta~ao ambiental alta parece ser a assertividade sobre 0 futuro do am
biente em Portugal e no mundo. Sendo 0 pessimismo uma constante ao longo
de toda a amostra, ele e mitigado na presen~a de uma maior orienta~ao am
biental (contrariando assima ideia de que a orienta~ao pr6-ambiental e neces
sariamente alarmista). Aescala geogrMica em que ecolocado 0 problema nao
revela grandes diferen~as.
.
Quanto a rela~ao entre ciencia, tecnica e ambiente, nota-se uma propor
~ao muito grande de respostas "nao sabe/nao responde" junto do grupo de
baixa orienta~ao ambiental. Ao mesmo tempo, constata-se urna tendencia
clara para os indivfduos de orienta~ao ambiental alta atribuirem urn sentido
emancipat6rio e ate optimista ao progresso cientifico e tecnol6gico relativa
mente a questao aml?iental. Trata-se, porventura, de uma posi~ao que conver
ge com a estrat~gia argumentativa do movimento ambientalista portugues,
baseada na contraposi~ao de argumentos cientificos e tecnicos aos argumen
tos do poder, em processos como os de Avalia~ao de Impacte Ambiental, de
notanda urn certo div6rcio na realidade portuguesa entre as preocupa~5es
(bio) eticas perante 0 imperativo tecmco e a ecologia.
Esta patente no grupo de orienta~ao ambiental alta uma vincada des
confian~a em rela~ao, por um lado, aos 6rgaos politicos, como os partidos
(70,9%) e 0 Governo (43,7%) e, por outro, as empresas (73,7%), enquanto fon
tes de informa~ao fidedignas. 0 mesmo acontece, embora de forma mais ate
nuada, no grupo de orienta~ao ambiental baixa. Identica similitude entre os
grupos eencontrada quando ambos atribuem urna pesada fatia de confian~a
a televisao, as associa~5esambientalistas, aos especialistas e investigadores.
Urn tra~o que parece distinguir, a este prop6sito, os respondentes de orienta
~ao ambiental alta e baixa e 0 facto de os primeiros apresentarem urn julga
mento crftico mais extremado do que os segundos sobre a globalidade das
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fontes de informa~ao apresentadas. Aquantidade de notidas eprogramas so
bre ambiente na televisao e considerada insuficiente pela globalidade dos
portugueses, sendo que praticamente ninguem (1,9%) opina que e excessiva.
Contudo, 0 grupo de orienta~ao ambiental alta e daramente mais assemvo a
afirmar esta lacuna de noticias e programas no ambito das quest5es ambien
tais. Questionados sobre varios facto res que os levariam a pagar pre~os mais
altos por determinados produtos, verifica-se, para quase todos os factores,
uma maior disposi~ao a pagar pelos inquiridos de orienta~ao ambiental alta.
Sobre se estariam dispostos a pagar urn p~ mais elevado por produtos que
sao melhores para a sua saude, a unanimidade e quase geral nos dois grupos
(92,4%) embora a dispombilidade a pagar se acentue ainda mais por parte de
quem denota maior orienta~ao ambiental. Em sentido inverso, uma minoria
marcada dos portugueses com orienta~ao ambiental baixa revel a nao estar
disposta a pagar -16,8%. Amesma situa~ao ocorre quando eperguntado aos
portugueses se estao dispostos a pagar mais por produtos de agricultura bio
16gica, embora neste caso se esteja longe da unanimidade -76,1 % favoraveis
contra 18,4% que 'contrariam essa posi~ao. 0 pais de fabrico como factor de
preferencia dos produtos distingue tambem bastante os grupos, sendo que 0
de mais alta orienta~ao ambiental tern dara preferencia pelos produtos'
nacionais.
Como seria de esperar, 0 grupo deorienta~ao ambiental alta caracteri
za-se pela dispombilidade em pagar mais por produtos que nao fazemmal ao
ambiente - 97,7%. Em sentido contrario, 28,1 % dos portugueses de orienta
~ao ambiental baixa revelam-se indispomveis para pagar mais por produtos
com essa caracteristica. Refira-se tambem a percentagem bastante elevada de
nao respostas neste grupo -70%. Finalmente, a certifica~ao de produtos tra
dicionais e favoredda pelo grupo de orienta~ao ambiental alta (82,1 %), por
compara~ao com 0 grupo de orienta~ao ambiental baixa (48,5%).

Acs:ao e activismo ambiental
Qual a participa~ao e activismo ambientalista dos inquiridos? Como e que se
diferenciam os portugueses mais ou menos partidpativos e activos no que
diz respeito as suas disposi~5es e praticas? Estas duas perguntas encontram,
no Inquerito, alguma informac;ao relevante.
A participa<;ao publica e considerada unanimemente importante e ne
cessaria na resoluc;ao dos problemas ambientais (98,8%),0 que parece indicar
que 0 myel de participa~ao dos portugueses nao e apenas determinado pela
sua dispombilidade para 0 fazer, mas igualmente pelas oportunidades e pro
cessos de participac;ao ao seu dispor. Neste ambito, as mulheres e os'mais
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Quadro4.5

Modos de participacao (Grande Lisboa)

Deu
dinheiro

Dominio
Direitos humanos
Raclsmo

Exclusao social
Droga

Total

Elfoi
s6cio

Partici~ou Denunclou
em mantles~ uma s'tual;ao
, tal;Oes
I

Ns/Nr
Total

n
%

71
12.4

6,3

107
18,7

10
1,7

20
3.5

12
2,1

42
7,3

274
47,8

112
19,5

33
5,8

n

14
2,4

11
1,9

25
3,8

o
0,0

27
4.7

7
1,2

34
5,9

319
55.7

152
26,5

38
6,6

5
0.9

10
1,9

15
2,8

5,5

46
8.6

9
1,6

84
15.8

294

%

51,3

132
23,0

0.0

n
%

253
44.2

3
0,5

256
44,7

7
1.2

25
4.4

4
0.7

33
6.3

163
28,4

13,4

21
3,7

n
%

144
25,1

9
1,6

153
26,7

1

0,2

28
4.9

8
1,4

37
6.5

238
41,5

114
19,9

25
4,4

n
%

9
1,6

4
0,7

13
2.3

n

301
52.5

0,7

305
53,2

%
Direitos
do trabalho

Subscreveu
um abalxo
-assinado'

n

36

29

77

o

i:)ijfeS9;ii:

d6al!1b~

Direitos
dos animals
Problemas
do patrlm6nio
hist6rico/cultural
sallde

1,6

%

%

4

7

5.4

1,2

18
3,1

5
0,9

30
5.2

340
59.3

139
24,3

46
8.0

15
2.6

13
2.3

9
1.6

37
6.5

140
24,4

66
11.5

18
3.1

Nota: percentagens em coluna (resposta de escolha mlJltipla)

Quadro4.6

Modos de participal;ao (Grande Porto)

