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O termo “ambiente”, até há pouco tempo definido como aquilo “que rodeia 
os corpos por todos os lados”, “o ar que se respira” ou o “meio social em que se 
vive” (Dicionários Editora, 1989), é um conceito tão complexo que desafia a própria 
definição; no entanto, no âmbito deste trabalho, a noção de ambiente adoptada foi 
a da Lei de Bases do Ambiente Portuguesa (1987), definido como o “conjunto dos 
sistemas físicos, químicos e biológicos e das suas relações, e dos factores económi-
cos, sociais e culturais, com efeitos directos ou indirectos, mediatos ou imediatos 
sobre os seres vivos e a qualidade de vida do homem”. Esta definição tem a van-
tagem de convocar uma perspectiva relacional entre os seres humanos e o espaço 
biogeofísico com o qual interagem, responsabilizar para a resolução dos problemas 
ambientais, ao mesmo tempo que apela para a conservação dos capitais natural e 
cultural de que dispomos.

Com efeito, no século XX, o ambiente foi conquistando um lugar de destaque 
na opinião pública, sobretudo devido aos problemas associados à degradação dos 
serviços prestados pelos ecossistemas. Esta deterioração, sentida no ar que respira-
mos, na água que bebemos, nos alimentos que consumimos, na beleza que pode-
mos apreciar e usufruir, conduziu a um conjunto de interrogações e inquietações, 
desafiando-nos a coordenar a qualidade de vida que o progresso tecnológico tem 
proporcionado com a noção de não esgotamento dos recursos naturais.

Mas quais as razões da persistência, ou agravamento, dos problemas ambientais, 
se para muitos deles existem soluções tecnológicas ou comportamentais conhecidas, 
capazes de os resolver ou pelo menos minimizar? De facto, a partir de meados do 
século passado, começaram a perspectivar-se os problemas ambientais, não pura-
mente como problemas técnicos, mas simultaneamente como problemas técnicos 
e humanos e, como tal, começou a perceber-se a obrigatoriedade do envolvimento 
humano nas soluções a desenvolver e implementar. Este reconhecimento conduziu 
ao aparecimento da Psicologia Ambiental, ramo da psicologia que pretende com-
preender as “complexas relações recíprocas entre pessoa e ambiente” (Pinheiro, 
2003: 209, e ainda, Castro, 2003, Soczka, 2005).

Este capítulo tem como objectivos: enquadrar a relação entre os problemas 
ambientais e as atitudes dos cidadãos, sobretudo no continente europeu; apresen-
tar os factores condicionantes das atitudes ambientais, referindo os estudos mais 
pertinentes realizados nesse âmbito, e reflectir sobre a medição de atitudes face ao 
ambiente e a sua complexidade.
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Atitudes e Ambiente na Europa
A consciencialização para o ambiente, na Europa, terá evoluído sobretudo a 

seguir à Segunda Guerra Mundial, alertada por problemas ambientais concretos 
e mediatizados, para os quais se foram encontrando respostas mais ou menos 
adequadas.

Entre os vários problemas ambientais, destacam-se: a poluição atmosférica, 
nomeadamente o “smog” londrino que, em 1952, foi considerado responsável 
pela morte de milhares de pessoas e que eventualmente deu origem, em 1956, à 
promulgação em Inglaterra da Lei do Ar Puro que fixa limites para a emissão de 
dióxido de enxofre, e deslocaliza as centrais produtoras de energia para zonas 
rurais de Inglaterra; a fome, sobretudo em África e na Ásia e por exemplo, no Biafra 
(1967-1970), região presentemente integrada na Nigéria e rica em petróleo, onde 
terão morrido milhões de pessoas, sem auxílios internacionais eficazes aquando da 
guerra pela independência; a identificação de pesticidas nas cadeias alimentares de 
vários países europeus que, associada ao alerta dramatizado pelo livro da americana 
Rachel Carson, “Silent Spring” (Carson, 1962), conduziu em 1967 à primeira directiva 
europeia sobre a Classificação, Embalagem e Rotulagem de Substâncias Perigosas 
(Directiva 67/548/CEE); o derrame acidental de insecticida Endosulfan que poluiu 
mais de 600 km do Reno (1969), matando milhões de peixes; e ainda o problema 
nuclear, nomeadamente dos resíduos colocados ou a colocar no Mediterrâneo, cujo 
plano foi abandonado com auxílio da oposição de personalidades conhecidas como 
Jacques Cousteau e o Príncipe Rainier III, resultando na fundação do Laboratório 
de Ambiente Marinho (da Agência Internacional da Energia Atómica), fundado no 
Mónaco em 1961 (Mantoura, 1997).

Pelos factores enunciados acima, podemos compreender a associação temporal 
de uma série de acontecimentos histórico-culturais, com impacte sentido sobre as 
populações e conducentes ao surgimento e fortalecimento de uma preocupação 
ambiental.

