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INTRODUÇÃO
À CONSULTA
PÚBLICA
OBRIGADO POR CONCORDAR EM JUNTAR-SE A NÓS NO
DIA 25 DE OUTUBRO PARA NOS DEIXAR AS SUAS IDEIAS E
OPINIÕES. ESTAMOS MUITO INTERESSADOS EM SABER O QUE
TEM PARA DIZER.
No dia da consulta pública, abordaremos
questões relacionadas com o consumo
sustentável e a elaboração de políticas.

O QUE É SUSTENTABILIDADE?
Vamos começar por definir
sustentabilidade.

A questão central é a seguinte: em mercados
livres, as opções de consumo são vistas
como um assunto privado e individual. Os
governos são geralmente hesitantes em
intervir demasiado no espaço privado dos
seus cidadãos. Como resultado, as políticas
destinadas a melhorar o consumo sustentável
tendem a centrar-se na produção de bens e
serviços, e não no consumo privado.

Uma das definições mais comuns de
desenvolvimento sustentável é a da Comissão
Brundtland1. Nesta definição o desenvolvimento
sustentável significa “um desenvolvimento
que satisfaz as necessidades do presente
sem comprometer a capacidade das futuras
gerações satisfazerem as suas próprias
necessidades”.

Gostaríamos de debater consigo o possível
alargamento das políticas sobre consumo
sustentável, incluindo medidas destinadas
aos cidadãos. Também queremos ouvir a sua
opinião sobre os diferentes papéis que os
cidadãos poderiam desempenhar no aumento
da sustentabilidade na sociedade.

o

que

é

Esta definição tem sido criticada por colocar
a ênfase no desenvolvimento. Recentemente,
alargou-se o âmbito da sustentabilidade para
incluir a sustentabilidade social, ambiental e
económica2. Por outras palavras, precisamos
de abordar a sustentabilidade da perspetiva
das pessoas, do planeta e do lucro.
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O QUE É O CONSUMO SUSTENTÁVEL?
Em 1994, no Simpósio de Oslo do Ministério do
Ambiente da Noruega, o consumo sustentável
foi definido como: “O uso de produtos e
serviços que respondem às necessidades
básicas e trazem uma melhor qualidade de
vida, ao mesmo tempo que minimizam o uso
dos recursos naturais e materiais tóxicos, bem
como as emissões de resíduos e de poluentes,
durante o ciclo de vida do produto ou serviço,
para não comprometer as necessidades das
gerações futuras.”
Esta ainda é, atualmente, uma das definições
mais consensuais de consumo sustentável
pelo que servirá como base para as nossas
discussões.
QUAL A IMPORTÂNCIA DO CONSUMO
SUSTENTÁVEL?
Os recursos da Terra não conseguirão suportar
o nível atual de consumo e produção humana
indefinidamente. Se os padrões de consumo
atuais se mantiverem, até 2030 precisaremos
de outro planeta terra3.
Além disso, a atividade económica humana afeta
o nosso meio ambiente natural. Contribui para
o aquecimento global, gera poluição e altera as
paisagens. Criamos campos, desviamos rios,
construímos barragens, estradas e fábricas,

desenvolvemos portos e muito mais – tudo para
apoiar a produção e circulação de mercadorias.
Os efeitos não são apenas sentidos localmente.
De acordo com a Comissão Europeia, “Os
impactos do consumo na UE são sentidos
globalmente, pois a UE está dependente das
importações de energia e recursos naturais.
Além disso, uma proporção crescente de
produtos consumidos na Europa é produzida
em outras partes do mundo.” 4

QUATRO ÁREAS DE CONSUMO
Neste processo de consulta iremos
concentrar-nos
em
algumas
áreas
fundamentais:
alimentação,
transporte,
habitação e equipamentos electrónicos.
Juntas representam entre 60% e 70% das
pressões ambientais causadas por gases
de efeito de estufa, a redução da camada
de ozono, a acidificação e o consumo de
recursos8. Por conseguinte, quaisquer
iniciativas dos decisores políticos para
equilibrar o consumo com os limites
planetários, humanos e económicos irão
provavelmente abordar estas quatro áreas
fundamentais. Estas áreas são recorrentes
ao longo deste documento.

Por outro lado, grande parte da Ásia e de
África está atrás da Europa em termos do seu
desenvolvimento económico. Um dos maiores
desafios para a sustentabilidade é o crescimento
económico e o aumento da população nestas
regiões.
Tudo isto representa desafios, se quisermos que
as gerações futuras possam ter um bom nível
de vida. Serão então necessárias alterações
para poder equilibrar pessoas, planeta e lucro
de uma forma eficaz e justa para todos.
MUDAR ATRAVÉS DA FORMULAÇÃO DE
POLÍTICAS
Os decisores políticos na Europa estão
ativamente à procura de soluções orientadas
para a produção, bem como para o consumo.
Há várias partes interessadas sendo que estas

O QUE É O PACITA?
O PACITA é um projeto de quatro anos financiado pela UE que apoia Parlamentos e a
Sociedade Civil na Avaliação da Tecnologia. Destina-se a melhorar os processos de
formulação de políticas sobre questões relacionadas com a ciência, tecnologia e inovação.
O PACITA tem como objectivo contribuir para melhorar as bases da formulação de políticas,
através da melhoria do conhecimento que serve de suporte a essas políticas. Para isso,
envolve de forma interativa uma grande variedade de pessoas e organizações. Ao fazê-lo,
visa revelar conhecimento, experiência e especialização relevantes que, caso contrário,
seriam negligenciados na formulação de políticas.
Está a participar na Consulta Pública Europeia sobre o Consumo Sustentável, um projeto
de investigação do PACITA que envolve cidadãos da Áustria, Bélgica, Bulgária, República
Checa, Dinamarca, Hungria, Irlanda, Lituânia, Países Baixos, Portugal e Espanha. Este é
um dos vários projetos que estão a ser realizados pelo PACITA.

podem influenciar o processo de formulação de
políticas: os próprios decisores políticos, grupos
de interesse, lobistas, meios de comunicação,
indústria, sindicatos, organizações não
governamentais - a lista continua. Alguns
destes têm uma voz mais ativa do que outros.
Alguns recebem mais tempo de antena. Alguns
são mais eficazes em obter o que desejam.
O projeto PACITA está em particular interessado
em ouvir as opiniões de uma das partes
interessadas: os cidadãos. Como parte da
consulta em que está a participar, iremos ouvir
como os cidadãos de 11 países europeus vêem
as políticas em torno do consumo sustentável.
Estamos curiosos em saber quais os tipos
de instrumentos que os cidadãos pensam
que os decisores políticos devem usar, quão
prescritivas ou intrusivas devem ser as medidas
e a que níveis é que as políticas devem ser
feitas. Em suma, se a mudança for realmente
necessária, o que pensam os cidadãos sobre
quem deve controlar esse processo e como o
devem fazer?
Algumas

mudanças

exigem

escolhas

fundamentais e envolvem cedências difíceis.
Outras mudanças acontecem gradualmente e
surgem sem que ninguém se aperceba. Além
disso, uma mudança simples pode resolver
mais do que um problema. Por exemplo, reduzir
a poluição cria postos de trabalho associados,
melhora o ambiente e beneficia a saúde
humana. Tais exemplos são o ideal, mas nem
sempre acontecem. Às vezes, a abordagem de
uma questão de sustentabilidade social será
feita à custa de preocupações económicas ou
ambientais. Encontrar soluções num espaço
que não afete negativamente pelo menos uma
é difícil. Para não falar em encontrar soluções
que contemplem as pessoas, o lucro e o planeta
de forma equilibrada.
TRÊS CAMINHOS POSSÍVEIS
Não há uma solução única para alcançar um
consumo mais sustentável. Neste documento
informativo e na nossa consulta consigo,
iremos, em geral, abordar três possibilidades,
não sendo nenhuma mutuamente exclusiva.
A primeira é promover padrões de consumo
mais sustentáveis. Isto incentiva um equilíbrio
Introdução | 04