Dominio
De
dinheiro

Subscreveu
umabaixo
-assinado

Total

EIfoi
s6cio

Participou
'
em maniles Den~nciou
tacOes
uma $l\uaciio

Total

Simpati
zantes

%

51
13.3

5
1.3

56
14.6

5
1,3

2.3,

n
%

12
3,1

4
1,0

16
4,1

o
o

Direilos
do trabalho

n
%

13
3,6

16
4,4

28
7,7

19
5,2

5

52

210

0,8

1,2

14,1

Exclusao social

n
%

168
43,8

3

171

0,8

44,6

10
2.6

7
1,8

5
1,3

n

108
28.1

2

110
28.S

2
0.5

12
3,1

5

0,5

%

28
7,3

4
1,0

32
8,3

1
0,3

n
%

215
56,0

1
0,3

216
56,3

22
5,7

Direilos humanos
Racismo

Droga

n

%

3

9

Nao
apoiantes

NslNr

4
1,0

18
4,6

212
55,2

6S
17,2

29
7,6

3

1

0.3

4
0,9

238
62,0

101

0,8

26,3

22
5,7

58,0

79
21,8

0,0

22
5.7

130
33,9

9,9

14
3,6

1,3

19
4,9

45,3

65
1,3

16,9

9
2,3

2
0,5

12
3,1

233
60,7

74
19,3

28
7,3

7
1,8

1
0,3

30
7.8

101
26.3

26

9
2.3

174

38

o
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n

Nota: percentagens em coluna (respos!a de escolha multipla)
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abaixo-assinados. Lembre-se aqui urna certa tradi~ao de abaixo-assinados e
peti~6es queremonta a primeira grande campanha deste tipo organizada
pela Liga para a Protec~ao da Natureza, com 0 objectivode proteger 0 lince da
Malcata, e contitlUada por iniciativas como as recentes peti~6es contra as ur
baniza~6es no litoral portugues.
Acategoria de simpatizantes inclui, para quase todas as areas tematicas
apresentadas, a grande maioda dos inquiridos. Sendo urna categoria que re
presenta quem simpatiza mas nao efectua nenhuma das praticas assinaladas,
as areas tematicas mais referenciadas deverao ser aquelas pelas quais existe .
urn apoio latente, mas nao efectivado. Estao neste caso as organiza~6es de de
fesa dos direitos dos animais e do patrim6nio hist6rico-cultural.
Em rela~ao ao agrupamento de nao participarttes, entendido como se
gundo grupo residual, isto e, congregando quem nem sequer declara ter sim
patia pelas organiza~6es, verifica-se que e sobretudo dorninado por urn certo
"conservadorismo social". Assim, sao as organiza~oes anti-racistas e as orga
niza~6es de defesa dos direitos do trabalho (sindicatos) quem recolhe 0 mai9r
nivel de nao participa~ao. Neste quadro afigura-se paradoxal 0 caso das res
postas respeitantes a defesa do patrimonio hist6rico-cultural apareceram em
terceiro lugar. A delesa do ambiente surge tambem penalizada, embora em
muito menor escala que nos primeiros dois casos.
Os resultados obtidos na analise da participa~ao e activismo ambienta
lista dos portugueses, nomeadamente no ambito da sua implica~ao nas orga
niza~Oes ligadas a defesa do ambiente e conserva~ao da naturezal'permitem
estabelecer uma hierarquia entre os diferentes modos de participa~ao. Recor
demos entaoa tipologia:
activistas: ser socio de uma associa~ao ambientalista, participar em
manifesta<;6.es, reunioes, sessoes publicas, ou ter denunciado uma
situa<;ao;
participantes nao activos; ter dado dinheiro ou ter subscrito urn
abaixo-assinadoi
simpatizantes: rnanifestam ter simpatiai
nao ambientalistas: nao apoiam nenhum movimento ambientalista.
Verificam-se algumas tendencias gerais na caracteriza<;ao sociografica destes
grupos, 0 que perrnite a proposta de perfis-tipo simplificados.
Coincidindo com os resultados de questionarios semelhantes - por
exemplo, 0 Inquerito Gallup Health ofthe Planet-, verifica-se urn pessirnismo
crescente na avalia<;ao do estado do ambiente a medida que aumenta a escala
geogrMica para que remete essa avalia<;ao. Esta preocupa<;ao atinge, para os
activistas, os 99,2% na referenda ao mundo, mas cifra-se, para esse mesmo
grupo, em apenas 59,6% na regiao.
o grau de activismo tambem se encontra associado a essa preocupa<;ao:
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Pars

Nao-ambientalistas
(27%)

Usboa

Porto
Activistas
Qutros (4%)
Nao-ambientalislas

(20%)

Flgurll4.3

(19"10)

Participanles
nao-activos
(9%)

Participac;ao e activismo ambienlal

quanta maior 0 activismo, maior a preocupa<;ao com 0 estado do ambiente
em todas as escalas. Quanto aevolu<;ao futura do ambiente em Portugal, os
activistas nao parecem distinguir-se do pessimismo geral caracteristico da
amostra. Deste modo, nao parece ser possivel inferir apenas da visao sobre
a evolu<;ao futura do ambiente 0 impulso para 0 activismo ambiental.
Verifica-se lima quase unanirnidade nos activistas em pagar mais por
produtos "arnigos do ambiente" - 91,6%. Esse consenso quebra-se, porem,
quando os mesmos inquiridos sao confrontados com a possibilidade de pa
gar mais impostos pela proteq;ao ambiental (72,3%), ou pre<;os mais altos
para que a industria possa proteger melhor 0 ambiente (77,3%). Tal resultado
podera indicar a fraca confian<;a depositada no poder politico e no mundo
empresarial para a resolw;;ao dos problemas ambientais. Coerente com dados
que analisamos de seguida, 0 grupo dos nao ambientalistas caracteriza-se por
urna menor disposi<;ao a pagar - quase metade (43,7%) nao estaria disposto
a pagar mais por produtos "amigos do ambiente".
Em resposta aquestao sobre a exigencia da participa<;ao social para aju
dar a resolver os problemas ambientais, esta e inteiramente assurnida pelos
activistas e participativos, se bern que surja claramente presente em todos os
agrupamentos de participa~ao. Os nao ambientalistas caracterizam-se pela
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%

"Aclivismo ambiental

Caracterfsticas
Activistas
540 maioritariamente jovens"dos 15 aos 23 anos;
sao sobretudo estudantes e profissionals;
predominantemente pequena burguesia tecnica e intermedia e de execu!rao;
concentram-se no ensino superior e ensino secundario;
auferem rendimenlos sobretudo do trabalho ou estao a cargo da familia;
constituem a maioria clara dos quadros superiores e das profissoes tecnicas,
intelectuais e intermedias;
distribuem-se nas posit;Oes politicas entre esquerda, direita e centro, seguem a distribuit;i!io geral
do conjunto da amoslra;
os apoiantes dos movimentos ambientalistas tendem a apresentar uma forma de estar na vida
·sociocentrada". Simultaneamente. esti!io tamoom sobre-representados nas categorias
que projectam a sua actividade no fufuro.
Participantes nao activ~s
- esti!io distribuldos ao longo de todos os grupos etarios, com urn ligeiro aumento
na classe etaria dos mais jovens (15 a 23 anos);
predominantemente operariado e pequena burguesia de e){9CUt;i!io;
sao sobretudo profissionais;
tal como no primeiro'grupo, si!io tamoom maioritariamente 'socicoentrados";
no entanto, nao si!io animados do mesmo espirito de conslrucao do futuro;
- sao sObretudo indivfduos com 0 ensino basico completo.
Simpatizantes
pertencem maioritariamente aos grupos etarios mais velhos (acima dos 50 anos);
enquanto profissionais, integram sobreludo a pequena burguesia de execucao,
onde constitue!ll 0 segmento fundamental;
sao sobretudoprofissionais e reformados;
constituem a maioria dos individuos "autocentrados' no quolidiano;
t6m maioritariamente 0 ensino basico e constituem 0 grupo mais representado
nesse nivel de ensino.
Nao ambientalistas
- t6m mais de 50 anos;
.
- neste grupo encontram-se a maior percentagem de reformados e domesticas;
- enquanto profissionais, predominantemente rilembros do operariado;
- nao se conseguem posiclonar em reiacao it pergunta sobre a forma de estar na vida;
16m sobretudo 0 ensino basico; estao claramente sub-representados no nivel de ensino superior.