Entre os documentos que mais terão influenciado o pensamento ecológico 
destas décadas, contam-se provavelmente os livros “Kulturphilosophie II: Kultur 
und Ethik” de Albert Schweitzer (de 1923), tendo sido Schweitzer posteriormente 
agraciado com o prémio Nobel da Paz em 1952, e o acima referido “Silent Spring” 
de Rachel Carson, publicado em 1962. Estas obras abordam aspectos distintos do 
ambiente: o primeiro faz um apelo à reverência pela vida: “Eu sou vida que deseja 
viver no meio de outras vidas que desejam viver”; o segundo dá conta dos perigos 
dos pesticidas e outros produtos químicos para o ambiente e para os seres humanos: 
“... eu acredito verdadeiramente que temos de chegar a um acordo com a natureza, 
e acredito que, como humanidade, enfrentamos desafios como nunca enfrentámos 
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antes, para provar a nossa maturidade e o nosso domínio, não da natureza, mas de 
nós próprios.”

Em resposta ao espírito cultural e intelectual desta época que apelava, cada vez 
com maior premência, para a questão ecológica, surgem associações mundiais  de 
defesa do ambiente e as primeiras resoluções de protecção da fauna e flora.

Destaca-se a fundação, em 1961, de uma conhecida associação de defesa do 
ambiente, o Fundo Mundial para a Vida Selvagem (WWF), tendo por objectivo 
conservar a natureza, preservar a diversidade e abundância de seres vivos na Terra, 
e a saúde dos sistemas ecológicos, utilizando sobretudo espécies emblemáticas 
(tigre, leão, panda) para a sensibilização dos cidadãos (WWF, 2007). Outra associa-
ção paradigmática surgiu em 1971, o Greenpeace, que ao longo da sua existência 
viria a marcar um tipo de activismo ambiental muito controverso (ex. campanhas 
tentando impedir os testes nucleares) (Greenpeace, 2007).

Dois documentos com grande influência ambiental surgem em 1963: a “Resolu-
ção para Limitar o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e da Flora Selvagem 
Ameaçadas de Extinção”, proposta pela União Internacional para a Conservação 
da Natureza e dos Recursos Naturais (IUCN), e que levou à promulgação da Con-
venção CITES na década seguinte (1975); e o Acordo de Berna para a protecção do 
Reno, que terá constituído o primeiro esforço de colaboração transfronteiriça para 
a preservação da água.

Na década de 70 do século passado, num cenário de relativa abundância e 
aumento da população mundial (4 mil milhões de habitantes em 1974), o ambiente 
tinha conquistado progressivamente a atenção política e social mundial, e tornara-se 
evidente, para um número crescente de pessoas, que a taxa de exaustão dos recursos 
naturais era superior à taxa de reposição de muitos bens e serviços dos ecossistemas 
(ou que pelo menos caminhava nesse sentido) (revisões por exemplo em Lawton 
e May, 1995; Bowman, 2001; Pyle, 2003). O relatório: “Os limites do crescimento” 
(1972), encomendado pelo Clube de Roma, apontava para a impossibilidade da 
manutenção do ritmo de crescimento económico que se verificava desde o século 
XVIII, e teve uma enorme e compreensível influência sobre o pensamento ambiental 
ocidental da época (revisão em Mitcham, 1995).

Esta década foi particularmente fértil em convenções e acordos relacionados 
com o ambiente. Assim, ocorreu em Estocolmo (1972) a primeira Cimeira Interna-
cional do Ambiente, a Conferência Mundial das Nações Unidas sobre o Ambiente 
Humano, onde foi aprovada a Declaração do Ambiente (Declaração de Estocolmo) 
e que resultou na criação do Programa das Nações Unidas para o Ambiente (PNUA), 
bem como na instituição do Dia Mundial do Ambiente (5 de Junho). O apelo à 
acção ambiental da Cimeira de Paris (1972) levou à criação da Direcção Geral de 
Protecção do Ambiente e Defesa do Consumidor da Comissão Europeia, em 1973, 
e lançou o primeiro Programa de Acção Ambiental Europeu. Os sete estados da 
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costa do Báltico assinaram a Convenção de Helsínquia, em 1974, abrangendo pela 
primeira vez, sob a jurisdição de uma só convenção, todas as fontes poluidoras em 
volta de um mar (o Báltico), criando assim um precedente de união em torno de um 
problema ambiental comum.

As conferências de Belgrado (Encontro de Belgrado, em 1975) e de Tbilisi 
(Primeira Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental, em 1977) 
promovidas pela UNESCO, apelam respectivamente a uma nova ética planetária e 
lançam os objectivos, funções, estratégias e princípios da Educação Ambiental. De 
meados desta década, a Directiva-Quadro relativa aos Resíduos (Directiva 75/442/
CEE) promovia a prevenção, a reciclagem e a reutilização de resíduos. A Organização 
Meteorológica Mundial patrocinou a primeira Conferência Mundial sobre o Clima 
(1979), a qual reconheceu a mudança climática como um problema grave e de inte-
resse global, tendência esta que viria a ser confirmada nas décadas seguintes.

Data também dos anos setenta o reconhecimento da destruição da camada 
de ozono por clorofluorcarbonetos – CFC’s – (compostos utilizados na propulsão 
de “sprays” e nos circuitos de refrigeração). O alerta para este problema ambiental 
foi dado pelos cientistas Sherwood Rowland e Mario Molina (1974), que receberam 
o Prémio Nobel da Química em 1995. Porém, só após a identificação do ‘buraco 
do ozono’ sobre a Antártida (Joseph Farman, 1985) se regulamentou a produção 
mundial de CFC’s, através do Protocolo de Montreal (1987).

