
CONSCIÊNCIA
SUSTENTÁVEL:
UM PERCURSO
EM CONSTRUÇÃO
Os consumidores têm cada vez mais presente o impacto económico, social e
ambiental das suas escolhas, mas ainda há um longo caminho a percorrer para
que a chamada "consciência sustentável" ganhe consistência. Empresas,
associações, instituições de ensino e Estado são chamados a intervir.

As preocupações com a sustenta-
bilidade ambiental aumentam
numa altura em que se calcula que
o consumo em todo o mundo seja
20% maior do que a oferta de re-
cursos naturais, uma tendência

que, a prazo, fará com que o pla-
neta deixe de suportar a forma ac-

tual de vida da humanidade. As

práticas de consumo sustentável
estão por isso na ordem do dia.

Consumir de maneira susten-
tável é consumir menos, mas prin-
cipalmente melhor levando em

consideração os impactos sociais,
económicos e ambientais dos pro-
dutos e das suas cadeias produti-
vas.

A ideia geral é a de que o con-
sumidor está cada vez mais cons-
ciente dos vários impactos das suas

escolhas, mas são principalmente
as vantagens financeiras que o mo-

tivam a adoptar comportamentos
de consumo mais sustentáveis,
"comportamentos esses que pode-
rão ajudá-lo a gerir melhor o seu

orçamento familiar", considera
Vasco Colaço.

O presidente da DECO tam-
bém acha que as empresas estão
cada vez mais sensíveis à proble-
mática da sustentabilidade am-
biental, "seja pela imposição de le-

gislação ambiental ou pelos bene-
fícios que a disponibilização de

produtos mais sustentáveis pode
ter junto dos consumidores em ter-
mos de impactos nos seus lucros".



A menos de meio
caminho andado
É geral o consenso de que já há

algum caminho percorrido em tor-
no do consumo sustentável em

Portugal, mas também é comum a

ideia de que, desde a informação à

legislação, muito ainda terá de ser

feito para acelerar o processo.
Embora reconhecendo o papel

do retalho e da distribuição para
sensibilizar e informar os consu-

midores, Ana Trigo Morais, direc-

tora geral da APED, considera que
a transição para uma economia
mais eficiente e geradora de menos
resíduos requer uma "actuação a

todos os níveis". Isso abrange tam-
bém os produtores e fabricantes,
responsáveis pelas especificações e

concepção e design dos produtos,

as autoridades oficiais, através de

políticas de educação e cidadania

ambiental, e os consumidores em

geral.
A reforma da fiscalidade ver-

de, na vertente do desagravamen-
to da carga fiscal para produtos
ambientalmente mais adequados,
é um tema através do qual o Go-
verno poderia contribuir para a
"consciência ambiental", sugere a

responsável.
A opinião de Vasco Colaço vai

no mesmo sentido, com o presi-
dente da DECO a defender a apos-
ta em instrumentos económicos e

fiscais que incentivem os cidadãos
e também as entidades públicas a

adquirir produtos mais sustentá-
veis.

"O factor preço continua a ser

uma importante barreira para que

o consumidor adquira produtos
mais sustentáveis. É importante fa-
cilitar a massificação daquilo que
ainda são hoje experiências alter-
nativas de produção e de consumo
mais sustentáveis, porque só desse

modo os preços destes produtos
poderão baixar".

Claro que os governos podem
actuar, e têm vários instrumentos,
não só para penalizar más práticas
como incentivar melhores práticas,
em coordenação com o sector pri-
vado e a sociedade civil, mas há

que ter em atenção as questões da

justiça e equidade social para não

aumentar as desigualdades sociais

no que concerne aos custos e esfor-

ços de determinados grupos relati-
vamente às chamadas elites, subli-
nha Mónica Truninger.

"Quando há taxas para pena-



lizar maus comportamentos am-
bientais, normalmente os ricos e

poderosos safam-se e os pobres e

sem recursos são os mais castiga-
dos. E aqui falhamos a componen-
te do consumo sustentável que tem
a ver com a dimensão social", de-
fende a investigadora do Instituto
de Ciências Sociais da Universida-
de de Lisboa.

Educar para ganhar
velocidade
Informar e educar o cidadão,

dotando-o de competências para
fazer opções ambientalmente sus-
tentáveis será outro factor impor-
tante do consumo sustentável e

aqui o Estado também terá um pa-
pel importante a cumprir. "O Esta-

do tem o dever de promover uma

política educativa, em especial nas

escolas, que aborde as matérias re-
lacionadas com o consumo em ge-
ral e o sustentável em especial, mas
também sobre os direitos e os de-

veres dos consumidores", defende
Vasco Colaço. "A educação do
consumidor permitirá que este des-

envolva competências que lhe per-
mitam adoptar um comportamen-
to mais sustentável na escolha e

aquisição de produtos e serviços".
Para Mónica Truninger, é igual-

mente importante haver mais in-
vestigação sobre as práticas colec-
tivas que usam mais recursos e que
lesam mais as componentes social,
económica e cultural do consumo
sustentável.