• Naregiao
Figura 4.4
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• NaEuropa
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Cren!(a sobre a necessidade de participacao publica
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Concordo
em parte

1111 Nao-ambientalistas

Nota: significativo com urn erro inferior a 1%.

Figura 4.5

"naoresposta" e incluem a maior percentagem de inquiridos que apontam
para a minimiza<;ao da importancia da participa<;ao publica.
Quanto a concordancia com uma afirma<;ao tfpica de um demissionis
mo extremo - "Nao adianta fazer nada porque os problemas ambientais
mais graves nao tem soluc;ao" verifica~se que os activistas nao partilham
de uma tal perspectiva. Essa recusa e menos forte nos outros grupos, sendo
que 15,8% dos niio ambientalistas concordam em parte ou totalmente com a
afirmac;ao.
Quanto as praticas ambientais constata~se para todas (evitar 0 uso do

carro, adaptar 0 carro para combustiveis alternativos, economizar a energia
em casa, etc.) uma tendencia maior para a sua adopc;ao por parte dos activis
tas. Quanto aos nao arilbientalistas, e particularmente saliente a tendencia
para nao aderir a praticas ambientaustas relacionadas com 0 usa do autom6
vel ousua adaptac;ao. la nas disposi~oes que envolvem um ganho econ6mico,
como sao os casos de economizar energia em casa, gas tar menos agua ou usar
lAmpadas que consumam menos electricidade, essa tendenda e menor, ou
seja, ha urna maior disposi<;ao a poupar energia.

Avaliacao do estado do ambiente (preocupante e muito preocupante)
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Um membro activo desses
mOvimentos

1111 Uma pessoa simpatizante com
esses moy/mentos, mas nao activo

II Uma pessoa indrrerente a

o plano de tratamento estatistico das perguntas relativas a responsabiliza<;ao
tenta responder ao papel que os inquiridos defendem para a interven<;ao do es
tado no arnbiente e para a sua propria interven<;ao. Procurou-se, nesse sentido,
verificar os modos e condi<;Oes da participa<;ao publica nas polfticas arnbien
tais, seja atraves da adesao as politicas que envolvem uma responsabiliza<;ao
individual e civica - particu1armente 0 caso das polfticas·de recolha selectiva
de residuos -,seja pela participa<;ao efectiva nos processos de decisao.
o myel geral de participa<;ao dos portugueses em "movimentos so
ciais" e bastante baixo, a crer nas frequencias das respostas ao tipo de posicio
namento perante'as diferentes organizac;;Oes que operam na defesa do am
biente e conservac;;ao da natureza. Mas a principal conclusao a retirar da figu
ra apresentada e 0 grande capital de simpatia de todas estas organiza<;oes,
junto com 0 aspecto residual dos sentimentos de antipatia. Essa simpatia nao
se revela atraves dos diferentes modos de participa<;ao, em particular nos
mais activos, aqueles que implicam uma iniciativa e disponibilidade maior.
Mesmo para os problemas considerados mais prementes pelos portugueses,
como a "droga" ou a saude, a participac;;ao tende a ser apenas efectivada pelo
contributo monetario.
Apesar daquela tendencia, 0 ambiente revela-se uma das areas onde os
modos de participa<;ao activa, como a participa<;ao em manifesta<;Oes ou reu
nioes, assume maior importancia. Os individuos activos sao maioritariamen
te mulheres (60,3%), jovens dos 15 aos 23 anos (41,2%), mais escolarizados e
de posicionarnento politico de "esquerda". 0 grupo dos que se autoclassifi
carn como indiferentes aos movimentos ambientalistas sao tendencialmente
integrantes dos grupos etarios intermedios e com baixos mveis de escolarida
de. Os que se demarcam por antipatizar com estes movimentos sao os mais
idosos, menos escolarizados e que se posicionarn a" direita" no espectro poli
tico. 0 grupo dos que simpatizam nao e discrirninado pelas variaveis socio
graficas mais relevantes. Adiferen<;a marcante, a este respeito, entre a amos
tra de Lisboa e a do Porto, reside no superior n1imero de simpatizantes na ca
pital, em detrimento dos que nao sabem ou nao respondem a pergunta sobre
o seu autoposicionamento, 0 que talvez derive do maiornivel de escolaridade
e concornitante mobilizac;;ao cognitiva por parte dos cidadaos de Lisboa. 0
autoposicionamento dos inquiridos em geral na sua rela<;ao com as organiza
<;6es ambientalistas confirma aquela tendencia: se estas organiza<;Oes atin
gem nfveis realmente elevados de. simpatia, 0 mesmo nao sucede com os ni
veis de activismo.
No que respeita ao conhecimento dos portugueses sobre as organizac;;Oes
arnbientalistas, dois terc;;os respondem que j<i ouvirarn falar destas organizac;;oes

esses moY/mentos
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Figura 4.6
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Figura 4.8

Participa~o

e activismo amb/ental

sabendo referencia-Ias. Das 3.300 respostas, a Quercus e a organizaC;;ao mais
citada ( 22,7%), 0 Partido Ecologista "0S Verdes" obtem 0 segundo lugar'
(17,5%) e a Greenpeace aparece logo a seguir (17%), surgindo depois outras
organiza<;oes nacionais e internacionais.
o Inquerito incluiu igualmente urn grupo especifko de perguntas, ja
mencionado, sobre as acc;;Oes individuais que, pela sua natureza ou objectivo,
tendem a proteger 0 ambiente . Assim, foi perguntado aos portugueses se ja
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Figura 4.10

OrganizaQ6es ambientalistas conhecidas

fizeram ou se estariam dispostos a realizar varios tipos de ac~6es com aquele
tipo de objectivo.
Uma vez mais, os inquiridos demonstram urn nivel relativamente baixo
de praticas ja realizadas, embora manifestem ao mesmo tempo uma grande
disponibilidade para no futuro as adoptar. A excep~a.o a tendencia para a pe~
quena adesao a este tipo de praticas encontra-se nas actividades que resultam
dos habitos de economia domestica, tais como a poupan~ de agua e ac~6es ja
conotadas como correntes - separao;ao do lixo e utiIizao;ao de papel recicla
do. Relativamente a economizar energia em casa, as mulheres (76,5%) e os
idosos (83,8%) tomam a dianteira nos habitos de poupan~a, apesar de os ho
mens parecerem mais predispostos a mudar futuramente os seus habitos de
desperdfcio. Os jovens (33,8%) sao aqueles que mais manifestam a disponibi
lidade para vir a adoptar diferentes habitos de utilizao;ao de energia.
Evitar andar de carro e adapta-lo para combusnveis alternativos, como 0
Gas Propano Liquido, sao as praticas ambientais, sem margem para duvidas,