Como grandes desastres ambientais, assinalaram-se nesta década: a liberta-
ção acidental de dioxinas em Itália (Seveso, 1976), desastre que levou à produção 
de legislação visando prevenir a ocorrência de grandes acidentes com substâncias 
perigosas; a fusão parcial da central nuclear de “Three Mile Island” (EUA, 1979) 
que questionou o futuro do programa de abastecimento por energia nuclear; e o 
derrame de 230 mil toneladas de crude ao largo da costa francesa pelo petroleiro 
Amoco Cadiz (1978). Em relação à regulamentação da água, surgiram também nesta 
década: a Directiva sobre Águas Balneares (Directiva 76/160/CEE), para protecção 
dos banhistas contra riscos sanitários e defesa do ambiente; a Convenção de Barce-
lona (1977) que estabeleceu medidas para reduzir a poluição e proteger o ambiente 
marinho no mar Mediterrâneo; e em 1980, publicaram-se os padrões de qualidade 
mínima e controlo da água de consumo (actualizados em 1998).

O reconhecimento da perda de biodiversidade levou à promulgação da primeira 
grande lei europeia para a conservação da natureza, a Directiva para a Conservação 
das Aves Selvagens (79/409/CEE), que visa a protecção, gestão e controlo de todas 
as espécies de aves que vivem naturalmente no estado selvagem no território dos 
Estados-Membros, incluindo os seus ovos, ninhos e habitats.

Foi na década de oitenta do século XX que o despertar de consciências começa 
a assumir contornos efectivos no que respeita à regulamentação e à tomada de 
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numerosas medidas de gestão ambiental, impulsionadas ainda por uma nova crise 
do petróleo (1978-1980).

De entre os documentos mais importantes, destacam-se a Convenção das 
Nações Unidas sobre Legislação Marítima (1982) que impõe padrões ambientais 
para todos os oceanos e mares do mundo; a Convenção das Nações Unidas sobre 
a Poluição Atmosférica Transfronteiriça de Longo Alcance (1983); e a Convenção 
de Basileia (1989) que estabeleceu as normas para limitar a produção e controlar o 
transporte internacional de resíduos perigosos.

Em 1986, deu-se um terrível desastre ecológico: a explosão do reactor nuclear 
de Chernobyl, na Ucrânia, contaminando com radioactividade milhares de quiló-
metros, levando à evacuação e realojamento de 336 000 pessoas e deixando, até 
aos nossos dias, uma área com um raio de 30 km denominada “zona de alienação”, 
onde é proibido construir ou manter actividades civis ou de negócios.

A Estratégia Mundial de Conservação da IUCN (1980) prefigura de algum modo 
o conceito de desenvolvimento sustentável que, no entanto, ganhou maior expressão 
a partir do relatório “O nosso futuro comum” (1987), da Comissão Mundial para o 
Desenvolvimento, liderado por Gro Brundtland. Esta comissão tentou conciliar os 
interesses manifestados por grupos com visões distintas do mundo. Reuniu assim, 
por um lado, ambientalistas, alertando para o esgotamento de recursos, a polui-
ção e o respeito pelas gerações futuras e, por outro, economistas, defendendo as 
necessidades de desenvolvimento económico na luta contra a pobreza, sobretudo 
no Terceiro Mundo (Palmer et al., 2004). É deste encontro que nasce o conceito 
de “desenvolvimento sustentável” que cumpre o duplo papel de satisfação das 
necessidades do presente, sem comprometimento da capacidade de satisfação das 
necessidades futuras. O desenvolvimento sustentável promove o desenvolvimento 
dentro das limitações impostas pelo conhecimento que possuimos, hoje, sobre os 
recursos naturais e tecnológicos disponíveis e os sistemas de organização social. 
A Década para a Educação do Desenvolvimento Sustentável, a decorrer de 2005 a 
2014, pelas Nações Unidas, é um dos reflexos deste trabalho.

Em 1992, dá-se a segunda Conferência das Nações Unidas para o Ambiente e 
Desenvolvimento (Cimeira da Terra, Rio de Janeiro) que reuniu 103 chefes de estado 
e um total de 182 países (Pedrini, 1997). As suas repercussões fizeram-se sentir a 
vários níveis, tendo sido aprovados cinco acordos internacionais: a) a Declaração do 
Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento; b) a Agenda 21 e os meios para a sua 
implementação; c) a Declaração de Princípios sobre Florestas; d) a Convenção Qua-
dro sobre Alterações Climáticas; e e) a Convenção sobre Diversidade Biológica.

Além da riqueza que as declarações mencionadas revelam em termos de reflexão 
sobre o ambiente, foi ainda criada a Comissão para o Desenvolvimento Sustentável 
e consolidado o Fundo Mundial para o Ambiente. Durante as duas semanas que 
durou o evento, os quase 10 000 jornalistas presentes transmitiram a mensagem 
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da cimeira por todo o mundo: apenas uma transformação de atitudes e comporta-
mento em relação ao ambiente permitiriam a salvaguarda da Terra (Earth Summit, 
2007). Politicamente, é muito importante o Tratado de Maastricht (União Europeia, 
1993) que confere estatuto de política, e não simplesmente de acção, ao ambiente; 
este estatuto viria a ser confirmado pelo Tratado de Amesterdão (União Europeia, 
1997) que converte a política ambiental num objectivo político fundamental para 
a União Europeia.

