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ONG Ambiente
Comunicar 

Sustentabilidade

Acompanhamento 
políticas públicas

Projetos 
demonstrativos

Participação e 
intervenção dos 

cidadãos
Independência



Áreas em que trabalhamos

Sociedades 
Sustentáveis e Novas 
Formas de Economia

Alterações 
Climáticas, Energia e 
Mobilidade

Solo e Gestão do 
Território

Água e Oceanos
Biodiversidade, 
Agricultura e 
Floresta





“Existem duas formas de termos o suficiente.

Uma é continuar a acumular mais e mais.

A outra é desejar ter menos.”

G. K. Chesterton, All things considered, 1908



O contexto
A INSUSTENTABILIDADE DO MODELO



O mantra

“A nossa economia altamente produtiva exige que façamos

do consumo um modo de vida, que convertamos o ato de 

comprar e usar num ritual, que procuremos a nossa

satisfação espiritual, a satisfação do nosso ego, no 

consumo. 

Estes produtos e serviços devem ser oferecidos ao 

consumidor com uma urgência especial (…). Precisamos que 

as coisas sejam queimadas, usadas, substituídas e 

deitadas fora, a um passo cada vez mais rápido.”
Victor Lebow (marketing consultant): 1955



Earth Overshoot Day

2012
• 22 de agosto

2002
• 3 de outubro

1992
• 21 de outubro

1970
• 31 de dezembro

www.footprintnetwork.org

http://www.footprintnetwork.org/


Earth Overshoot day - Evolução

2019: Portugal – 26 de maio; Mundial – 29 julho





O uso de recursos (média da UE)



Consumo de recursos – água/solo

https://www.foe.co.uk/sites/default/files/downloads/mind-your-step-report-76803.pdf

https://www.foe.co.uk/sites/default/files/downloads/mind-your-step-report-76803.pdf


Será isto o 
melhor que 
conseguimos
fazer?

https://www.ambientemagazine.com/recolhidas-20-toneladas-de-residuos-reciclaveis-no-vodafone-paredes-de-
coura/

https://www.ambientemagazine.com/recolhidas-20-toneladas-de-residuos-reciclaveis-no-vodafone-paredes-de-coura/


Causa ou consequência?



Um novo paradigma?
https://www.youtube.com/watch?v=WmVLcj-XKnM

https://www.youtube.com/watch?v=WmVLcj-XKnM


A ordem 
(natural) das 
coisas...



Até ao 
presente

Riqueza

Crescimento 
contínuo

Eficiência

“Ter mais”

“Insatisfação 
constante”

Para o 
futuro

Bem-estar

Qualidade

Suficiência

“Suficiente”

“Frugalidade”

“Ir para além da 
materialidade”



Que papel para a 
Economia Circular?



Economia Circular

https://apcergroup.com/media/k2/items/cache/aa5045f13216477abf2a0e16a08acd59_XL.jpg

https://apcergroup.com/media/k2/items/cache/aa5045f13216477abf2a0e16a08acd59_XL.jpg
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Plano de Ação Nacional (2017/2020)

Investir e Inovar
Responsabilidade 

alargada do 
produtor

Combate ao 
desperdício 
alimentar

Dar nova vida aos 
resíduos

Educar para a 
Economia Circular

Incentivos ao 
mercado (produção 

e consumo 
circulares)

Regenerar recursos: 
água e nutrientes



Ações prioritárias - ZERO

Promover um novo 
modelo de produção e 

consumo - transição

Conceção dos produtos 
(durabilidade; uso 

eficiente dos recursos)

Foco na prevenção, 
reutilização, 
reparação/ e 
atualização

Reduzir substâncias 
perigosas no sistema

Promover a reciclagem 
apoiada na recolha 

seletiva

Serviços em alternativa 
aos produtos

Ferramentas 
económicas e sociais

Coerência das políticas 
e implementação 

eficaz



Práticas quotidianas



A NECESSIDADE EXISTE MESMO?
É POSSÍVEL PEDIR EMPRESTADO, 

ALUGAR, COMPRAR EM SEGUNDA

MÃO?

PODE SER REUTILIZADO, 
REPARADO E ATUALIZADO?

QUAIS FORAM AS CONDIÇÕES DA

SUA PRODUÇÃO (EM TERMOS

SOCIAIS E AMBIENTAIS)?

QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS

IMPACTOS DA PRODUÇÃO, USO E

FIM DE VIDA?

EXISTEM ALTERNATIVAS

SUSTENTÁVEIS: COMÉRCIO JUSTO, 
RÓTULO ECOLÓGICO EUROPEU

(OUTROS), AGRICULTURA

BIOLÓGICA, ECONOMIA LOCAL...? 

QUAIS SÃO OS CUSTOS REAIS E

QUEM OS SUPORTA (O

COMPRADOR, O AMBIENTE, AS

GERAÇÕES FUTURAS)?

PODE SER FACILMENTE RECICLADO

E REINTEGRADO NA ECONOMIA?

Questionamento permanente



“Existem duas formas de termos o suficiente.

Uma é continuar a acumular mais e mais.

A outra é desejar ter menos.”

G. K. Chesterton, All things considered, 1908
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