mais diffceis de tomar, e aquelas que mais resistencias acarretam (15,1% e
1,4% respectivamente). Apesar disso, nota-se uma tend~ncia para a predispo
si~ao em alterar os habitos com vista areduzir 0 impacte do autom6velno am
biente (13% e 23%). Constata-se ainda que aqueles que utilizam 0 carro nas
suas desloca~6es de trabalho ou estudo sao os que mais resistencia oferecern a
altera~ao de habitos induzida por uma preocupa~ao ambiental (16,8%),
Asepara~ao do lixo e pratica ja razoavelmente assumida por uma faixa re
lativamente elevada da populao;ao inquirida (31,4%) que mostra ter uma aceita
<;ao muito grande, mesmo por aqueles que ainda nao separam os materiais para
deposi~ao (48,6%). Os jovens, em particular, e apesar de nao serem os que mais
praticam a separao;ao do lixo, sao os que estao sobretudo sensibilizados para vir
a adoptar uma tal pratica (54,4%) 0 que pressagia talvez uma evoluo;ao favoravel
da mesma. UtiliZar papel reciclado e tambem uma pratica assumida cada vez
mais pelosjovens (46,7%) enquanto quenos grupos etariosmais velhos a percen
tagem desce aos 9%. as queja participaram numaa~ao local a favor do ambien
te distribuem-se entre os vanos grupos etarios, embora a predisposi~ao para par
ticipar em a~6es futuras seja claramente predominante entre os jovens (70,9%).
Verifica-se tambem que as praticas menos discriminat6rias de entre as
elencadas, em termos dos grupos de orienta~ao ambiental definidos no pri
meiro ponto, coincidemcom habitQs de economiza~ao, enquanto que a parti
cipa~ao em a~6es locais a favor do ambiente sao daramente distintivas do
grupo de orienta~ao ambiental alta.
Quando questionados sobre a necessidade de adoptar habitos de consu
mo diferentes dos actuais, a grande maio ria dos portugueses (82,1 %) mani
festa-se adepta da mudan~ de estilo de vida, 13,4% nao manifesta opiniao e
w
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"Nlio adianta fazer nada porque os problemas ambientais mais graves nao tem
solu911.0."

Patticipar numa aq;ao local a favor do ambierne

Pais
Discordo totalmente

Adaptar 0 carro para combustiveis alternativos

1.358
55,4

n

%
Utilizar papal reciclaclo
Discordo em patte

n

Concordo em patte

n

Utmzar energias altemativas

207
8,4

%

Prefelir produtos com ernbalagel)s reutilizilveis

Concordo totalmente

12,3
95
3,9

n

%

Separar 0 vidro, papel, plastico e pilhas para reciclar
NslNr

Utilizar detergenles biodegradaveis

349
14,2

n

%

Tentar gaslar menos agua

Grande Lisboa e Peninsula de SetUbal

Usar lampadas que gastem menos electriclclade

Discordo total mente

381
71,9

n

%

Economizar energia em casa
Discordo em parte

91,1
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19,2
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• .OA baixa
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Figura 4.12
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Ac¢es realizadas ou que estaria disposto a realizar para proteger 0 ambiente segundo
a orienta~o ambiental

30
5,7

n

%
Concordo totalmente

8,9
17
3,2

n

%
Ns/Nr

43
7,5

n

%

apenas 4,6% manteria os actuais habitos de consumo. Verifica-se que a popu- .
la~ao mais jovem -15 a 23 anos (92,5%) -, mais escolarizada -ensino supe
rior (98%) ~ e mais a esquerda" no espectro politico (87,4%), esta mais sensi
bilizada para a necessidade de mudan~ dos habitos de consumo.
Os portugueses MO manifestam, de modo geral, um pessimismo radi
cal. Em resposta a questao relativa a solu~ao dos problemas do ambiente, a
concordancia com uma afirma~ao tipica de um pessimismo extremo - nao
adianta fazer nada porque os problemas ambientais mais graves nao tern so
lu~ao" - verifica-se sobretudo nas mulheres (55,8% concordo totalmente;
61,8% concordo em parte), nos inquiridos mais idosos (35,8% concordo total
mente; 22,2% concordo em parte) e com 0 ensino basico (68,5% concordo to
talmente; 74,9% concordo em parte). Esta opiniao nao e, porem, partilhada
peJos portugueses que tern entre 15 e23 anos (23,7% discordam totalmente) e
que tern 0 ensino superior e/ou secundario (15,8% e 19,9%).
Inquiridos sobre a principal razao para pouparem agua, cerca de meta
de dos portugueses (55,1%) revela que esta poupan~a se inscreve na preocu
pa~ao ambiental de a nao desperdi~are 32,1 % aponta 0 principio econ6mico
da poupan~a. Onao desperdfcio ambiental ea principal razao assinalada pe
los mais jovens (68,5%) e mais escolarizados(77,7% ensino superior e 67,8%
ensino secundario) quepoupam ou estao dispostos a poupar aquele recurso.
/I

Grande Porto
Discordo totalmente

n

%
Discordo em parte

n

%
Concordo em parte

/l

n

%
Concordo totalmente

n

%
NslNr

n

%

182
56,2
87,0
100
30,9
31
9,6
13,0
11
3,4
60
15,5

A orienta~ao ambiental acompanha, por conseguinte, a preocupa~ao com 0
desperdfcio de agua; por sua vez, a poupan~a econ6mica e uma preocupa~ao
distintivado sexo feminino (60,4%), dosportuguesesmais idosos (39,3%) e dos
menos escolarizados, isto e, que possuemno maximo 0 ensino basico (68,9%).
Verifica-se 0 assentimento geral quanta a importancia do prazo de vali
dade nos produtos alimentares (95,4%). A quase unanimidade imp5e-se
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Aaz!io principal para poupar agua

Quadro4.9
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Terem garantia de qualidade
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Terem r6tulo ecol6gico (embalagens recicladas e/ou recicJaveis)
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Criterios de consumo alimentar (importante e multo importante)
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II Poupar dinheiro

Raz!io principal para poupar agua segundo a orlenta\tao ambiental

igualmente quando se trata da garantia de qualidade (90,8%), e de serem de
produc;ao tradicional e caseira (88,9%). Por outro lado, 0 consumidor mani
festa estar cada vez mais sensivel a aspectos tais como a agricultura bio16gica
(77,1 %) e 0 r6tulo eco16gico (63,7%). Aaten~ao prestada a fadores eco16gicos
no acto do consumo de produtos alimentares ganha proporc;Oes mais destaca
das sobretudo noSportugueses com nlveis de escolaridade elevados (80,1% e
82,2%) enos grupos etarios jovens (79,8% e 83,2%).
o cruzamento das respostas a esta pergunta por grupos de orienta~ao
ambiental revela que a Unica quebra na quase unanimidade da atribui~ao de
importanda aos factores referidos s6 se verifica no caso do r6tulo ecoI6gico,
com alguma incidencia para 0 de orientac;ao ambiental baixa. De notar que a
analise estatistica dos outros factores (produtos tradicionais e fabricados em
Portu~al) nao revelou urna rela~ao significativa,
E sabido que nao e apenas 0 prazo de validade e a garantia de qualidade
dos produtos que condiciona a defesa do consumidor. Em rela~ao a disposi
~ao para pagar urn prec;o mais alto por determinados produtos essa defesa
consegue impor para quase todos os portugueses (89,9%) a importAncia de