Introdução à consulta pública
entre o que e como as pessoas consomem
e as pressões colocadas pelo consumo nos
recursos do planeta, economias e sociedades.
A segunda via a abordar é a redução do nível
de consumo. Isto pode ser alcançado, em
parte, através de uma alteração nas atitudes de
consumo e, em parte, através da alteração dos
processos de produção e fabrico.
Por fim, as pressões sociais, ambientais e
económicas causadas pelo consumo também
podem ser reduzidas ao diminuir a quantidade
de resíduos criados pelo consumo.
Do ponto de vista de um decisor político, as
melhores soluções não implicam quaisquer
cedências. Idealmente, uma política conduz à
melhoria sem eliminar a hipótese de escolha ou
afetar negativamente outras áreas. No entanto,
tal nem sempre é possível.
A UNIÃO EUROPEIA E AS SUAS AMBIÇÕES
A UE está a olhar para a sustentabilidade de
várias maneiras. A utilização eficaz dos recursos
e da energia têm assumido um papel central
nas suas discussões. Mais recentemente,
começou-se a olhar para a noção de economia
circular – uma economia que não produz
praticamente quaisquer resíduos.
Uma iniciativa fundamental neste momento é
a Europa 20205,uma estratégia de crescimento
da UE até ao final da década. Segundo José
Manuel Barroso, Presidente cessante da
Comissão Europeia, a Europa 2020 tem como
objetivo alcançar uma “economia inteligente,
sustentável e inclusiva, com níveis elevados de
emprego, produtividade e coesão social”.
A Europa 2020 orienta uma série de outras
iniciativas. Uma das quais é o Roteiro para uma
Europa eficiente em termos de recursos, que
descreve como a economia da Europa pode
ser transformada numa economia sustentável
até 2050.
O Roteiro tem uma visão ambiciosa: “Em
2050, a economia da UE terá crescido de uma
forma que respeite as restrições em termos de
recursos e os limites do planeta, contribuindo
assim para a transformação económica global.

A nossa economia é competitiva, inclusiva
e oferece um alto padrão de vida com muito
menor impacto ambiental. Todos os recursos
são geridos de forma sustentável, das
matérias-primas à energia, água, ar, terra e solo.
Foram alcançados marcos importantes em
termos das alterações climáticas, ao mesmo
tempo que a biodiversidade e os serviços do
ecossistema subjacentes têm sido protegidos,
valorizados e substancialmente recuperados.” 6
Outra iniciativa impulsionada pela Europa
2020 é o Plano de Ação para um Consumo
e Produção Sustentáveis (CPS) e Política
Industrial Sustentável (PIS)7. Isto visa garantir
um papel de liderança para a UE em termos
de desempenho ambiental. Na sua essência,
é uma estrutura para melhorar o desempenho
energético e ambiental dos produtos e promover
a sua aceitação pelos consumidores.
O resultado destas iniciativas poderá ser uma
sociedade muito diferente da atual.
COMO O DOCUMENTO ESTÁ ESTRUTURADO
Este documento informativo foi dividido em
quatro partes. Cada uma delas reflete as
sessões em que irá participar no dia da consulta
aos cidadãos.
O Capítulo 1 fornece-lhe informações de base
sobre o consumo sustentável e a formulação
de políticas.
O Capítulo 2 analisa as alterações no sentido
do consumo sustentável.
O Capítulo 3 abrange questões que envolvem
a redução do consumo.
O Capítulo 4 é sobre a redução de resíduos
e a perspetiva de uma designada economia
circular.
No final do documento, há um anexo com uma
lista das fontes utilizadas na compilação do
mesmo.
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CONTEXTUALIZAÇÃO:
INSTRUMENTOS PARA
A FORMULAÇÃO DE
POLÍTICAS

EMPRESAS

NESTA SECÇÃO, VAMOS ANALISAR EM PORMENOR AS
QUESTÕES EM TORNO DA FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS
SOBRE O CONSUMO SUSTENTÁVEL. VAMOS AINDA DESTACAR
ALGUNS DOS INSTRUMENTOS DISPONÍVEIS PARA OS
DECISORES POLÍTICOS.

GOVERNO

CIDADÃOS

TRIÂNGULO DA MUDANÇA

Para que os decisores políticos possam criar
medidas eficazes, devem ser consideradas
as perspectivas de três partes fundamentais:
decisores políticos, empresas e cidadãos.
Juntos, formam o designado ‘Triângulo da
Mudança’.
Cada um destes grupos é em si mesmo diverso
e com diferentes interesses. Isto é verdade
para as empresas, para diferentes grupos de
cidadãos e para os decisores políticos, que
podem representar diferentes eleitores ou
possuir diferentes graus de poder.

Cada grupo também tem mecanismos
diferentes que utilizam para influenciar o
comportamento de outros grupos.
No entanto, é importante para a formulação
e implementação eficazes de políticas que
todas as partes compreendam os impactos
a longo prazo das suas decisões. O sucesso
está dependente da aceitação e participação
de cidadãos, empresas e governo. O desafio é
combinar os objetivos de grupos tão diversos.
Como é que isso deve ser feito?
Criar políticas num contexto social, cultural e
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CONTRATOS ECOLÓGICOS
Sob vários aspetos, o preço que os consumidores pagam por bens e serviços não reflete
todos os custos envolvidos. Os preços raramente incluem o custo de reposição dos
recursos utilizados ou a gestão de efeitos secundários como, por exemplo, a poluição.
Se os aspetos gerais associados à extração de matérias-primas, transporte, produção,
utilização e eliminação fossem incluídos nos preços dos produtos, haveria mais transparência
sobre o seu verdadeiro custo para a sociedade.
Essa transparência permitiria práticas como os contratos ecológicos. Ou seja, a
consideração das questões ambientais em todas as fases do processo de aquisição de
produtos e serviços

Os cidadãos da UE não são todos iguais. Vivem
em lugares diferentes, têm diferente acesso a
recursos e produtos, vivem de acordo com
regras culturais diferentes e em diferentes
circunstâncias económicas. As suas raízes
históricas e sociais variam. E cada pessoa vê o
consumo sustentável, ou a sua necessidade, de
forma diferente. Tudo isso tem impacto sobre o
quê, como, quanto e quando consomem.
Mesmo que todos partilhassem os mesmos
antecedentes e opiniões, seriam diferentes na
forma de agir. As decisões sobre o consumo
pessoal são muitas vezes regidas pelas
cedências que as pessoas sentem que devem
fazer. Algumas decisões são aceitáveis para
algumas pessoas, mas não para outras.
Veja-se, por exemplo, a utilização do carro. A
utilização de um carro particular exige mais
recursos do que os transportes públicos: requer
mais infra-estruturas, mais terrenos e consome
recursos de petróleo consideráveis. No entanto,
ao mesmo tempo, é conveniente, proporciona
liberdade de movimentos, ajuda-nos a transportar os nossos filhos e as nossas compras e
economiza tempo. Em áreas remotas, muitas
vezes é o único meio de transporte. Como deveriam as políticas que afetam a utilização do
carro equilibrar necessidades por vezes con-

flituosas? E qual o papel que os avanços
tecnológicos podem desempenhar na redução
do impacto da utilização de um carro particular?
O carro é um bom exemplo de um outro aspeto
do consumo. Às vezes, as pessoas não estão
plenamente conscientes das escolhas que
fazem ao nível do consumo. O carro é um meio
de transporte comummente aceite e popular
em muitos países da UE. Os seus cidadãos
consideram ter um carro como algo garantido.
Para os cidadãos de outros países, pelo
contrário, a bicicleta é a escolha mais óbvia de
transporte. Os hábitos de transporte diferem
em toda a UE, de país para país, e também
dentro dos próprios países.
E não são só os cidadãos de hoje que são
afetados pelas políticas atuais. O que é decidido
hoje também afeta as gerações futuras. Como
podemos ter isto em consideração?
AS POLÍTICAS DE CONSUMO SÃO DE
LONGO PRAZO
O consumo está no centro de muitas das
nossas atividades diárias. Controla as nossas
economias, afeta a nossa relação com o
ambiente e, muitas vezes, define aspetos
fundamentais das nossas sociedades e culturas.
Neste sentido, devido à natureza do consumo,
as medidas políticas em matéria de consumo
influenciam uma ampla gama de questões
fundamentais, incluindo alterações climáticas,
fornecimento de alimentos, desenvolvimento
de tecnologias, direitos humanos, justiça e

© European Union 2014 - European Parliament.

