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O ambiente foi considerado uma prioridade nacional e internacional, ao longo 
da segunda metade do século XX. Em Portugal e ao nível governativo, este interesse 
foi expresso, por exemplo, na criação do Ministério do Ambiente, da Secretaria 
Regional do Ambiente dos Açores, e ainda na elaboração de uma vasta legislação 
agro-ambiental. Existe um grande número de estudos que tenta caracterizar os valo-
res e atitudes das populações em relação ao ambiente. Na realidade, o sucesso da 
implementação das políticas ambientais depende, em grande parte, da receptividade 
das populações que é consequência dos seus conhecimentos, valores, atitudes e 
padrões de comportamento. Longe de serem estáticos, estes factores podem ser 
dinamizados ou adquiridos pela acção das instituições governamentais, autarquias 
e várias associações, com responsabilidade na preservação do ambiente, bem como 
pela reflexão individual. Uma população mais consciente dos seus valores ambientais 
será uma população mais exigente e participativa na vida social e ambiental, mais 
empenhada na resolução de problemas, mais vigilante no consumo de recursos e 
mais activa na salvaguarda do património cultural e natural.

Mas como caracterizar esta população, as circunstâncias em que se encontra e o 
seu relacionamento, necessariamente diferenciado, com o ambiente? Em Portugal, 
alguns estudos importantes foram já feitos neste sentido (ver por exemplo Almeida 
2001, 2004). No entanto, as atitudes ambientais, em regiões periféricas, receberam 
comparativamente menos atenção do que as regiões ditas centrais, uma vez que os 
inventários de atitudes e comportamentos foram relacionados com a densidade popu-
lacional. Foi nesta interface, entre o que se conhece e o que se pretende averiguar 
em regiões afastadas dos centros de decisão, que este projecto ganhou forma. 

Em Portugal, a economia das zonas periféricas e ultraperiféricas assenta sobre-
tudo na actividade agrícola. Nestas regiões, como em todos os lugares, as atitudes 
ambientais da população influenciam o seu comportamento como, por exemplo, na 
quantidade de adubação azotada utilizada, que por sua vez tem reflexos ambientais 
directos na destruição da camada de ozono e na eutrofização da água. Por outro 
lado, os habitantes de zonas periféricas são, muitas vezes, os primeiros a enfrentar 
problemas causados por alterações de larga escala (por exemplo, as ilhas Tuvalu) 
e, mercê de algum distanciamento, recebem e integram as tendências globais, de 
modo único, que vale a pena apreender.

O livro, que agora apresentamos, resulta dos dados obtidos pelo projecto de 
investigação “POCTI/AGG/46132 – As Atitudes face ao Ambiente em Regiões Peri-
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féricas”, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) e pelo Fundo 
Europeu para o Desenvolvimento Regional (FEDER). Este projecto tem como objectivo 
primordial conhecer as atitudes face ao ambiente em zonas periféricas de Portugal. 
Assim, elegeram-se duas regiões: uma insular (Açores) e outra continental (Castelo 
Branco) e com auxílio de uma amostra de cidadãos, estratificada por idade e espaço 
residencial (rural, urbano), procuraram definir-se as suas atitudes ambientais.

Muitos instrumentos poderiam ter sido utilizados para caracterizar as atitudes 
ambientais da população, mas numa perspectiva de comparação com outros estu-
dos realizados quer em Portugal (Almeida 2001, 2004), quer nos Açores (Silva 1994, 
1996), sem esquecer a vasta literatura mundial, foi utilizada a escala NEP (Novo Para-
digma Ecológico), criada por Dunlap e Van Liére (1978) e modificada por Dunlap et 
al. (2000). A concordância com este paradigma implica uma consciencialização da 
dependência das sociedades humanas por parte dos ecossistemas, enfatizando a 
necessidade de considerar as sociedades no contexto biofísico em que ocorrem. 
Além da escala NEP, foram incluídos no inventário itens relacionados com a água 
potável, resíduos sólidos e biodiversidade, de modo a ajudar a clarificar algumas 
atitudes ambientais em relação a estes factores.

A primeira parte do livro contextualiza o estudo, apresentando uma visão evo-
lutiva do ambiente durante o último século, sobretudo na União Europeia. Numa 
segunda parte, apresentam-se os resultados do projecto de caracterização das 
atitudes ambientais em regiões periféricas. Aqui introduzem-se, em primeiro lugar, 
os procedimentos metodológicos e técnicos que permitiram a concretização do 
estudo, seguidos de uma caracterização sumária sobre as duas regiões periféricas 
em análise (Açores e Castelo Branco). Seguidamente, apresentam-se os resultados 
das análises das atitudes, sendo abordadas em relação ao NEP e em relação aos 
temas mais específicos, como a percepção da importância do uso racional da água 
potável, da gestão dos resíduos sólidos e da conservação da biodiversidade. Nos 
capítulos onde apresentamos os resultados, reservámos uma parte introdutória 
da responsabilidade dos vários especialistas nas áreas analisadas, nomeadamente 
Francisco Cota Rodrigues e Tânia Ferreira no tema água; João Barcelos (introdu-
ção) e Félix Rodrigues (conclusão) no tema resíduos sólidos; e Paulo Borges no 
tema biodiversidade. Finalmente, apresentam-se algumas considerações sobre as 
atitudes face ao ambiente, nas regiões dos Açores e de Castelo Branco, de modo 
a facilitar a elaboração de medidas políticas educacionais e agro-ambientais mais 
consentâneas com a realidade e mais próximas dos cidadãos.