.OAalta
Figura 4.14

Terem garantia
de qualidade
Ii'lOAmedia

Terem r6tulo
ecol6gico
EiiJOAbaixa

Criterlos de consumo alimentar (importante e multo importante) segundo a orlentacao
ambiental

serem melhores para a saude.
Os inquiridos revelam tambem estar cada vez mais predispostos a pa
gar por produtos agricolas sem quimicos (72,2%) e sobretudo que nao fazem
mal ao ambiente (81,1%), 0 que vemcorroborar os resultados deuminquerito
aplicado em 1997 (Beatrice Hammer) no sentido de uma crescente orienta~ao
dos portugueses para a protecc;ao do ambiente, principalmente entre os mais .
jovens (79% e 92,1%) e os que curnpriram 0 ensino superior (79,3% e 96%).
Os produtos nadonais e a certificac;ao figuram assim no carrinho de compras
dos portugueses, para grupos especificos, e certo, mas significativos.
Quando se trata de avaliar os servi~os publicos de ambiente na sua loca
lidade, surgem mais criticas no que se refere alimpeza dos locais publicos do
que a frequencia da recolha de lixo. 0 problema do lixo parece comec;ar a ser
menos dramatizado entre as preocupac;oes eco16gicas dos portugueses, pelo
menos nas zonas menos densamente urbanizadas. Com efeito, analisando
esta pergunta pel~ grelha das Unidades Estatisticas Territoriais (NUTII), veri
fica-se que os portugueses mais satisfeitos, tanto com a frequencia da recolha
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Quadro 4.12

Disposh;;ao para pagar um pre\(O mais allo

SalisfaCao com a recolha do lixo e a Ilmpeza dos locals publicos
c·

Sim
Produlos
Que sao melhores para a saude
Que nao lazem mal ao ambienle
De agricullura biol6gica (sem quimicos)
Fablicados em Portugal·
Tradiclonais certificados

n

%

2.203
1.986
1.770
1.719
1.566

Bastante ou totalmente
satisfat6ria

Pouco ou nada
salisfat6ria

NslNr
n

%

89,9

79

81.1
72,2
70,2
63,9

181
244
134
386

3,2
7,4
10
5,5
15,8

n

%

n

%

n

%

808

65,6

1.606

32,8

36

1,6

1.327

43,2

1.059

54,2

64

2.6

Frequi!ncia
da recolha de fixo
Limpeza dos locais
publlcos

Ns/Nr

Pais (%)

1_

-~-~--

Ecocentros
PlasticOes
Latoes
Papel6es
Vidroes
Que sao melhores
para a saude

De agricuitura
biol6gica

Fabricados em
Portugal

Que nao lazem
mal ao amblenle

Tradicionais
certiflcados
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Disposic;ao para pagar urn prec;o mais allo segundo a orientacao ambienlal

Plastic6es
Lat6es

do lixo como co.m a limpeza dos locais publicos, sao os do Alentejo (76,5% e
68,9%), da Madeira (78% e 79,7%) e dos A~ores (86,7% e 65,7%), Pelo contra
rio, nos residentes de Lisboa e Vale do Tejo e do Centro, destaca-se uma ava
lia~ao muito negativa, sendo a limpeza dos locais publicos 0 aspecto que mais
enfatizam criticamente.
Em rela~ao a utiliza~ao de equipamentos de recolha selectiva de resi
duos,nota-se uma elevada difusao da utiliza~ao rotineira e quotidiana do vi
drao, mas urn desconhecimento de outras estruturas de recolha selectiva. Por
sua vez, a utiliza~ao sistematica ou regular dos vidroes coincide em grande
medida com a no~ao de proximidade dos equipamentos. 0 efeito geracional e
escolar evidencia-se tambem aqui. De facto, sao os mais novos que t~m co
nhecimento da existencia destes equipamentos selectivos de lixo e que mais
os utilizam. No extremo oposto, encontram-se os individuos mais velhos e
com menor grau de escolaridade, que nao s6 nao os utilizam, como tambem
nao manifestam ter algilma no~ao da sua existencia,
A distribui~ao dos pontos de recolha selectiva e entendida de forma
mais positiva pela popula~ao de Lisboa, onde 63,7% afirma ter urn vidrao

Papeloes
Vidroes
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40
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1

Ecocentros
Plaslic6es
Laloes
Papeloes
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% 0

Figura 4.16
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Frequ~ncja de utilizacao do vidrao segundo a orienta~o ambiental

proximo de sua casa (Porto 55,5%; pais 37,3%) 0 mesmo sucedendo em menor
medida para.os outros sistemas de recolha. Tudo indica que a utiliza.;ao dos
diferentes sistemas de recolha reladona-se com a percep~ao da sua proximi
dade. Em concreto, os sistemas de recolha selectiva distinguem-se quanta asua
utiliza.;ao sistematica entre dois grupos: por um lado, aqueles cuja utiliza<;ao e
fortemente determinada pela sua proximidade (como e 0 caso dos ecocentros e
lat6es), por outro, aqueles que por for~a de estarem ja a entrar nos habitos dos
portugueses, nao dependem tanto da percep<;ao da sua proximidade (como
sao os vidr6es e, em menor medida, os papel6es). Se, no Porto, a utiliza<;ao sis- .
tematica dos vidr6es e menos assfdua e recobre menos pessoas, essa utiliza<;ao
esta mais reladonada com a distancia a que se encontram dispomveis estes
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sistemas de recoIha selectiva. Jei em Lisboa aurnenta a disparidade entre as per
centagens de utilizadores sistemeiticos dos vidroes e dos papeloes emrela<;ao
aos que afirmam fer estas estruturas proxiroas de suas casas.
As tres ac~6es que os portugueses consideram prioritarias para a inter
ven~ao do Governo com vista a resolu<;ao dos problemas ambientais sao: .
"apoiar a educa~ao ambiental" (15%), "fazer leis de protec<;ao ambiental mais
rfgidas para 0 comercio, industria e agricultura" (14,3%) e "fiscalizar seria
mente 0 cumprimento da legisla<;ao ambiental (14,2%). Depois, com valores
muito proximos destes, surge a "proibi~ao da venda de produtos queprejudi
quem 0 ambiente" (12%) e a necessidade e urgencia de"dar mais informa.;ao
aos ddadaos" (10%), As ac.;oes tecno-cientfficas que dizem respeito a "finan
dar as autarquias para projectos relativos ao ambiente" (5,2%), "promover 0
desenvolvimento de novas tecnologias respeitadoras do ambiente" (6%) e
"subsidiar as empresas que protegem 0 ambiente" (7,6%) merecem menor
destaque.
..
Aqueles que rec1amam, por um lado, um Estado mais proibicionista e
fiscalizador para resolver os problemas ambientais e, por outro, desejam que
lhes seja proporcionada mais informa.;ao e educa.;ao ambiental, saosobretu
do os menos escolarizados (67,2%), mais idosos (25,2%) e posicionados a" di
reita" no espectro polftico (19,6%).0" desenvolvimento de novas tecnologias
respeitadoras do ambiente" e 0 "financiamento das autarquias para projectos
relativos ao ambiente" constituem ac.;6es marcadamente representadas nos
que tem 0 ensino superior (24,9%), nos mais jovens (28,2%) e que se auto-posi
cionam it "esquerda" (22,6%).
. Arela~ao com as polfticas ambientais e mediada no Porto por uma atitu
de mais liberal e menos intervencionista. A popula.;ao de Lisboa reivindica
um apoio de tipo estrutural aos diferentes actores politicos. Analisando por
grupos de orienta<;ao ambiental, denota-se que quanto maior e a orienta~ao .
ambiental, maior a atitude prointervencionista por parte do Estado; neste
item, uma vez mais, a orienta.;ao ambiental baixa destaca-se pelo elevado nu
mero de nao respostas (72,3% do total nacional de nao respostas, contra 0,9%
do grupo de orienta<;ao ambiental alta).
No que diz respeito a percep<;ao sobre a preocupa<;ao ambiental por par
te dos partidos politicos comassento parlamentar, os portugueses destacam 0
Partido Ecologista "Os Verdes", urn resultado de certo modo esperado dada a
conota~ao ambientalista directa do Partido evidenciada, alias, numa outra per
ouviu falar de algumas organiza~6es e associa<;6es
gunta do questioneirio
que trabalhem mi defesa do ambiente?"). De todas as maneiras, constata-se
urna grande tendencia de nao respostas por parte dos dois grupos de orienta
~ao ambientaL Pese a caracterfstica dominante dogrupo de orienta¢o ambien
tal baixa ser exactamente 0 seu alto myel de nao respostas, este resultado pode
ra indiciar uma dificuldade em associar 0 actual espectro polftico-partidario,
seus discursos e programas as preocupa<;6es ambientais. Recorde-se que, como

nil
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AC9iies que 0 Governo pode realizar para resolver os problemas do ambiente
Pars