A noção de “desenvolvimento sustentável”, que tem permeado o discurso 
político desde 1987, ganha um novo impulso com a Cimeira da Terra (Joanesburgo), 
em 2002. A terceira grande cimeira mundial dedicada ao ambiente, organizada 
pelas Nações Unidas, estabeleceu como objectivos principais: reduzir para metade 
o número de pessoas sem saneamento até 2015 e minimizar os efeitos nocivos dos 
produtos químicos. No entanto, estes objectivos não foram suportados por declara-
ções ou tratados internacionais, ao contrário do que tinha sucedido em Estocolmo 
(1972) e no Rio de Janeiro (1992). Mesmo assim, e ao nível europeu, surge em 2001 
a Declaração do Conselho Europeu sobre “uma Europa sustentável para um mundo 
melhor: uma estratégia europeia para o desenvolvimento sustentável”.

O aumento da temperatura global do planeta continua na ordem do dia e, se 
em 1990, as Nações Unidas emitiram um aviso sobre o fenómeno (antecipando um 
aumento da temperatura média em 2º C até 2025) e recomendaram uma redução 
das emissões de dióxido de carbono à escala mundial, é no âmbito da Cimeira da 
Terra que é produzida a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Alterações 
Climáticas (Imprensa Oficial, 2007). No seguimento dessa convenção e da directiva 
europeia sobre avaliação e gestão da qualidade do ambiente (96/62/CE), os países 
industrializados, com excepções importantes (nomeadamente os Estados Unidos da 
América), ratificaram em 1997 o Protocolo de Quioto que estabeleceu limites para as 
emissões de gases com efeito de estufa. Entretanto, o ano de 1998 foi o mais quente 
na Terra desde que existem registos, com a temperatura média da superfície global 
a atingir os 14,5° C. Em 2003, esse recorde seria batido, e de novo em 2005. A onda 
de calor que se abateu sobre a Europa, em 2003, provocou a morte de milhares de 
cidadãos, e vários estudos apontam para a associação entre a acção humana e o 
aumento da probabilidade de ocorrência de eventos extremos (Stott, Stone e Allen, 
2004). Em conformidade com o Protocolo de Quioto, estabeleceu-se o comércio de 
emissões de gases com efeito de estufa da União Europeia (1997), tornando-se o 
primeiro esquema internacional deste tipo no mundo. O lançamento do programa 
Ar Limpo para a Europa, em 2001, visa contribuir para o desenvolvimento de uma 
estratégia para a qualidade do ar. Este programa tem vindo a ser aprimorado atra-
vés de leis específicas, como sucedeu com a proposta de legislação no campo da 
aviação civil (2006). Embora muitas vezes esquecida do grande público, a poluição 
provocada pelas viagens aéreas não é inócua e esta legislação visa precisamente 
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reduzir o seu impacto nas mudanças climáticas. Embora de cariz voluntário e com 
sucesso relativo, a implementação da Semana Europeia da Mobilidade e do Dia 
Europeu sem Carros pretende fomentar comportamentos mais sustentáveis dos 
cidadãos, alertando para o impacto dos gases de estufa produzidos nas desloca-
ções automóveis.

Com o sequestro de carbono e a preservação da biodiversidade ganhando cada 
vez maior relevo na agenda ambiental mundial, a Comissão das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento Sustentável estabelece, em 1995, o Painel Intergovernamental sobre 
as Florestas (1995) e, três anos depois, a Estratégia para as Florestas que apoia uma 
gestão sustentável dos recursos florestais. De facto, ao mesmo tempo que explora 
os seus recursos, a humanidade tem procurado, ao longo do tempo, salvaguardar 
o futuro da natureza quer devido ao seu valor intrínseco (recreativo e cultural), quer 
considerando os serviços que presta (serviços dos ecossistemas). Esta salvaguarda 
entra em conflito com muitos dos usos que são feitos dos ecossistemas e sobretudo 
na conservação das espécies. A estratégia da Comunidade Europeia, em matéria de 
diversidade biológica, data de 1998 (Comunidade Europeia, 1998) e estabelece um 
quadro geral para a elaboração das políticas e instrumentos destinados a satisfazer 
as obrigações da Convenção do Rio. Outros documentos se seguiram a este, dos 
quais se destaca o Plano de Acção a favor da Biodiversidade (União Europeia 2006), 
com o objectivo de travar a perda da biodiversidade até 2010, o chamado “2010 
Target” (Danielsen, Burgess e Balmford, 2005).

Um dos instrumentos que melhor pode apoiar os objectivos de conservação da 
natureza e do ambiente é a rede de infra-estruturas de Informação Geográfica na 
Europa (INSPIRE, 2007), que visa melhorar a qualidade e a acessibilidade de dados 
geográficos, incluindo por exemplo imagens de satélite e registos da temperatura, 
e precipitação em bases de dados acessíveis na Internet. Uma vez disponibilizados, 
estes dados permitem executar um conjunto importante de tarefas de conservação 
e protecção ambiental, tais como a estimativa da riqueza de espécies num dado ter-
ritório, a projecção da sua probabilidade de ocorrência espacial, presente e futura, 
ou a modelação do impacto das alterações climáticas na biodiversidade (MEA, 
2003; IPCC, 2007; Thuiller, 2007). Embora já disponível para Portugal continental, 
este sistema ainda não está operacional para as Regiões Autónomas da Madeira 
e dos Açores.