"Compreender melhor por que
razão consumidores, empresas, Es-
tado e sociedade civil fazem as suas

actividades diárias da forma como
fazem, quais as que utilizam mais
recursos e as que utilizam menos
recursos".

Depois desse grande diagnósti-
co há uma questão de escala que é

preciso ter em conta, porque há

práticas que são mais rígidas e di-
fíceis de mudar, "porque têm uma

escala maior, são mais dominantes,

por exemplo as práticas de trans-

porte dependentes do carro", do

que outras, "como colocar o lixo

separado no ecoponto". A inves-

tigadora acha por isso que este é

um programa que tem de ser mon-
tado com vários especialistas, com
a ajuda do Estado, das empresas e

da sociedade civil, e que não pode
estar desligado da complexidade
das práticas mais globais e domi-
nantes.

Mónica Truninger sublinha que
há várias iniciativas possíveis e que
algumas até já estão no terreno,
como a distribuição de ecopontos,
o aumento de ciclovias, a sinaliza-
ção de produtos com logo ecológi-
co, as feiras de produtos biológico.
"A questão é que muitas destas ini-
ciativas são muitas vezes montadas
sem se compreender os usos que as

pessoas fazem dessas coisas, como
é que isto entra e interfere no seu
dia-a-dia". A investigadora defen-
de por isso que, sem a análise e es-
tudos sobre as práticas quotidia-
nas, será difícil formar políticas pú-
blicas que atuem de forma mais es-
trutural na mudança das práticas
para o consumo sustentável.

Pensar sustentável a 10 anos de distância

Face ao caminho que já foi percorrido, e tendo em conta aquilo que
poderá ser feito entretanto em prol de um comportamento mais sus-
tentável, a perspectiva de como Portugal poderá estar daqui a 10
anos nesta área é positiva.
"Esperamos que daqui a 10 anos sejamos todos consumidores mais
conscientes, participativos e empenhados em contribuir para uma so-
ciedade mais eficiente na utilização dos recursos", antecipa Ana Tri-

go Morais, da APED.
Para Vasco Colaço, da DECO, "será certamente um país com consu-
midores mais informados, críticos e responsáveis dos seus actos de
consumo".
A opinião de Mónica Truninger vai no mesmo sentido. "Não sei se
estaremos qualitativamente melhores em termos de grau face ao con-
sumo sustentável, mas estaremos certamente mais sabedores de
como actuar e intervir na mudança de práticas".
A investigadora do ICS acredita, que os efeitos da crise podem ser
uma janela de oportunidade para reconfigurar práticas que utilizam
mais recursos, mas tudo depende de como novas práticas que se
adoptaram e que são mais sustentáveis se articulam ou incentivam
até a adopção de outras menos sustentáveis. "No fundo, isto é um
puzzle que tem de ser montado com paciência e por tentativa de erro.
Não há soluções únicas ou que funcionem rapidamente".



AEP é o mais recente parceiro
do Green Project Awards

O Green Project Awards e a Associação Empresarial de Portugal (AEP)
vão conjugar esforços num conjunto de iniciativas futuras. A parce-
ria foi oficializada durante a conferência "Consumo Sustentável: O
Poder do Consumidor" e terá especial enfoque no projecto Interam-
Wnerg - Internacionalização do Sector Português do Ambiente e Ener-
gia.
Com o acordo de cooperação assinado, a AEP torna-se parceiro do
Green Project Awards nas suas edições em Portugal, nos países da*
Comunidade de Língua Portuguesa - CPLP - e na avaliação da sua im-
plementação noutros países.
Outro dos objectivos é identificar oportunidades de implementação
do Green Project Awards em mercados estratégicos da AEP e nos
mercados prioritários do projecto Interambinerg.
Nas áreas do ambiente e energia, Portugal dispõe de um conjunto de
infrá-estruturas, conhecimento técnico, experiência e capacidade ins-
talada que tornaram o país numa referência internacional. É para tra-
duzir em negócios e exportações esse capital que surge o projecto-,
interambinerg ¦ Internacionalização do Sector Português do Ambien-
te e Energia.
Os mercados-alvo definidos como prioritários são a Colômbia, o Me- ,
xico e o Peru - três países da América Latina, bem como com os paí-
ses CPLP ¦ Brasil, Angola, Moçambique, entre outros -, com inves-
timentos ambientais significativos previstos para os próximos anos.