Apoiar a educac;ao ambiental
Fazer leis de protecc;ao ambiental mais
rfgidas para 0 comercio, industria e
agricultura
Fiscalizar seriamente 0 cumprimento da
legisla<;ao ambiental
Proibir a venda de produtos que prejudicam
oambiente
Dar mais inton:nac;;ao aos cidadaos
Murtar claramente os prevaricadores as leis
ambientais
Subsidiar as empresas que protegem 0
ambiente
Promover 0 desenvolvimento de novas
tecnologlas respeitadoras do ambiente
Financiar as autarquias para proJectos
relativos ao ambiente
NS/Nr

Grande Lisboa

Grande Porto

n

%

n

%

n

%

974
930

15
14,3

262
258

16,4
16,2

146
143

14,8
14,5

922

14,2

234

14,7

144

14,6

784

12

173

10,8

85

8,6

654
621

10
9,6

134
166

8,4
10,4

81
108

8,2
11

494

7,6

117

7,3

85

8,6

390

6

117

7,3

45

4,6

337

5,2

78

4,9

65

6,6

393

6

57

3,6

82

8,3

Ac~oes

Pais ('Yo)

Grande Porto ('Yo)

Apoiar a educay30 ambiental

Grande Lisboa e
Peninsula de Setubal ('Yo)
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Leis mals rlgida. para 0 comercio, industria e agricultura
Fiscalizar seMamente
Promove, 0 desenvolvimento de novas tecnologias

Figura 4.20

Grau de proocupac;;ao (preocupadolmuito preocupado) dos partidos poHticos com
os problemas do ambiente (parlamentos da preocupac;;ao ambiental)

Financlar as autarquias
Subsidiar as empress. que protegem 0 ambiente
Multar daramente
Dar mals inrormSQijo
Proibir a venda de produ1l:>s que prejudicam 0 ambien'"
Ns/Nr

III OA alia
Figura 4.19

DOA baixa
Ac~es que 0 Governo pode realizar para resolver os problemas do ambiente segundo
a orientaf;ao ambienlal

ja se deixou patenteado, edepositada uma menor confiam;a nos partidos politi
cos enquanto fonte de informac;;ao sobre a problematica ambiental.
A ordenac;;~o dos partidos quanto ao seu grau de preocupac;;ao e caracte
rizada pelo primeiro lugar do Partido Ecologista "Os Verdes" nos dois grupos
que temos vindo .a analisar; 0 Partido Socialista aparece dassificado em se
gundo lugar; em terceiro, 0 grupo de orientac;;ao ambiental baixa coloca 0 Par
tido Social Democrata, enquanto 0 grupo de orientac;;ao alta coloca 0 Partido
Comunista Portugues.
Sobre a responsabilidade que cada u:rila de varias entidades apresentadas
tern, pela sua capacidade especffica, para contribuir para a resoluc;;ao dos proble
mas ambientais nacionais, os resultados comprovam que, para a maior parte, 0
ambiente euma materia que reclarna a intervenc;;iio do Estado, acima de tudo do
poder central (Ministerio do Ambiente e Govemo), mas tambem do poder local
(autarquias). No entanto, a necessidade de maior responsabilizac;;ao por parte
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da sodedade civil e evidenciada quando os portugueses depositam igual
mente grande confian"a na interven"ao de cada urn individualmente. Sao os
mais novos que tendem a valorizar a implica"ao dos ddadaos na resoiu"ao
dos problemas ambientais, responsabilizando depois as associa"oes ambien
talistas. Os mais velhos tendem a enfatizar 0 papei das autarquias e do Gover
no. Os mais escolarizados, aiem da ac"ao de cada urn, esperam e confiam aci
rna de tudo no papel socializador e pedagogico das escolase demais agentes
de sodaliza"ao, tanto mais quanto 0 pedido de informa"ao surge como urn
dos problemas com maior relevo no que respeita ao ambiente. Quanto aos
cientistas, quase ninguem espera uma contribui"ao relevante, 0 que nao dei
xa de ser curioso, quando a amostra tinha manifestado uma certa adesao ao
poder prometeico da ci~nda e da tecnica.
De modo a compreender melhor a perspectiva dos inquiridos em ter
mos de responsabiliza"ao, de urna lista de doze entidades pediu-se que esco
lhessem tres a que recorreriam de imediato no caso de quererem denunciar
urna descarga poluente na agua ou qualquer outro atentado ambiental. Vma
entidade surge de imediato a merecer especial destaque: a autarquia (26,2%).
Sao os indivfduos com mais de 50 anos, comgraus de escolaridade mais bai
xos e que vivem sobretudo no Norte (36,8%) que mais esperam 0 contributo
das autarquias. Ecom 0 poder local que os portugueses principalmente con
tam para enfrentar os problemas ambientais, embora tambem confiem, com
incidencia nas camadas menosescolarizadas (71,5%), na Policia e no Ministe
rio do Ambiente. Os mais jovens (32,8%) e escolarizados (18,6%) depositam
confian"a fundamentalmente na ac"ao das organiza"oes ambientalistas.
De urna lista de onze problemas que deveriam ser resolvidos pelos go
vernos-em que cinco eram relativos ao ambiente - pediu-se que os inquiri
dos escolhessem os tres que consideravam mais importantes. No ordena
mento resultante, para cada urn dos grupos de orienta"ao que se tern vindo a
diferendar, os items ambientais s6 surgem depois das questoes da saude,
"droga", seguran"a e ensino. Os items ambientais aparecem apenas a partir
da quinta e da sexta posi"ao; nomeadamente, no grupo da orienta"ao am
biental alta, destacam-se nesses lugares as referencias a polui"ao e destrui"ao
da natureza; no grupo de orienta"ao ambiental baixa sao citados 0 excesso de
lixo e tambem a polui"ao.
Inquiridos sobre as principais causas para 0 problema da polui"ao da
agua, as descargas efectuadas pelas industrias sao as mais fortemente respon
sabilizadas pelos dois grupos de orienta"ao ambiental. Trata-se de urna ten
denda crftica muito forte, que surge ligeiramente acentuada nos indivfduos
com orientas:ao ambiental alta (orienta"ao ambiental alta -75%; orienta"ao
ambiental baixa - 66% ). Em segundo lugar, sao referidos os pesticidas usa
dos na agricultura (orientac;ao ambiental alta - 31,1 %; orientac;ao ambiental
baixa -34,6%).
Quando questionados sobre se 0 Estado e as autarquias podem impor,
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III OA baixa
Entidades que podem, pela suaae<;:ao. contribuir para a resoluc;ao dos problemas
ambientais. segundo a orientac;ao ambiental