Um dos maiores riscos actuais para os ecossistemas é a invasão de espécies 
de outros locais, com a consequente homogeneização mundial da fauna e flora 
(Williamson, 1996; Lockwood et al., 2007). Numa tentativa de controlar este risco, têm 
sido introduzidas algumas medidas legislativas, nomeadamente a nível internacional, 
com a Convenção Internacional para a Protecção das Plantas que, desde 1951, 
determina que as partes contratantes devem emitir certificados para a exportação de 
plantas, autorizando os governos a banir a sua importação por motivos fitossanitários. 
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A nível europeu, foi produzida legislação ao nível da União Europeia, no sentido de 
aumentar as exigências fitossanitárias durante a circulação e importação de material 
vegetal (ver detalhes em Graça et al., 1993). Em Portugal, o Decreto-Lei n.º 565/99 
de 21 de Dezembro pretende a controlar a introdução na natureza de espécies não 
indígenas da flora e da fauna.

A poluição continua a preocupar os cidadãos europeus e surgem respostas 
a nível legislativo no sentido da sua redução e controlo de consequências para a 
saúde pública. Destacam-se: as directivas sobre a prevenção e controle integrado 
da poluição para minimizar a poluição industrial (Directiva de 96/61/CE); a directiva 
para evitar e reduzir os efeitos ambientais negativos causados pela deposição de 
resíduos sólidos em aterros (Directiva 1993/31/CE), gerindo os veículos em fim de 
vida (Directiva 2000/53/CE) e destacando a responsabilidade dos fabricantes; e a 
directiva para estabelecer as medidas adequadas à minimização da poluição do ar, 
da água e do solo causada pela incineração e a co-incineração de resíduos (Directiva 
2000/76/CE). A legislação comunitária para proteger as águas é igualmente melho-
rada durante esta década, estabelecendo a União Europeia um quadro comunitário 
para a sua protecção e gestão (Directiva 2000/60/CE), visando também melhorar o 
envolvimento dos cidadãos na limpeza das águas.

Novas tecnologias, como por exemplo as derivadas de manipulação genética 
de organismos, trazem novos riscos. Algumas directivas tentam limitar a utilização 
e a libertação deliberada de organismos geneticamente modificados na Europa 
(Comissão Europeia, 1990), e a sua regulação, rastreabilidade e rotulagem foram 
implementadas em 2001 (União Europeia, 2001).

À medida que a tecnologia evolui, evolui também o tipo de resíduos que, no 
entanto, necessitam de ser correctamente descartados, de forma segura. Em 2002, 
a União Europeia cria legislação sobre substâncias perigosas nos equipamentos 
eléctricos e electrónicos, que procura enfrentar o crescimento de resíduos dessas 
fontes e tornar os fabricantes mais responsáveis pela sua gestão. Em 2004, entra 
em vigor a Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes e, 
no mesmo ano, a Agência Europeia do Ambiente e a Comissão Europeia lançam 
o Registo Europeu de Emissões de Poluentes. Além da legislação que visa restrin-
gir a poluição por resíduos sólidos, a União Europeia lança (igualmente em 2004) 
o Plano de Acção para as Tecnologias Ambientais, para incentivar a inovação e o 
desenvolvimento de indústrias verdes, cuja produção está adequada aos novos 
parâmetros ambientais e direccionada para serviços que visem a diminuição da 
poluição (Santos, 1999).

Não obstante os esforços legislativos, alguns desastres, como o acidente do 
“Erika” (1999), lançou nas costas da Bretanha cerca de 20 000 toneladas de combus-
tível e, em 2002, 77 000 toneladas são lançadas nas costas galega e portuguesa pelo 
“Prestige”, demonstrando falta de segurança e eficácia na gestão de desastres na 



2. Atitudes e Ambiente 15

costa atlântica. É desse mesmo ano a introdução de legislação que visa acelerar a 
substituição de petroleiros por navios de casco duplo (União Europeia, 2002).

A consciencialização ambiental dos europeus é geralmente considerada como 
um factor integrante do desenvolvimento económico e social da Europa, fomen-
tando a sua unificação. Umas das evidências desta integração são a promoção, 
assinatura e ratificação de protocolos, tratados e convenções, cujos pressupostos 
têm sido inseridos nas diversas políticas desenvolvidas e aplicadas pelos estados. 
Entre as atitudes ambientais e as acções quotidianas, existem por vezes abismos. 
Porém, a consciencialização de que a Terra e o nosso modo de vida estão amea-
çados incentivará certamente uma mudança nos comportamentos humanos, que é 
não só necessária, mas fundamental.