económico tão diversificado como a UE não
é simples. Vamos considerar apenas um dos
três grupos mencionados anteriormente: os
cidadãos.
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igualdade social – para referir apenas algumas.
Um ajuste num aspeto dos nossos padrões
de consumo pode gerar efeitos colaterais em
muitas outras partes da sociedade.
Como resultado, os decisores políticos devem
considerar o impacto que as suas decisões terão
sobre terceiros. Algumas podem criar resistência.
Por exemplo, as preocupações ambientais
são por vezes vistas como um obstáculo ao
crescimento económico, ao emprego ou à
melhoria dos nossos padrões de vida.
Obviamente, nem todas as decisões
políticas são controversas. Há várias opções
sustentáveis que são alargadamente apoiadas
e coincidem com as ambições de políticos,
empresas e cidadãos. Por exemplo, uma
política que promova uma dieta com mais
vegetais da época incentiva a sustentabilidade
e traz benefícios para a saúde, que por sua vez
reduz a pressão sobre os serviços de saúde.
Quanto mais os decisores políticos conseguirem
alinhar as suas políticas com as necessidades
de pessoas, empresas e ambiente, maior é a
probabilidade dessas políticas serem facilmente
aceites.
O que levanta uma questão interessante sobre a
que nível é que as políticas devem ser elaboradas,
implementadas e aplicadas. Localmente,
nacionalmente, internacionalmente, em toda
a Europa, em todo o mundo? Como é que os
cidadãos de um local que se esforçam por ter
um consumo mais sustentável responderiam
quando vêem que outros não o fazem? Deve
ser permitido aos países escolher o seu próprio
caminho ou devem ficar vinculados a decisões
tomadas a nível internacional? Como é que
a elaboração de políticas a nível nacional ou
internacional pode ter em conta iniciativas
criadas a nível local?
A importância destas questões é sublinhada
pela natureza global do consumo. O que as
pessoas consomem localmente pode ter sido
produzido longe - e a partir de recursos que,
por sua vez, foram importados de outro local.
Isso significa que o impacto do consumo local,
quer seja positivo ou negativo, não é sentido
apenas localmente.

INSTRUMENTOS POLÍTICOS
Há uma gama de instrumentos disponíveis para
os decisores políticos, que podem ir dos mais
brandos aos mais duros. As políticas brandas
são as que não são apoiadas por qualquer
legislação vinculativa. Orientações e relatórios
empresariais (por exemplo, sobre os valores
sociais de uma empresa) são dois exemplos.
As políticas duras são aquelas que são de
cumprimento obrigatório. O incumprimento de
políticas duras acarreta sanções.
Vamos ver algumas das categorias gerais de
instrumentos utilizados pelos decisores políticos.
INFORMAÇÃO
Ao fornecerem informações aos cidadãos, os
decisores políticos tentam efetuar a mudança de
forma voluntária, partindo do princípio de que se
estivessem melhor informados, os consumidores
fariam escolhas mais sustentáveis.
A informação pode ser apresentada de várias
maneiras: através da TV e de anúncios de rádio,
distribuição de panfletos, cartazes em locais
públicos, certificação e rótulos para produtos
e serviços. As crianças podem aprender sobre
sustentabilidade na escola. Os consumidores
podem receber informações sobre produtos
sustentáveis nos estabelecimentos por pessoal
especialmente treinado.
Porém, a criação de campanhas de informação
eficazes não é fácil. Devem ter em conta
questões fundamentais, tais como, a informação
que querem prestar, como a transmitir e onde
a divulgar. Além disso, comparar produtos e
serviços de forma precisa e justa está longe de
ser fácil.
Se forem mal feitas, as campanhas de
informação podem sobrecarregar os cidadãos
com excesso de informações ou, pior ainda,
fornecer-lhes informações imprecisas que,
por sua vez, conduzem à desconfiança. Por
exemplo, se as empresas fizerem demasiadas
afirmações sobre as suas credenciais ecológicas
ou a sua responsabilidade social empresarial,
os consumidores podem ficar mais cautelosos.
O mesmo se aplica aos rótulos de produtos, alguns
dos quais não são suficientemente claros, ou tão
Capítulo 1 | 12
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rigorosos ou representativos das normas como
outros. Ao mesmo tempo, uma proliferação de
rótulos e sistemas de certificação pode causar
confusão.
A rotulagem e a certificação também podem ser
um desafio para as empresas. Por exemplo, os
processos de candidatura podem ser um fardo
demasiado pesado para muitos pequenos
produtores. Isso restringe a capacidade das
pequenas empresas de participarem.

o facto de os cidadãos estarem preocupados
com a excessiva regulamentação de algumas
áreas. A redução faseada das lâmpadas
incandescentes a favor de alternativas mais
eficientes em termos energéticos é um
exemplo de como, em toda a UE, os cidadãos
expressaram o seu descontentamento.
Em grande parte, a regulamentação visa fabricantes e organismos públicos e não tão diretamente os consumidores.

Apesar de as campanhas de informação
serem
frequentemente
usadas
pelos
decisores políticos, nem sempre são eficazes.
Mesmo munidos de valiosas informações,
os consumidores podem não alterar o seu
comportamento. Considerações económicas,
sociais, políticas, técnicas ou infra-estruturais
podem impedi-los de o fazer.

INSTRUMENTOS FINANCEIROS
A noção de incentivos ou desincentivos financeiros não é nova para os decisores políticos.
Taxam os comportamentos que querem reduzir
e subsidiam os que querem estimular. As pessoas (cidadãos e empresários) são suscetíveis
ao que se passa nas suas carteiras e respondem em conformidade.

REGULAMENTAÇÃO
A regulamentação é prescritiva e implica
a ameaça de sanções por incumprimento.
Proibições, normas vinculativas, licenças –
são exemplos de instrumentos regulatórios.
Os decisores políticos também podem usar
a regulamentação para liderar pelo exemplo.
Podem, por exemplo, obrigar os órgãos
públicos a aderir às regras de responsabilidade
social ou implementar esquemas de contratos
públicos ecológicos.

De acordo com a Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Económico
(OCDE), as medidas financeiras funcionam
melhor quando são ousadas e significativas,
e quando encurtam a diferença de preço entre
produtos sustentáveis e os menos sustentáveis.
Pequenos incentivos e desincentivos financeiros
têm pouco efeito.9

A regulamentação pode ser muito bem
sucedida na alteração de comportamentos de
consumo. A regulamentação também implica a
execução das medidas, o que coloca encargos
administrativos adicionais sobre os governos
locais e nacionais.
Para ser eficaz, a regulamentação deve
acompanhar as mudanças e a inovação. Muitas
vezes, a tecnologia move-se mais rapidamente
do que os legisladores.
Em alguns casos, a regulamentação reduz as
opções disponíveis para os cidadãos ao retirar
produtos ou serviços do mercado. Isto significa
que os decisores políticos necessitam de
encontrar um equilíbrio entre o que é necessário
e o que os cidadãos poderão aceitar. O Comité
Económico e Social Europeu (CESE) destacou

Além de impostos e subsídios, os decisores
políticos podem facultar empréstimos para
bens sustentáveis, esquemas de bónus para
incentivar a compra de produtos sustentáveis,
cupões de desconto para determinados produtos e assim por diante.

em ver os governos irem além da angariação
de receitas para a utilização de medidas fiscais
para estimular o comportamento sustentável.
SUGESTÃO
Os decisores políticos podem tentar efectuar
a mudança tornando algumas escolhas mais
apelativas para o consumidor – frequentemente
sem que o último se aperceba do que está a
acontecer.
Alguns procuram influenciar através de
modelos de referência e celebridades. Para
tornar o comportamento sugerido mais
atraente e na moda. Por outro lado, há o
risco dos consumidores regressarem aos
hábitos anteriores assim que se perder o efeito
novidade.
Outras iniciativas dependem das emoções. O
sentimento de culpa é um poderoso motor de
mudança comportamental. No entanto, tem
sido sugerido por psicólogos que depender
em demasiado na criação de um sentimento
de culpa num público-alvo pode fazer com que
este perca o interesse.
Têm sido utilizadas medidas subtis em alguns
locais para modificar o comportamento. Alguns
exemplos são a utilização de pratos mais
pequenos para incentivar a ingestão de porções

mais pequenas, menos utilização de sacos
de plástico nas caixas de supermercados,
disponibilizar opções pré-selecionadas durante
o processo de compra ou a utilização de
caixotes do lixo mais apelativos nos espaços
públicos para incentivar a sua utilização. O
contexto cultural pode ter um impacto na
eficácia destas medidas na UE. Da mesma
forma, a familiaridade com as medidas pode
reduzir a sua eficácia depois de algum tempo.
Por último, há iniciativas que visam incentivar
o consumo colaborativo: acesso a produtos
sem que haja necessidade em adquiri-los.
Isso é também conhecido como economia de
partilha – em que os consumidores trocam
ativamente ferramentas, bens e serviços.
Estas iniciativas tendem a ser geradas ao nível
das comunidades locais, onde as pessoas
procuram influenciar-se umas às outras, e o
que ainda não se compreende muito bem é
como a regulamentação anteriormente referida
pode (ou deve) influenciar esses movimentos.
ALGUNS OU TODOS OS INSTRUMENTOS
POLÍTICOS PODEM SER UTILIZADOS
Na maioria das vezes, os decisores políticos
compõem as suas iniciativas partindo de
alguns ou de todos os instrumentos políticos
acima referidos.