por razOes de protec"ao do ambiente, uma serie de medidas de preservac;ao,
verifica-se urn quadro geral de concordancia com as medidas apresentadas.
Esta concordanda torna-se numa quase unanimidade quanta a responsabili
zac;ao das fabricas a pagar pela polui"ao que fazem. Contudo, os grupos de
orientac;ao ambiental diferenciam-se em relac;ao aos limites a impOl a cons
truc;ao a proprietarios de terrenos, a fechar fabricas poluidoras quando essa
circunstancia ocasiona desemprego e a reprovar certos projectos de urbaniza
c;ao turfstica para ,9 lit~ral. Constata-se que, no que diz respeito a limites que
impliquem consequencias gravosas para os pr6prios e a ac,,6es que impli
quem responsabilidades pessoais, os grupos identificados distinguem-se
mais daramente.
Sabre as causas principais do problema dos li~os/resfduos, os inquiri
dos responsabilizam individualmente cada ddadao, pela sua falta de civis
mo, e as empresas, pela sua desresponsabiliza"ao dos danos ambientais que
causam. Tal e valido para os dois grupos em questao. No entanto, 0 grupo de
orientac;ao ambiental baixa e particularmente critico quanta as autarquias e a
sua capaddade de gestao, 0 que pode reflectir quer a sua preocupa"ao concre
ta com 0 problema do lixo, ja evidenciado na resposta a pergunta anterior,
quer 0 facto de depositarem uma enorme expectativa no poder local. 0 grupo
de orienta"ao ambiental alta revela, por seu turno, preocupa"ao com a falta de

180

OS PORTUGUESES E 0 AMBIENTE
ORIENTA<:;AO. CIDADANIA E RESPONSABILlZA<:;AO

Quadro 4.14

."No caso de querer denunciar uma descarga poluente na agua, ou qualquer. outro
atentado ambiental. a quem recorreria de imediato?"

Entidades

n

%

1.743
964
845
797
711

26,0
14.1
12.3
11.6
10.4
9.4·
8.1
3,1
1.2
0.8
0,5
0,4
2,6

Quadro 4.15

Ordenamenlo das entidades que podem contribuir para a resoluyAo dos problemas
ambienlais segundo a orienlaQlio ambiental

Orienta<;:iio ambienlal alta
AUlarquia! CAmara
Polida! guardas
Minlsterio do Ambiente e seus organismos
Organiza<;iio ambientatista
Delegado de saudel medico
Bombeiros
Comunica<;:ao social
Governo I Govemo Regional
Tribunais I Minister;o Publico
Provedor de Justi<;:a
Partido politico
Assembleia da Republica Ideputados

643
556
211
81
52
32
28
180

Entidades

Nota: % sobre total de cita<;:oes

estruturas que incentivem a reciclagem e a reutiliza~ao, evidenciando uma
percep~ao mais geral do problema.
Foi tambem solicitada a escolha de tres grupos de entidades que podem,
pela sua ac~ao, contribuir para a resolm;ao dos problemas ambientais nacio
nais a partil;' de uma lista fornecida. 0 ordenamento das respostas e o seguin
te: em primeiro lugar, surge a responsabiliza~ao individual dos cidadaos; em
segundo, 0 Ministerio do Ambientei em terceiro, asautarquias. 0 grupo de
orienta~ao ambiental mais baixa destaca-se por responsabilizar mais os or
gaos da Administra~ao Central e Local, enquanto os de orienta~ao ambiental
alta tendem a responsabilizar mais as associa<;5es ambientais e os cidadaos
individualmente.
.
.
No que diz respeito a actua~ao do Governo no campo das politicas
efectivas que pode desenvolver para enfrentar os problemas ambientais, .
pedi,u-s.e que fossem seleccionados tres de entre um grupo de ac~5es diver
sas. As respostas mais enunciadas foram 0 apoio a educa~ao ambiental, a
fiscaliza~ao seria e a elabora~ao de leis de protec~ao ambiental mais rfgi
das. A tendencia clara nas respostas a esta pergunta combina 0 apelo a uma
interven~ao pedag6gica mas tambem jurfdico-penal mais forte por parte
do Estado.
Em rela~ao ao posicionamento sobre 0 papel do Estado, nao se encon
tram diferen~as vincadas entre os varios grupos de participa~ao e activis
m~, em concreto quando os inquiridos sao interrogados sobre a interven
~iio do Estado no sistema economico. Pelo contrario, quando inquiridos
sobre a concordancia com uma afirma<;iio caracterfstica de uma posi~ao li
beral na economia, nomeadamente se· a actividade economica deve ser

I
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OrienlayAo ambiental baixa

n

%

Os cientistas
A comunica<;ao social
As empresas
Governo/Administra<;iio
Publica
As escolas

33
79
99
101

9.6
23.1
28,9
29.5

101

29.5

As autarquias

134

Associa¢es ambientalislas
e grupos de cidadaos
Minislerio do Ambiente

144
154

Total

342

Entidades

Os cientistas
A comunica<;:ao social
As escolas
As empresas

Associac;:oes ambientalistas
e grupos de cidadiios
39.2
Governo/Administra<;:ao
Publica
42,1
Os cidadaos (pessoas)
individualmente
45.0
As autarquias
................... .... " " ..... " .. " ..................... ,,, .. ,
Total

n

%

52
114
133
138

9.9
21.6
25,2
26,2

151

28.7

230

·43.6

242

45.9

256
527

Nota: percentagens em coluna (resposta de escolha multipla).

deixada as empresas, verifica-se a tendencia para a nao resposta por parte
dos nao ambientalistas.
Quanto a importancia atribuida a defesa do ambiente e qualidade de
vida como objectivo politico, nao constitui surpresa verificar que quanta me
nor 0 activismo ambiental, menor e essa importancia atribufda. Dois ter~os
dos niio ambientalistas nao conseguem sequer formular uma resposta a esta
questao.
Finalmente,' quando questionados sobre a razao pela qual as pessoas
nao fazem maispela protec~ao do ambiente, a falta de informa~ao e educa~ao
dvica sobressaem como justifica~ao. Em particular, a falta de informa~ao e
mais vezes citada pelos nao ambientalistas. Em terceiro lugar, aparece, para
os activistas, a ideia de que as pessoas 56 farao alguma coisa se outras pes
soas come~arem a fazer". No caso dosnao ambientalistas, essa posi~ao e to
mada pela res posta as pessoas nao pensam nissOff. 0 efeito geracional e es
colar evidencia, mais uma vez, que sao os portugueses idosos e menos escola
rizados a invocar 0 deficit de informa~ao e educa~ao dvica. Os mais jovens
e/ou com 0 ensino superior defendem que "as pessoas s6 farao alguma coisa
se outras come~arem a fazer", mas opinam tambem, com relevante incid~ncia
na Regiao de Lisboa e Vale do Tejo, que a sua participa<;ao nao eapoiada pelas
institui<;6es. 0 can~cter demasiado dispendioso que pode acarretar a protec
~iio da natureza constitui 0 factor menos relevante para os inquiridos que se .
situam entre os 36 e os 49 anos, para os que detem 0 ensino superior e/ou se
cundario e que vivem no Norte do pais.
ff

ff
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Razoes para as pessoas nao fazerem mais pela prOle~ao do ambienle

Quadro 4.16
Raz6es indicadas

NlIo eslllo suficienlemente informadas
Nao t!!lm suficiente educa<tl!o civica
Nao pensam nisso
S6 faraD alguma coisa se outras pessoas come«arem a fazer
Edemasiado trabalhoso ou estao demasiado ocupadas
A sua participa<tao nao e apoiada pelas institui«6es
Edemasiado dispendioso
Ns/Nr

n

%

969
591
269
159
155
65
27
215

39,6
24,1
11,0
6,5
6,3
2,7
1,1

8,8

• Nilo estilo suficlentemenle

Informadas
CI Edemasiado trabalho$O
au eslllo demasiado ocupadas
• Edemasiado dispendiO$O
Simpalizantes