O Ambiente visto pelo Europeus
O projecto Eurobarómetro, é um dos programas mais interessantes em Ciên-

cias Sociais, patrocinado pela União Europeia, que procura caracterizar as atitudes 
e sensibilidade de vários povos da Europa em relação a temas diversos, como, por 
exemplo, o mercado comum e os transportes. Os dados obtidos de várias nações ao 
longo do tempo, permitem retratar a evolução de uma realidade complexa devida 
à maior dimensão quer física, quer populacional da União Europeia, inicialmente 
formada por seis países e actualmente constituída por vinte e sete, e com condições 
económicas, sociais, ambientais e culturais muito diversas.

A consciencialização sobre a temática ambiental levou à prossecução de múl-
tiplos estudos também sobre este tema. Até ao momento, foram realizados onze 
questionários internacionais sobre ambiente, procurando conhecer atitudes, moti-
vações e expectativas dos cidadãos dos vários países que foram integrando a União. 
Os relatórios encontram-se disponíveis no sítio oficial do Eurobarómetro, na União 
Europeia (2007). Esses relatórios serão seguidamente analisados em súmula, procu-
rando traçar uma representação evolutiva da opinião dos cidadãos europeus sobre o 
ambiente. Nesta breve análise do conjunto dos países analisados, referem-se alguns 
factores contextuais que influenciam a análise, tais como: a alteração estrutural da 
União Europeia na sua vertente de aumento das dimensões física e populacional; 
os problemas ambientais mais noticiados pelos media; e alguns dos factores cultu-
rais e pessoais dos cidadãos inquiridos. Designaremos, com as devidas reservas, a 
amostra dos cidadãos inquiridos para o Eurobarómetro como Europeus.

A primeira sondagem de opinião europeia realizada sobre ambiente foi enco-
mendada pela Comunidade Económica Europeia, em 1973, então constituída apenas 
por nove países (França, Itália, Alemanha [República Federal da Alemanha], Bélgica, 
Holanda, Luxemburgo, Reino Unido, Irlanda e Dinamarca). Apesar dos numerosos 
sinais de desgaste e do alerta ambiental diagnosticados nos anos anteriores (ver 
por exemplo Soromenho-Marques, 2005), esta sondagem foi realizada pouco tempo 
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antes do primeiro choque petrolífero (1973-1974) ter ocorrido. Este acontecimento 
veio alterar a percepção mundial do ambiente, nomeadamente a dos políticos e 
governantes, focando inequivocamente a atenção de todos na escassez dos diversos 
recursos, com especial atenção nos recursos energéticos, persistindo esta preocu-
pação até à actualidade.

Em 1973, os Europeus colocavam o ambiente como um dos expoentes máximos 
da sua preocupação; nalguns casos, essa inquietude era mais importantes do que 
outros problemas económicos e sociais, como a estabilidade dos preços, a pobreza 
e o desemprego. Esta consciencialização manteve-se nos relatórios de 1976 e de 
1978 (Commission of the European Communities, 1983), quando existia um con-
texto económico muito desfavorável na Europa. Mesmo assim, a preservação do 
ambiente aparecia nestes estudos como um dos três problemas que mais afectava 
o quotidiano na Europa.

Cerca de dez anos depois, em 1982 (Commission of the European Communi-
ties, 1983) e já na Europa dos dez (os países anteriores mais a Grécia), o ambiente 
continuava a fazer parte das preocupações dos cidadãos. Assim, parte dos Europeus 
não se queixava da qualidade ambiental a nível local, embora outra parte apontasse 
problemas na deterioração da paisagem e na qualidade do ar e do ruído. Este apa-
rente conflito foi superado, em parte, pela necessidade da integração das políticas 
ambientais na generalidade das políticas a desenvolver pela Comunidade Europeia 
(considerado uma prioridade pela grande maioria dos Europeus), pressupondo 
mesmo um sacrifício económico e social na Europa. Neste período, os problemas 
que mais incomodavam os Europeus eram a degradação do mar e a produção de 
resíduos (químicos) industriais e de resíduos nucleares. As menores preocupações 
apontadas foram as alterações climáticas, consequência do aumento do dióxido 
de carbono na atmosfera. Refira-se que estas opiniões variavam consoante o país, 
a densidade populacional, o local de residência, idade, escolaridade, rendimento 
e capacidade de liderança.

Em 1986, os cidadãos europeus investigados continuavam a revelar preocu-
pação com os problemas do ambiente (Communautés Européennes, 1986). Esta 
investigação já incluía Portugal e Espanha, os novos membros da Comunidade 
Económica Europeia. Em relação ao inquérito anterior, a inquietação com alguns 
problemas aumentou, como os que se relacionavam com a poluição da água e do ar, 
a extinção de espécies, animais ou vegetais, e as alterações climáticas. A crescente 
preocupação com os problemas ambientais manifesta-se na maior necessidade de 
informação sobre o ambiente, nomeadamente pelos aspectos que mais afectam o 
quotidiano dos cidadãos, como sejam por exemplo o perigo dos produtos quími-
cos comercializados e o modo como se podem libertar de alguns tipos de resíduos. 
Outro aspecto pelo qual os Europeus manifestavam interesse dizia respeito à sua 
possibilidade de acção, ou seja, à possibilidade de, com o seu esforço individual, 
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colaborarem na preservação do ambiente. Neste estudo, verificou-se ainda haver, 
de um modo geral, boa vontade dos cidadãos europeus em relação à preservação 
do ambiente, embora persistisse insegurança no modo como podiam colaborar.