Se os decisores políticos optarem por utilizar
a taxação fiscal para fomentar mudanças,
devem ter cuidado para não afetarem
desproporcionalmente as famílias de médio e
baixo rendimento. Fazer isso pode aumentar a
desigualdade social.
Uma sugestão atualmente popular a vários
níveis na UE é que a taxação fiscal deve passar
de impostos relacionados com o trabalho
(tais como impostos sobre o rendimento e
impostos que incidem nos empregadores
quando contratam alguém) para impostos
sobre o consumo, tais como os impostos sobre
vendas. A Comissão Europeia está empenhada
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TRANSPORTE

PARA QUE A UE SE TORNE UMA SOCIEDADE MAIS
SUSTENTÁVEL, SERÃO NECESSÁRIAS ALTERAÇÕES AOS
SEUS PADRÕES DE CONSUMO. UMA OPÇÃO É AVANÇAR
PARA PRODUTOS E SERVIÇOS MAIS SUSTENTÁVEIS. NESTE
CAPÍTULO, VAMOS EXAMINAR ALGUMAS DAS FORMAS COMO
ISSO PODERIA SER FEITO.
O consumo sustentável é o consumo que pode
ser continuado indefinidamente, não esgota
os recursos, nem cria desequilíbrios sociais ou
económicos.
Escolher o consumo sustentável não implica
necessariamente um menor consumo (o tema
do próximo capítulo). Em vez disso, enfatiza
a transição para alternativas sustentáveis
aos atuais produtos e serviços. Por exemplo,
avançar para fontes de energia renováveis não

significa um menor consumo de energia em
geral. Altera apenas a fonte de energia.
A questão da alteração do consumo levanta
questões sobre a relação entre decisores
políticos e cidadãos. Em que medida devem
os decisores políticos tomar a liderança? Que
liberdade devem os cidadãos ter para fazerem
as suas próprias escolhas? Qual o seu papel na
alteração dos padrões de consumo?
Capítulo 2 | 16
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Responder a essas perguntas não é fácil. Para
serem eficazes, os decisores políticos devem
saber o que os consumidores realmente
pensam. Devem construir políticas que tenham
isso em conta, mas que também considerem o
que os cidadãos estão dispostos a fazer. Para
além disso, há uma reconhecida lacuna entre
o que os consumidores realmente sentem (e
dizem) e o que realmente podem e vão fazer.
OS CIDADÃOS SÃO DIFERENTES
Adicionalmente, há que considerar o facto,
de os cidadãos não serem todos iguais. Ao
invés de serem um grupo homogéneo, os
consumidores são indivíduos distintos com
diferentes intenções e capacidades para
adequarem as suas escolhas e ações rumo a
padrões de consumo mais sustentáveis.
Algumas
pessoas
interessam-se
pela
sustentabilidade. Outras menos, ou têm outras
prioridades. Talvez o seu desinteresse decorra
da falta de informações relevantes ou da falta
de tempo para descobrir mais.
Nem todas as pessoas estão na mesma posição
para efetuar a mudança. Quanto mais elevado
for o seu estatuto social, mais influência tem. Por
exemplo, funcionários de escalões inferiores têm
menos influência sobre as políticas de consumo
da empresa do que os executivos.
As escolhas de vida ou as circunstâncias
sociais também têm impacto. Por exemplo, os
proprietários podem fazer mais em relação ao
consumo relacionado com a casa do que quem
vive em propriedades arrendadas. Podem
decidir instalar caldeiras ou sistemas de
aquecimento mais eficientes, substituir janelas
velhas por alternativas com vidros duplos e
assim por diante. Em comparação, as pessoas
em propriedades arrendadas pagam as contas
de eletricidade mas, muitas vezes, têm pouco a
dizer sobre o sistema de aquecimento instalado.
O mesmo se aplica à situação económica
das pessoas. Se tornar os produtos mais
sustentáveis aumenta o seu custo, nem todas
as pessoas ficarão em posição de os comprar.
O QUE DEVEM OS CIDADÃOS FAZER?
O papel dos cidadãos no avanço da sociedade

para um modelo mais sustentável é interessante.
É da sua responsabilidade concretizar essa
mudança? Em caso afirmativo, que caminhos
podem seguir para o fazer?

CONSUMO

CO

L A B O R ATIVO

O caminho mais óbvio para alcançar um
consumo mais sustentável é através das suas
opções de compra. Podem comprar os produtos
que aprovam evitando os que não aprovam.
O impacto da opção de compra do consumidor
individual
talvez
seja
pequeno
mas,
coletivamente, os consumidores têm um efeito
poderoso. Por exemplo, a compra coletiva ou
a ação de consumo a nível local pode ajudar
a sustentabilidade - alguns exemplos são
a troca de bens, jardinagem colaborativa e
cooperativas de energias renováveis.
Além disso, ao comportarem-se de forma mais
sustentável, os cidadãos individuais e coletivos
podem a dar um exemplo persuasivo para
outros seguirem.
Os cidadãos também podem fazer valer as suas
opiniões nas urnas para influenciar aqueles
que estão em posição de fazer a mudança.
Fora dos anos eleitorais, podem dirigir petições
diretamente aos legisladores, usando uma
série de mecanismos, desde cartas escritas a
manifestações de rua.
TRANSPORTES E SUSTENTABILIDADE
Uma das áreas de consumo da modernidade
que não se coaduna com a sustentabilidade,
no momento, é a mobilidade. Em particular, a
Capítulo 2
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De acordo com as últimas previsões da
Comissão Europeia, até 2050, a procura de
transporte de passageiros terá aumentado
cerca de 40% em comparação com 2010. A
procura de transporte de mercadorias terá
aumentado cerca de 54%.10
Apesar de uma pequena diminuição, a previsão
mostra que os carros ainda serão responsáveis
por mais de 60% do transporte de passageiros
em 2050. É algo que os decisores políticos
devem tentar reduzir? Afinal de contas, fazê-lo
afetaria as escolhas e opções do indivíduo.
Se os decisores políticos vão conduzir as
sociedades para alternativas, existem várias
maneiras de influenciar comportamentos ao
nível do transporte.
A primeira é fornecer incentivos ou desincentivos
financeiros. Por exemplo, incentivos fiscais
a programas de utilização da bicicleta ou a
partilha de boleias. O apoio financeiro para a
compra de veículos com emissão reduzida é
outra opção. Os governos poderiam introduzir
impostos mais elevados para os combustíveis
ou colocar portagens em estradas ou nos
centros das cidades.
Uma segunda opção é favorecer soluções de
transporte coletivo em detrimento de carros
individuais quando a infra-estrutura está a ser
planeada. Isso não é fácil. Ser proprietário de
um carro é um tema especialmente delicado
no debate sobre consumo sustentável. Para
alguns, o carro é um símbolo da liberdade
individual. Para outros, é vital para a sua
mobilidade em áreas onde o transporte público
está subdesenvolvido.
Em muitos casos, o transporte rodoviário
privado enraizou-se nas nossas sociedades.
Por conseguinte, a tendência cultural para
as estradas significa que grande parte do
planeamento do território é feito tendo por base
a preferência dada aos carros particulares.
Alterar isso irá requerer uma mudança enorme
nas atitudes das pessoas em relação à posse
de carros próprios em alguns países.