Ill! Nilo tem su/lelenle
educacao civica

l1li S6 farao a1guma cOisa
sa Dutras pessoas come<;arem

Participanles
nlll> activos

a fazer
CI A sua participacao
nao e apoiada peIas instilu~

Activistas

1m Nilo pensam nisllO

% 0

Figura 4.22
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100 (:J Ns/Nr

Razoes para a nl!o participa«llo ,por grupo de actiYismo

Conclusiio
A orientac;ao ambiental dos portugueses foi apresentada neste texto como
sendo uma das componentes posslveis de um indicador de sensibilidade am
biental, nao tendo, porem, a pretensao de esgotar todas as suas varias dimen
soes. A partir deste parametro, e considerando as respostas obtidas, e possi
vel afirmar que a orientac;ao ambiental dos portugueses e fraca. E evidente
que nao se esperaria encontrar homogeneidade nessa orientac;ao. Os mveis
de escolaridade mais eleva dos, os gropos etarios mais jovens, a pertenc;a aos
gropos profissionais dos quadros superiores e das profissoes intermedias,
bem como 0 projecto de vida "sociocentrado", surgem associados aos portu
gueses que manifestam urna maior orientac;ao ambiental. A esta orientac;ao
ambiental esta ainda associada uma tendencia prometeica no "progresso
cientifico" e na capacidade da Mcnica em enfrentar os problemas ambientais.
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Esta posic;ao tecnofila, todavia, nao parece corresponder aadopc;ao do que al
guns autores tem !ienominado como programa de "modemizac;ao eco16gica"
(Weale; Gouldson). Um programa que associa confianc;a na capacidade tec
nologica para 0 enfrentamento de problemas ambientais a uma politica dife
rente,menos restritiva e mais confiante nas orientac;oes poHticas "soft", tais
como a adesao aos impostos ambientais ou subsidios para introduc;ao de pro
cessos menos poluentes. A situac;ao portuguesa e, pois, caracterizada pelo
afastamento dessas politicas. Esse afastamento prolonga-se tambem as fontes
de informac;ao, sendo evidente, por parte do gropo de orientac;ao antbiental
alta, no que respeita as entidades poHticas e as empresas. Esta orientac;ao am
biental,em contrapartida, associa-se positivamente a um maior apelo a parti
cipac;ao dos cidadaos e a uma maior enfase na mudanc;a dos estilos de vida,
favoraveis ao ambiente'.
Por outro lado, as tendencias encontradas na analise dos resultados da
aplicac;ao das tipologias de activismo reforc;am as conclus5es sociograficas
referidas para os grupos de orientac;ao ambiental. Os portugueses mais acti- '
vos na area ambiental sao tendencialmente mais jovens, em idade escolar,
mais escolarizados e quadros superiores e tecnicos. 0 seu projecto de vida e
maioritariamente "sociocentrado" e orientado para 0 futuro. Por oposic;ao, os
agrupamentos dos simpatizantes e os "nao ambientalistas" encontram-se em
maior nfunero nas faixas etarias mais velhas, entre a populaC;ao nao activa e
menos escolarizada.
Quanto ao imaginario pessimista-demissionista perante as possibilida
des de alterac;ao dos dados ambientais, os activistas, embora nao se distinguin
do dos outros grupos, sao mais propensos a valorizar a participac;ao publica na
decisao. Eprovavel que a maior mobilizac;ao cognitiva dos activistas nao justi
fique uma representac;ao fatalista da evoluc;ao dos problemas ambientais.
Os grupos de participac;ao e activismo distinguem-se tambem na efectiva
c;ao das praticas. No entanto, sao de salientar as disposiC;5es relativas a separar e
reddar lixo, onde a distinc;ao entre activistas e nao activistas e menor, mas em
que os nao ambientalistas nao as efectuam. Podemos assim estar em presenc;a de
urn efeito do peso da normatividade social associada a estas praticas.
No campo da responsabilizac;ao, assiste-se sobretudo a duas tendencias
fortes: a remissao da responsabilidade pelos problemas ambientais para a po
pulac;ao em geral, por um lado, e a atribuic;ao de responsabilidade ao conjun
to Estado e empresas, por ~Utro. 0 posicionamento em relac;ao ao papel do
Estado, tanto no campo de actuac;ao das politicas econ6micas como, mais
concretamente, no das politicas ambientais, nao distingue os gropos de orien- ,
tac;ao ambiental. Nota-se, porem, uma superior preocupac;ao, no gropo de
orientac;ao ambiental alta, para com a funC;ao pedagogica, fiscalizadora e pe
nalizadora do Estado, que estimam pouco eficaz.
Por fim, verifica-se que a importancia da defesa do ambiente como ob
jectivo politico cresce a medida da conexac;ao entre urn superior mvel de
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informac;ao e urn supenor grau de participac;ao; em sentido inverso, os menos
participativos manifestam estar menos informados, tendendo a admitir uma
baixa preocupaC;ao global a problematica ambiental, 0 que acaba por justifi- .
car, de resto, a sua pr6pria inercia.
As ultimas palavras deste capitulo sao de Marianne Moore: "Estas coi
sas sao importantes nao porque / se lhes pode dar uma interpretac;ao sonan
te, mas porque sao / uteis".

CONCLUSAO
]oao Ferreira de Almeida

Os capftulos deste livro forampropondo conclusoes parciais com a intenc;ao
de salientar e resumir aspectos relevantes dos temas que trataram. Nao e util,
nestas notas finais, retomar tais conclusOes. Valera a pena, em contrapartida,
falar urn pouco do futuro, tanto mais quanta e claro que urn trabalho como 0
que se apresentou esta muito longe de terminado.
.
Ele nao esta terminado, desde logo num sentido muito generico que tern
a ver com 0 tipo de saberes que as ciendas sodais produzem. Mesmo quando
as pesquisas se cehtram sobre a actualidade, as realidades de que se ocupam
continuam a sofrer modificac;oes. Se foi rigorosa a tentativa de reconstituic;ao
e interpretac;ao dos processos sociais, 0 que se pode esperar e ter produzido
conhecimento sobre urn passado recente. Os objectos das ciendas sociais re
cusam-se a parar no tempo para se deixarem melhor analisar e para darem 0
conforto de urn saber estabilizado. Teimam sempre em ser processos, em con
tinuar os seus pr6prios trajectos.
o trabalho nao esta acabado, no entanto, tambem em sentidos mais
especificos.
Ele centra-se, essendalmente, na interpretac;ao de resultados de urn in
querito por questionario. Qualquer metodo isolado de pesquisa tern limita
c;oes que s6 podem ir sendo pardalmente superadas quando se multipIicam
as tecnicas de recolha e tratamento de informac;ao, num continuado e pacien
te esforc;o de complementac;ao, de cerzidura. 0 metodo do inquerito e assim
sempre insufidente para atingir os objectiv~s centra is de captar valores, re
presentac;oes, atitudes, a respeito das questoes ambientais.
Acresce que, como logo de inido se fez notar, este Inquerito, com 0 carac
ter sistematico que se pretendeu dar-lhe, e pioneiro em Portugal. 0 prec;o dessa
soIidao inaugural, desse desamparo, e uma drastica lirnitac;ao de ambic;6es.
Sem verdadeira comparabilidade no tempo, ele fragiliza -se pela impos
sibilidade de reconstituir processos, de avaliar tendencias. Sem comparabili
dade alargada e sistematica no espac;o - ja que nem a substanda nem 0
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