Em 1986, as respostas dos Europeus reflectem uma tomada de consciência da 
importância dos problemas ambientais. Admitem que a protecção ambiental deve 
estar a par com o desenvolvimento económico e que estes interesses não têm de 
ser necessariamente exclusivos, sendo possível fazer mais e melhor pelo ambiente, 
sobretudo a nível local. Neste período, os factores que mais diferenciaram as atitudes 
face ao ambiente foram o nível de conhecimento e a nacionalidade. Os cidadãos do 
sul da Europa e da Irlanda não se manifestaram tão preocupados com a protecção 
do meio ambiente como os restantes estados-membros.

O Eurobarómetro subsequente (Communautés Européennes, 1988) reforça a 
tendência das sondagens anteriores, reforço esse provavelmente motivado pela 
implementação do Ano Europeu do Ambiente, em 1987. No âmbito do Ano Euro-
peu, destacamos as intervenções junto dos mais jovens e as jornadas internacionais 
dedicadas às florestas. A maior parte dos cidadãos europeus diz-se satisfeita com o 
ambiente, embora persistam preocupações com a poluição do ar, a degradação da 
paisagem e, comparativamente aos anos anteriores, tenda a aumentar a inquietude 
principalmente no que concerne à extinção de espécies animais e vegetais, à gestão 
de resíduos, à poluição da água e aos efeitos nefastos que podem causar nas gera-
ções futuras. A grande maioria dos Europeus considerava, em 1988, que era urgente 
resolver os problemas do ambiente, e ainda uma maioria expressiva considerava que 
a protecção ambiental devia integrar o desenvolvimento económico.

De acordo com este Eurobarómetro, os problemas ambientais são tidos como 
provocados pela poluição industrial, química e nuclear. As acções que levam à 
poluição sonora ou ao aumento dos resíduos sólidos são também consideradas por 
um número apreciável de Europeus como nefastas ao ambiente. Estes consideram 
ainda que a política ambiental existente é mais virtual do que real. Os cidadãos 
europeus requerem maior e melhor informação sobre o ambiente, e sobretudo 
informação adaptada à sua realidade. Alguns dos interesses demonstrados incluem 
novos elementos relativamente aos estudos dos anos anteriores, nomeadamente 
os comportamentos a ter em caso de acidentes industriais ou nucleares (o que seria 
de esperar após o desastre de Chernobyl, Abril de 1986). Mantém-se alguma diver-
sidade de opiniões entre os respondentes dos países do norte e do sul da Europa. 
Além da nacionalidade, a escolaridade, a propensão para a liderança e os valores 
pós-materialistas persistem como factores concomitantes à diferenciação de atitudes 
ambientais entre os Europeus.

Em 1992 (Commission of the European Communities, 1993), aumenta o número 
de cidadãos europeus que acredita que a degradação ambiental é um problema 
presente para o qual urge encontrar soluções. A conferência “Cimeira da Terra” (Rio 
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de Janeiro), reunindo representantes ao mais alto nível de 182 países (Pedrini, 2000), 
terá contribuído para esta percepção acrescida da urgência das questões ambientais. 
De facto, grande parte dos Europeus sentem o ambiente ameaçado pelos vários 
sectores económicos (indústria, energia, transporte, agricultura e turismo), desejando 
a integração e preservação ambiental com o desenvolvimento económico. No Euro-
barómetro realizado em 1992, apenas 4% dos inquiridos europeus considera dever 
existir primazia dos objectivos económicos sobre os ambientais.

Em 1992, os problemas ambientais mais valorizados foram a extinção de plan-
tas, animais, a perda de habitats e a destruição da camada de ozono. A nível local, o 
que mais preocupou os respondentes foi o excesso de trânsito. Neste momento, as 
preocupações, relativamente ao ambiente, dirigem-se mais para os problemas que 
afectam a globalidade do planeta do que a proximidade dos inquiridos. Assim, os 
problemas mais referenciados são: a libertação dos resíduos químicos para o ar e 
água pelas indústrias, com os consequentes efeitos nefastos na poluição global; o 
desaparecimento das florestas tropicais; a destruição da camada do ozono; o aumento 
do efeito de estufa; a poluição dos mares e zonas costeiras; e o armazenamento de 
resíduos nucleares.

As ameaças tidas como mais sérias ou preocupantes pelos Europeus, em 1992, 
incluem: as inquietudes com as implicações futuras dos problemas ambientais não 
resolvidos que terão um impacto negativo sobre o ambiente na sua globalidade, e 
os riscos associados à saúde pública. No que concerne às fontes de informação do 
ambiente, os Europeus crêem mais nas associações de índole ambiental e nos cien-
tistas. De um modo geral, os Europeus são muito críticos das políticas ambientais 
em vigor, e parecem pensar que estas serão mais efectivas se forem coordenadas 
a nível da União Europeia.