FORNECER INFORMAÇÕES ÚTEIS
Como vimos na secção anterior, uma das
ferramentas que os decisores políticos têm ao
seu dispor é o fornecimento de informação.
Esta ferramenta pode ser usada para apoiar
decisões que tomam em nome dos cidadãos.
Também pode ser usada para ajudar os
cidadãos a fazerem as suas próprias escolhas.
Uma das maneiras mais eficazes de transmitir
aos cidadãos informações relativas à escolha do
consumidor é a rotulagem. É também uma das
mais difíceis de acertar. Se forem bem feitos,
os rótulos ajudam o cidadão a sentir-se mais
confiante e são um bom auxílio nas escolhas
dos consumidores. Se forem mal feitos, podem
fazer com que os cidadãos fiquem cautelosos
e confusos.
Uso do carro na UE
Tipos de transporte utilizados pelas pessoas pelo menos uma vez por dia
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Holanda
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utilização do carro particular e as viagens de
avião.

Promover A Mudança Rumo A Um Consumo Mais Sustentável
17%

PACOTE ENERGÉTICO DA UE

10%

14%

35%

Renováveis
Gás
Combustíveis sólidos

24%

Nuclear
Petróleo

Atualmente, a UE importa uma grande parte dos
recursos energéticos de que precisa. A dependência
das importações de petróleo foi superior a 80%
em 2011, enquanto a dependência de gás foi
superior a 60%. Prevê-se que estas percentagens
venham a aumentar. A Comissão Europeia espera
que a dependência das importações de petróleo
ultrapasse os 90% até 2030. Seremos dependentes
de importações para 80% do nosso gás
Este gráfico circular exibe o consumo de energia na
UE em 2011.

Por exemplo, as iniciativas de rotulagem são
populares mas diferem consideravelmente no
seu alcance: que produtos são elegíveis, a que
normas ambientais e comerciais é que aderem,
o impacto que têm, onde os impactos são
sentidos geograficamente e assim por diante.
Adicione-se a isso o facto de os EstadosMembros da UE não estarem todos ao mesmo
nível em termos de iniciativas de rotulagem e
normas. Veja-se o uso da palavra “Orgânico” no
setor alimentar, por exemplo. Em alguns países,
o seu uso é comum. Em outros, é um conceito
relativamente novo entre os consumidores. A
palavra pode inclusive abranger coisas distintas
em diferentes países.
Uma das funções dos legisladores ao nível da UE
pode ser o da estandardização e simplificação
da rotulagem em toda a União Europeia. Um
exemplo disso é o rótulo ecológico da UE, que
começou como uma designação para produtos
eletrónicos. Agora está a ser usado numa gama
muito mais ampla de produtos, e que também
pode ser alargado aos serviços.
POLÍTICAS NEUTRAS VS DEFINIÇÃO DE
OPÇÕES
A transmissão eficaz de informações corretas
facilita a tomada de decisões para os cidadãos.
No entanto, também pode deixar bastante
espaço de manobra. Para alguns, isso é
aceitável: cabe ao indivíduo, organização ou
país usar as informações de forma eficaz. Outros
sentem-se menos confortáveis com isso,

Fonte: Comissão Europeia13

porque pode fazer com que as metas não sejam
alcançadas.
As metas da UE em termos energéticos são um
bom exemplo. Até 2020, pretende-se aumentar
a eficiência energética em 20%, reduzir as
emissões de gases com efeito de estufa em
20% e aumentar o consumo de energias
renováveis em 20%12. Alguns países estão em
vias de alcançar estas metas, outros não.
Uma forma da UE incentivar o resultado
desejado pode ser a definição de metas
vinculativas e certificar-se de que atribui sanções
aos Estados-Membros não cumpridores. Caso
contrário, corre o risco de não alcançar as suas
metas de redução do uso de (e, por associação,
a dependência de) combustíveis fósseis. No
entanto, alguns acham que essa abordagem
não tem em consideração o contexto de alguns
Estados-Membros, nem as suas prioridades.
Isto está relacionado com o debate sobre
como a UE deve ser determinante em termos
das escolhas tecnológicas feitas pelos
Estados-Membros para alcançarem as suas
metas. Alguns são a favor de uma posição
neutra que deixa nas mãos dos países a
escolha da tecnologia que implementam. Por
exemplo, as reduções nas emissões poderiam
ser alcançadas tanto através da tecnologia
nuclear como eólica. Aqueles que favorecem
uma postura neutra em relação à tecnologia
são relutantes em obrigar os Estados-Membros
a escolher uma em detrimento da outra.

No futuro, os decisores políticos da UE poderiam
avançar para uma postura tecnologicamente
menos neutra. Poderiam começar a fazer
escolhas tecnológicas claras no setor da energia,
por exemplo, favorecendo determinadas
soluções em detrimento de outras. No entanto,
há pouco consenso entre os membros da UE
sobre esta questão ou sobre se essas políticas
devem sequer ser desenvolvidas ao nível da
UE. Será que os governos nacionais estão em
melhores condições para abordar questões
relacionadas com a energia, tendo em conta as
diferentes combinações de fontes de energia de
que cada um dos Estados-Membros depende?
DESCENDENTE VS ASCENDENTE
Os debates em torno da formulação de
políticas tendem a concentrar-se na natureza
descendente do processo. As decisões
tomadas pelos governos são transmitidas aos
seus cidadãos. O que muitas vezes se perde
é a contribuição que as iniciativas de base
poderiam e podem ter para ajudar os decisores
políticos a alcançar os seus objetivos.
Os programas colaborativos podem ajudar as
comunidades a fazer mais com menos. Muitas
vezes, a tecnologia está no cerne destes
desenvolvimentos, juntando mais facilmente
as pessoas para alugar, permutar, transacionar,
trocar ou partilhar produtos numa escala nunca
antes vista. Essas iniciativas reduzem a pressão
sobre os recursos ao realçarem a durabilidade
e fazerem com que os produtos durem mais
tempo, beneficiando um maior número de
pessoas e aumentando a igualdade social.

As pessoas também estão a começar a
trabalhar em conjunto para produzir alimentos.
Em toda a Europa, há exemplos de moradores
locais que estão a produzir culturas, frutas e
carne em pequenos lotes de terra.
A forma como os decisores políticos devem
envolver-se nas iniciativas de consumo
colaborativo é uma grande questão. Tal como
acontece com qualquer um dos tópicos
discutidos neste documento, a primeira questão
a abordar é se os decisores políticos devem
procurar envolver-se de todo nas iniciativas
das comunidades locais? Em caso afirmativo,
como o devem fazer?
Quando os decisores políticos se envolvem
em ações com base na comunidade, estes
possuem uma ampla gama de medidas à sua
disposição. Por exemplo, uma opção é o apoio
financeiro direto e indireto, talvez através de
programas de parceria governo-cidadão. Os
governos poderiam facilitar o intercâmbio
de informações sobre melhores práticas ou
fornecer apoio logístico. Talvez se pudesse
delegar mais responsabilidade às comunidades
locais?
Independentemente da decisão dos decisores
políticos é evidente que os programas de
consumo colaborativo podem desempenhar um
papel na criação de sociedades sustentáveis
se conseguirem fazê-los crescer e adaptar às
comunidades onde se encontram.

TIPOS ALTERNATIVOS DE CONSUMO
Os consumidores europeus para além de estarem conscientes dos tipos alternativos de consumo consideram também em como usá-los no futuro. O gráfico demonstra a percentagem
de entrevistados numa sondagem recente que estão a ponderar um tipo particular de consumo alternativo
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REDUÇÃO
DO CONSUMO
NESTA SECÇÃO, ANALISAREMOS O QUE OS DECISORES
POLÍTICOS PODEM FAZER PARA INCENTIVAR AS PESSOAS A
CONSUMIR MENOS.
Presentemente, muitas das medidas políticas
destinam-se a reduzir o impacto dos níveis
de consumo atuais e não a reduzir os níveis
de consumo. Portanto, há espaço para os
decisores políticos considerarem medidas
para incentivar comportamentos que levem à
diminuição do consumo. A redução faseada
na UE de lâmpadas ineficientes em termos
energéticos e a sua substituição por lâmpadas
mais eficientes é um exemplo de como o
consumo de energia pode ser reduzido através
da formulação de políticas.15
No entanto, políticas cujo único objetivo
é simplesmente reduzir o consumo foram
questionadas, pois ainda colocam pressões
nos recursos, na sociedade e no meio ambiente.
E mesmo se os níveis de consumo caíssem
nos países desenvolvidos, o mais provável é
que, à medida que as economias de nações
em desenvolvimento crescem, o consumo
global total aumente de qualquer forma. A

preocupação é que, mesmo que as nações
em desenvolvimento adotem os padrões de
consumo com um impacto mais reduzido, o
consumo global continue a aumentar.
Isto tem alimentado um debate no qual alguns
defendem uma abordagem que separa o
crescimento económico do correspondente
aumento na pressão sobre os recursos.
Alguns vão ainda mais longe. Gostariam de
não ver nenhum crescimento na produção ou
no consumo (crescimento zero) ou até mesmo
um retrocesso nos níveis atuais de produção e
consumo (decrescimento).
AUMENTO DO CONSUMO
Por agora, porém, o consumo na UE está em
ascensão. Isso deve-se, em parte, às nossas
escolhas de produtos.
Vejamos um exemplo do setor alimentar. Em
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CONSUMO RELATIVO
Em média, um cidadão europeu usa cerca
de 4x mais recursos do que um cidadão em
África e 3x mais do que um cidadão na Ásia,
mas ½ de um cidadão nos EUA, Canadá ou
Austrália.19
Apesar de essas médias ocultarem algumas
nuances, tais como os níveis diferentes de
consumo entre países do mesmo continente,
os números providenciam um contexto
útil. Principalmente quando se pensa que
o maior potencial para o desenvolvimento
económico está em África e na Ásia. Imagine
se, para alcançar os padrões de vida da UE,
estas regiões também alcançassem os seus
níveis de consumo – ou se todas as pessoas
adotassem o estilo de consumo dos EUA.
Poderíamos fazê-lo de forma sustentável?

média, os cidadãos da UE dependem de carne
para 60% da sua ingestão de proteínas. No
entanto, a carne requer enormes quantidades
de água, terra e ração. A pressão que a carne
coloca sobre os recursos é agravada pelo facto
de, em média, os cidadãos da UE comerem
cerca de 50% mais proteína do que realmente
precisam. Estima-se que, se as pessoas na UE
reduzissem para metade o seu consumo de
carne e produtos lácteos, as emissões de gases
com efeito de estufa proveniente da agricultura
cairia entre 25% a 40%. As emissões de azoto
diminuiriam em 40%.16
Mesmo quando o impacto ambiental de cada
um dos produtos foi reduzido, o grande volume
que consumimos pode anular essa redução.
Este é o designado efeito ricochete. Os
eletrodomésticos são cada vez mais eficientes
em termos energéticos, mas estamos a usá-los
e a substituí-los cada vez mais. Entre 1998 e
2008, um agregado familiar na UE gastou mais
30% em eletrodomésticos. Além disso, 80%
dos eletrodomésticos que compramos são
utilizados e descartados em vez de reparados
ou reaproveitados.17
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Além disso, a tendência actual é construir mais
casas e maiores para menos pessoas. Cada
casa está equipada com eletrodomésticos
modernos. Isso aumenta a procura de aparelhos,
bem como as necessidades energéticas.
E não é só isso. Cada casa precisa de ser
aquecida ou refrigerada em épocas diferentes
do ano. Precisam de manutenção. E a própria
construção de mais casas consome mais
recursos.
O consumo também tem aumentado em outras
áreas.
As pessoas compram mais roupa e usam-na
por períodos mais curtos de tempo, gostando
de acompanhar as modas e tendências. Não
só nas roupas, mas em aparelhos eletrónicos,
carros, destinos de férias no exterior – para
citar apenas alguns.
Como mencionado no capítulo anterior, as
pessoas movem-se mais do que nunca,
principalmente de carro. Têm uma maior
liberdade e independência de movimentos.
Quando viajam como turistas, têm um impacto
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A NOSSA PEGADA ECOLÓGICA
De acordo com a Rede Pegada Ecológica Global (Global Footprint Network), 2010, “A
pegada ecológica mundial média no mundo, em 2007, era de 2,7 hectares globais por
pessoa (18 mil milhões no total). Com uma capacidade biológica média no mundo de 1,8
hectares globais por pessoa (12 mil milhões no total), isto conduz a um défice ecológico
de 0,9 hectares globais por pessoa (6 mil milhões no total).”18
significativo nos padrões de consumo e no
esgotamento dos recursos naturais nos seus
destinos. O aumento da mobilidade acarreta
como consequência o aumento do consumo
em outros locais, não só no país de origem.

apenas um pequeno componente. Isso sugere
que fazer produtos modulares poderia aumentar
significativamente a sua duração, permitindo
a fácil substituição da peça ultrapassada ou
avariada.

Inverter estas tendências obrigará as pessoas
a fazer mudanças significativas. Algumas
destas mudanças serão facilmente levadas a
cabo pelas pessoas. Outras podem ter de ser
orientadas pelos decisores políticos. Em ambos
os casos, a grande questão é que alterações
(se for o caso) estaria disposto a aceitar?

Alternativamente, os fabricantes poderiam ser
obrigados a aceitar a devolução de produtos
avariados ou a conceber produtos mais
duráveis.

CONCEBIDOS PARA DURAR
Parte do aumento atual no consumo é acelerada
pela vida útil relativamente curta de alguns
produtos. Uma situação que é agravada pelo
facto de, por vezes, ficar mais barato substituir
um produto avariado do que mandá-lo reparar.
Em alguns casos, os avanços tecnológicos
significam que um produto foi ultrapassado por
uma alternativa mais rápida, mais potente, mais
útil ou mais eficaz. Mesmo que o produto ainda
funcione, substituí-lo tem benefícios.
Sabe-se que, por vezes, os produtos são
concebidos para avariarem após um período
de tempo. A obsolescência é, por vezes,
incorporada pelos fabricantes. Em outros
casos, os avanços na tecnologia podem
tornar um produto obsoleto (caiu em desuso,
antiquado) ou os consumidores podem
achar que um produto existente é obsoleto,
simplesmente porque foi lançada uma versão
mais recente. Isso levanta a possibilidade de
considerar formas de aumentar a longevidade
dos produtos.
Muitas vezes, quando um produto falha (ou, no
caso da tecnologia, fica obsoleto) o culpado é

Os consumidores, por sua vez, poderiam
recusar-se a comprar produtos de curta duração.
Muitas vezes, porém, são restringidos por
limites financeiros a curto prazo. Os produtos
mais duráveis, geralmente, custam mais,
ficando fora do alcance do poder de compra, a
curto prazo, de alguns consumidores. Por isso,
embora alguns produtos de qualidade elevada
acabem por ficar mais baratos a longo prazo,
algumas pessoas não podem beneficiar deles.
INFORMAÇÕES FIDEDIGNAS
A publicidade é uma ferramenta potente
utilizada por fabricantes e retalhistas para criar
um desejo de consumo. Comprar a versão mais
recente de um produto é apresentado como
algo que vai melhorar a qualidade de vida das
pessoas.
A publicidade é geralmente concebida para nos
encorajar a comprar mais de uma empresa em
particular. Isso levanta uma questão importante
sobre o papel da publicidade no consumo
sustentável. Deverão os reguladores analisar
a relação entre a publicidade, o consumo e a
sustentabilidade?
Uma forma das empresas poderem tentar
influenciar os consumidores a comprarem os
seus produtos é promover as suas credenciais
ecológicas. Um produto que reduz o consumo
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de energia pode alimentar o desejo dos
consumidores de terem um produto mais
eficiente em termos de custo ou o desejo
de terem um produto com menor impacto
ambiental.
Ao salientar a sustentabilidade de um produto
ou serviço, as empresas precisam de evitar o
branqueamento ecológico dos seus produtos.
Isso ocorre quando a imagem projetada por
uma empresa não se coaduna com a realidade
das suas políticas ambientais e sociais.
A publicidade não é a única maneira ao dispor
dos fabricantes para passarem a sua mensagem
para os consumidores. Por exemplo, também
usam campanhas de relações públicas,
programas para os meios de comunicação
social, rotulagem e normas.
Publicidade, relações públicas e rotulagem
também podem ser usados em iniciativas para
reduzir o consumo. Um exemplo comummente
citado é a restrição à publicidade ao tabaco
em alguns países, ou avisos de saúde nas
embalagens do tabaco. Mas as medidas não
precisam de ser tão abrangentes. Em vez de
proibições definitivas, os decisores políticos
podem proibir campanhas que incentivem o
consumo, tais como ofertas “leve dois pague
um”, ou incentivar promoções “compre um
agora e receba um grátis mais tarde”. Da
mesma forma, podem estimular campanhas
que destacam produtos sustentáveis ou
credenciais ambientais.
DECISÕES RELATIVAS À CRIAÇÃO DE
IMPOSTOS
Transmitir
informações
fidedignas
e
transparentes não é meramente uma questão
para aqueles que querem incentivar mais ou
menos consumo. Está diretamente relacionado
com a forma como estabelecemos o preço de
bens e serviços. Uma questão fundamental
numa economia sustentável é que custos
ambientais, sociais e económicos devem ser
incluídos nos preços de bens e serviços?

2. quanto custa ao retalhista vendê-los, e
3. o valor adicional que os consumidores
estão dispostos a pagar.
No entanto, há custos que não são refletidos na
determinação tradicional dos preços. Os custos
para a sociedade são muito mais elevados. Por
exemplo, o transporte de mercadorias aumenta
a poluição do ar. Isso representa um risco para
a saúde. Quem paga os custos associados com
problemas respiratórios? No momento, esses
custos não são refletidos no preço do produto
associado com a poluição. Deverão ser? Que
custos gostaria de ver refletidos no preço dos
produtos?
Uma maneira de fazer isso seria através de
impostos sobre o consumo. A Comissão
Europeia propôs que os Estados-Membros
aumentem o uso de impostos sobre o
consumo, tais como impostos sobre vendas,
impostos sobre a energia, contribuições
extraordinárias,
impostos
especiais
de
17
consumo e encargos . Estes impostos podem
estar ligados especificamente à utilização de
recursos e materiais. Isto poderia decorrer em
conjunto com uma mudança em termos dos
impostos sobre o trabalho. Os efeitos de uma
mudança desse tipo como forma de influenciar
comportamentos ainda estão a ser investigados
e discutidos.
Uma das principais preocupações em relação
aos impostos é ser justo para todos. Como é
que a carga fiscal deve ser distribuída entre os
cidadãos para evitar a desigualdade social?
Além disso, os impostos são geralmente um
tema politicamente sensível, particularmente
em países onde os impostos sobre o trabalho e
o consumo já são elevados, aumentar a carga
fiscal significará desafios políticos e sociais
adicionais.

Em termos gerais, os preços que pagamos por
produtos são uma combinação de:
1. quanto custa ao produtor fabricá-los,
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O CONSUMO GERA RESÍDUOS, MUITOS DOS QUAIS SÃO
DESTRUÍDOS OU DESPEJADOS. ISSO ADICIONA AINDA MAIS
PRESSÃO SOBRE OS RECURSOS, A SOCIEDADE E O MEIO AMBIENTE. NESTA SECÇÃO, VAMOS DEBATER O QUE PODERIA
SER FEITO PARA REDUZIR OS RESÍDUOS.

Por exemplo:
•
•
•
•

5. Otimizar os
resíduos fechando
o ciclo de vida

Por exemplo:
• Encarar os resíduos
como recursos
• Coordenação regional
e nacional dos
resíduos
• Sinergias industriais

Reduzindo subsídios prejudiciais ao ambiente
Favorecer a reutilização, em vez de fazer novos produtos
Tarifas preferenciais para as importações produzidas de
forma sustentável
Padrões e normas globais para o fornecimento
abastecimento sustentável

2. Eco-Design

A Economia Circular
4. Contratos ecológicos
e consumo

Por exemplo:
• Incentivos fiscais e não
fiscais
• Garantias alargadas para
incentivar uma vida mais
longa aos produtos
• Passaportes dos
produtos: quais os
recursos utilizados, como
reparar, etc.
• Arrendar versus Comprar

O Eco-Desing reduz o
impacto ambiental sobre
o ciclo de vida dos
produtos e possibilita a
reutilização.
Por exemplo:
• Consciência e
aprendizagem
reforçadas
• Aumentar a
responsabilidade do
produtor
• Encorajar a
reciclagem e
reparação

3. Tecnologia Verde
para incentivar a
eficiência dos recursos

Apesar de ter havido ações bem sucedidas no
sentido de reduzir a produção de resíduos nos
Estados-Membros da UE, esta continua a ser
uma questão importante.
A UE cria 3 mil milhões de toneladas de resíduos
por ano, ou seja, 6 toneladas de resíduos
sólidos per capita. Aproximadamente 90
milhões de toneladas de resíduos produzidos
na União Europeia são perigosas – ou seja, são
prejudiciais para os seres humanos ou para o
ambiente20. E, até 2020, os cidadãos da UE vão
produzir cerca de 45% mais resíduos do que
em 1995.
Cerca de dois terços do que as pessoas
na UE deitam fora acaba em incineradores
ou em aterros21. Nenhuma das soluções é
boa para o ambiente e ambas requerem um
acompanhamento cuidadoso. Por exemplo,
os incineradores estão sujeitos a limites nas
emissões.
A forma como os resíduos são geridos
difere de um Estado-Membro para outro.

Fonte: Comissão Europeia21

Alguns dependem mais dos aterros do que
outros. Alguns utilizam mais a reciclagem e a
compostagem do que outros.
Gestão de Resíduos Urbanos numa seleção de
Estados-Membros da EU
Espanha
Portugal
Holanda
Lituânia
Irlanda
Hungria
Dinamarca
República Checa
Bulgária
Bélgica
Áustria
0%
Reciclados

20%

40%

60%

Compostados

Aterros

80%

100%

Incinerados
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1. Fornecimento sustentável

Redução De Resíduos
Com o aumento da produção de resíduos na UE
também aumentou a quantidade de resíduos
reciclados ou compostados. A abordagem geral
em toda a UE baseia-se em três princípios:
prevenção, reciclagem e reutilização dos
resíduos, e melhoria da forma como eliminam
os mesmos.
Cada um destes princípios está refletido no
gráfico abaixo.
As cinco etapas da gestão de resíduos

5
4
3
2
1

ELIMINAR num aterro. Esta é a ÚLTIMA
opção.
CRIAR ENERGIA para eletricidade
através da incineração. O restante é...
RECICLAR e COMPOSTAR o que
puder. Se não for possível reciclar e
compostar então...
REUTILIZAR o que puder.
Se não for possível reutilizar
então...
REDUZIR o que puder. Se
não for possível reduzir
então...

Ao abordar as questões levantadas em cada
etapa da gestão de resíduos, as sociedades
podem diminuir substancialmente os resíduos
que produzem. No entanto, há um objetivo final
mais ambicioso: uma economia que quase
não produza resíduos, também designada por
economia circular.
ECONOMIA CIRCULAR
As economias industriais foram fundadas
na noção de que os recursos da Terra são
infinitos ou, pelo menos, abundantes e de fácil
obtenção. Já sabemos há algum tempo que
não é bem assim. Muitos recursos naturais são
finitos e acabarão por esgotar-se se os padrões
de consumo atuais se mantiverem inalterados.
Além dos recursos ficarem cada vez mais
escassos, a UE enfrenta uma crescente
concorrência. Nações como Brasil, Rússia,
Índia e China estão a tentar garantir uma fatia
maior dos recursos globais à medida que as
suas economias crescem. Isto representa um
risco adicional para o fornecimento destes
materiais à UE: não podemos garantir que
estarão disponíveis nas quantidades de que
gostaríamos ou no momento que precisamos
deles.
Para solucionar esses problemas, a UE está

empenhada em avançar para uma economia
circular. É um dos princípios da sua estratégia
Europa 2020. As economias circulares realçam
a reutilização, a renovação e a reciclagem,
tornando-as mais eficientes em termos de
recursos. Uma verdadeira economia circular
produz zero resíduos. Fá-lo em parte ao
transformar os resíduos em recursos e ao
enfatizar os processos que acabam com a
eliminação de resíduos e as perdas de materiais.
Os benefícios poderiam ser substanciais. A
Comissão Europeia prevê que um aumento de
30% na eficiência dos nossos recursos poderia
resultar num aumento de 1% no PIB em toda a
UE até 2030 e criar 2 milhões de empregos22.
No entanto, tal aumento representaria um salto
significativo em comparação com a situação
atual. Seria necessário um enorme esforço
da parte de decisores políticos, empresas
e cidadãos para o alcançar. Será que as
mudanças sociais e económicas necessárias
seriam aceitáveis para todos os envolvidos?
DESPERDÍCIO ALIMENTAR
O nosso consumo de alimentos produz uma
quantidade significativa de resíduos. Todos os
anos, deitamos fora 90 milhões de toneladas de
resíduos alimentares na UE. É o equivalente a
180 kg por pessoa. Um terço desses alimentos
ainda está bom para consumo humano.23
Os resíduos alimentares são gerados em
cada etapa da cadeia alimentar. Agricultores,
produtores,
retalhistas
e
consumidores
contribuem para os resíduos. Na UE, 40% do
desperdício ocorre principalmente ao nível dos
retalhistas e do consumidor.24
Além disso, o nosso consumo alimentar
representa 17% dos gases de efeito estufa
produzidos pela UE e 28% do montante total
dos recursos que utilizamos.
Combater o desperdício alimentar teria um
grande número de benefícios. Por exemplo,
reduzir os resíduos em 40% reduziria o
montante de terras utilizadas para processos
relacionados com a alimentação em quase 30
000 km quadrados. Isso é quase o tamanho da
Bélgica.26
No entanto, o que devem os decisores
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políticos ter em conta para reduzir os resíduos
alimentares?
Muitos dos alimentos que são deitados
fora ainda são comestíveis ou poderiam ser
utilizados na produção de outros produtos
alimentares. Enquanto alguns países da UE
já procedem à recolha seletiva de resíduos
alimentares, haveria espaço para introduzir
um esquema de recolha de alimentos para
aproveitar comida ainda comestível de pontos
de venda a retalho?
RESÍDUOS ELETRÓNICOS
A categoria de resíduos que mais cresce na
UE são os resíduos associados a produtos
eletrónicos, tais como smartphones, tablets,
computadores, portáteis, televisores, aparelhos
de cozinha e assim por diante. Até 2020, a UE
irá produzir cerca de 12 milhões de toneladas
de resíduos eletrónicos todos os anos.27
Analisar a utilização dos telemóveis dá uma
boa ideia das questões relacionadas com
os resíduos eletrónicos. Não só muitas
pessoas têm um telemóvel, como substituem
regularmente os seus aparelhos, deitando fora
a versão mais antiga. Isso seria um problema
menor se a reciclagem de telemóveis fosse
fácil. Infelizmente, não o é. Para começar, as
pequenas quantidades de alguns minerais
usados em aparelhos individuais tornam difícil

a sua recuperação. Além disso, os telemóveis
são produtos complexos que são difíceis
de separar. Em muitos casos, os telemóveis
obsoletos são abandonados em gavetas,
armários e sótãos, retirando-os totalmente do
processo de reciclagem.
Mesmo que os telemóveis indesejados
fossem facilmente recuperáveis, nem todos os
Estados-Membros
têm
um
sistema
generalizado de recolha de resíduos eletrónicos,
ou uma infraestrutura para a reciclagem de
telemóveis. Isto também é válido para outros
tipos de resíduos eletrónicos. No momento, a
União Europeia produz 10 milhões de toneladas
de resíduos eletrónicos, mas apenas 20% são
recuperados.27
A UE elaborou planos para aumentar este
valor. Pretende, por exemplo, recuperar
75% dos telemóveis descartados em 2018 e
reutilizar ou reciclar 55%27. Aumentar a taxa de
recuperação de resíduos eletrónicos exigirá que
os fabricantes façam consideráveis mudanças
económicas e logísticas. Por exemplo,
poderiam pensar em desenhos modulares e
atualizações dos seus dispositivos. Ao mesmo
tempo, os cidadãos também teriam que alterar
o seu comportamento: menos atualizações
de produtos eletrónicos e participação em
programas de reciclagem.

A ORIGEM DOS DESPERDÍCIO ALIMENTAR

Falta de
planeamento

Consumidores
Não utilização
de sobras

Acumulação
Excessiva

Vendedores/
Retalhistas

Armazenamento
inadequado

Gestão ineficiente do stock

Armazenamento
inadequado

Danos na
embalagem

Armazenamento
inadequado

Fabricantes
Falta de
planeamento

Danos nos
produtos

Falta de
planeamento

Agricultores

Excesso de
produção

Excesso de
produção

Armazenamento
inadequado

Os alimentos são desperdiçados em várias etapas antes de chegar aos consumidores,
que podem acabar simplesmente por deitá-los fora. Aqui, vamos ver onde e como é que a
comida é desperdiçada ao longo do caminho.

Fonte: Comissão Europeia25

Capítulo 4 | 38

Redução De Resíduos
DEPENDÊNCIA DA UE DAS IMPORTAÇÕES
Grande parte da indústria da UE depende de importações para as suas matérias-primas. A
indústria europeia importa atualmente 100% da platina primária, cobalto, metais de terras
raras e borracha natural, que utiliza.
RÚSSIA
• Metais do grupo da
platina

CANADÁ
• Cobalto

ÍNDIA
• Grafite

JAPÃO
• Índio

EUA
• Berílio
MÉXICO
• Espatoflúor
BRASIL
• Nióbio
• Tântalo

MATÉRIA-PRIMA

RUANDA
• Tântalo

ÁFRICA DO SUL
• Metais do grupo da
platina

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO
CONGO
• Cobalto
• Tântalo

CHINA
• Antimónio
• Berílio
• Espatoflúor
• Gálio
• Grafite
• Germânio
• Índio
• Magnésio
• Terras raras
• Tungsténio

DEPENDÊNCIA DA IMPORTAÇÃO

MATÉRIA-PRIMA

DEPENDÊNCIA DA IMPORTAÇÃO

Borracha natural

100%

Metais maciços

57%

Metais de alta tecnologia

96%

Minerais industriais

46%

Minério de ferro
Matérias-primas críticas

85%
77%

Madeiras
Papel

15%
9%

um regime de certificação voluntária para as
empresas que pretendam importar minerais de
zonas sem conflitos. O Parlamento Europeu
preferia introduzir uma legislação vinculativa
em relação ao uso de materiais de conflito que
afetasse todo o ciclo do produto, da mina ao
consumidor final. Qual o lado que apoiaria: um
regime voluntário ou legislação vinculativa?
UM DESAFIO GLOBAL
O problema dos resíduos não pára nas fronteiras
da UE. É um desafio mundial. Isso abre o tópico
sobre o papel da UE na redução de resíduos
para lá das suas próprias fronteiras.
Além de medidas diplomáticas, como a
participação em tratados internacionais e
incentivar outros a fazerem o mesmo, que
medidas concretas estão abertas aos decisores
políticos da UE?

com práticas de trabalho seguras, tanto para
as pessoas como para o ambiente.
Do lado da produção, os decisores políticos da
UE poderiam impor a proibição da utilização
de determinados materiais. Por exemplo, a UE
introduziu uma proibição sobre a utilização da
solda de chumbo nas placas de circuitos em
2006. No entanto, essas proibições causam
impacto na escolha do consumidor. A proibição
de 2006, por exemplo, resultou na retirada do
mercado de determinados produtos, incluindo
alguns tipos de câmaras de vídeo.30
Em vez de proibições, os decisores políticos
poderiam considerar incentivos financeiros
para motivar as empresas a adotar medidas
para reduzir a utilização de materiais perigosos,
críticos ou de conflito.

Uma área que poderiam abordar é o movimento
ilegal de resíduos perigosos gerados na UE para
países mais pobres, para serem eliminados.
Ou podiam exigir que essas transferências
fossem apenas para empresas certificadas

Fonte: Comissão Europeia29

MINERAIS CRÍTICOS E MATERIAIS DE
CONFLITO
Os telemóveis são um bom exemplo de
um problema adicional relacionado com
o consumo de matéria-prima. Muitos dos
principais componentes utilizados no fabrico
de telemóveis são sensíveis. Dividem-se em
duas categorias: minerais críticos e materiais
de conflito.
Os minerais críticos são minerais vitais para as
economias da UE. Além disso, o fornecimento
destes minerais não pode ser considerado
um dado adquirido. Existem riscos para a
segurança da cadeia de fornecimento que
estão, na sua maior parte, fora do controlo da
UE.

Materiais de conflito são materiais que são
extraídos em áreas de conflito armado e cujo
lucro financia as várias fações armadas. As
estimativas atuais sugerem que os recursos
naturais são a causa de 20% dos conflitos
atuais no mundo.33
Nos EUA, já há legislação que vai destacar as
empresas que utilizam minerais da República
Democrática do Congo e dos seus vizinhos. A
intenção é que, ao aumentar a transparência
da fonte das matérias-primas, se reduza a
utilização de minerais e o financiamento de
fações associadas à violência na região.28
Recentemente, a UE tem vindo a analisar duas
abordagens. A Comissão Europeia favorece
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