Na sondagem de 1995 (European Commission, 1995), verificou-se que persistia 
a opinião generalizada (sete em cada dez inquiridos) de que o ambiente necessitava 
de uma intervenção imediata e urgente. Apenas 2% da população europeia inquirida 
considerava não existirem problemas ambientais. Em 1995, os cidadãos europeus 
que partilhavam da visão de necessidade de integração da protecção ambiental nos 
programas de desenvolvimento económico aumentaram ligeiramente em relação 
ao estudo anterior (1992). A nível global, os problemas que mais preocupavam os 
europeus continuavam a ser: o desaparecimento das florestas tropicais; a destruição 
da camada de ozono; a perda de biodiversidade e dos habitats naturais. Também 
faziam parte das suas preocupações: as ameaças de poluição do mar e zonas cos-
teiras, dos rios e lagos, bem como os efeitos negativos da poluição nos animais, 
vegetais e habitats; e ainda os resíduos industriais. A nível local, foram o excesso de 
trânsito rodoviário e a poluição do ar que mais preocupavam os Europeus, embora 
estas inquietudes fossem sentidas de modo mais exacerbado a nível mundial e 
nacional do que a nível local.
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Os problemas apontados pelos Europeus inquiridos, em 1995, como seriamente 
perigosos foram, por ordem decrescente: a libertação de produtos químicos fabris 
para o ar e para a água; a poluição oriunda de derrames de petróleo no mar e zonas 
costeiras; a poluição generalizada; o desaparecimento da floresta tropical; a degra-
dação da camada de ozono; e finalmente, o armazenamento dos lixos industriais.

O conjunto de comportamentos pró-ambientais que foram assumidos pelos 
Europeus como já realizados (ou a realizar) aumentou em relação ao último Euro-
barómetro. As acções concretas mais frequentemente apontadas como exemplos 
de comportamentos adequados a uma maior preservação ambiental envolvem: 
não deitar lixo no chão; efectuar a separação dos resíduos sólidos promovendo a 
reciclagem; poupar água e energia; fazer menos ruído; e comprar produtos que 
respeitem o ambiente, mesmo sendo mais dispendiosos. As fontes de informação 
consideradas mais fidedignas sobre a temática ambiental continuam a ser as associa-
ções de índole ambiental e os cientistas. As preocupações com o ambiente parecem 
derivar de uma atitude complexa e geral. As perspectivas acerca do ambiente, ao 
nível global, nacional ou local, motivam mais os comportamentos (ou intenções de 
comportamento) ambientais do que as perspectivas individuais.

Em 1995, continua uma posição muito crítica por parte dos Europeus inquiridos 
acerca da eficácia das políticas ambientais europeias. Em relação a uma medida 
que afecta financeiramente os cidadãos (como por exemplo a introdução de taxas 
“verdes”), a opinião apresentada pelos Europeus é que deverá ser introduzida 
gradualmente e em resposta aos efeitos prejudiciais no ambiente, mesmo que tal 
implique um abrandamento do desenvolvimento económico. Maioritariamente, o 
princípio de poluidor – pagador é visto como a principal medida para mitigar os 
efeitos negativos produzidos no ambiente.

Em 1999 (Communautés Européennes, 1999), na Europa constituída por quinze 
países, incluindo a Áustria, Finlândia e Suécia, um em cada dez Europeus inquiridos 
manifestava-se muito preocupado com o ambiente e considerava mesmo que a 
existência do planeta Terra dependia das alterações profundas e urgentes do modo 
de vida actual, associado a um consumismo elevado.

Em 1999, destacam-se como preocupações ambientais: a poluição do ar, água 
e solo; a destruição da camada de ozono; o aquecimento do planeta; a destruição 
das florestas tropicais; e o uso de organismos geneticamente modificados. Ainda 
neste período, os Europeus consideram estar mal informados sobre o tema ambiente, 
embora sejam grandes “consumidores” da informação disponibilizada pelos media, 
nomeadamente a televisão. Como comportamentos amigos do ambiente, a maior 
parte (cerca de três quartos) dos Europeus refere situações que afectam o seu 
quotidiano, tais como: economizar electricidade e água, e ainda utilizar produtos 
recicláveis. Para a resolução dos problemas ambientais, defendem a instituição de 
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poder alargado centralizado na União Europeia com legislação mais rigorosa e per-
suasiva, incluindo multas pesadas aos infractores.

No Eurobarómetro de 2002 (Directorate-General Environment, 2002), discutiu-se 
o conceito de ambiente, sendo este simultaneamente associado quer a aspectos 
negativos, tais como a poluição e desastres naturais, quer a aspectos positivos, 
tais como paisagem agradável e protecção do mundo natural. Os resultados desta 
sondagem transmitiram um certo optimismo face à possibilidade de controlo dos 
problemas ambientais, dado que os respondentes reconheceram que a preservação 
do ambiente passava pela alteração do seu modo de vida, e ainda que a humani-
dade tinha provocado danos irreversíveis no ambiente.

As preocupações ambientais mais referenciadas, em 2002, foram as relaciona-
das com os resíduos industriais, embora a poluição da água e ar persistissem. Os 
Europeus sentiam-se, de um modo geral, bem informados sobre desastres naturais, 
poluição do ar, alterações climáticas, problemas de origem urbana e destruição 
da camada de ozono, mas pior informados sobre chuvas ácidas e problemas de 
origem industrial (resíduos). Este último factor condicionaria, em parte, a grande 
preocupação manifestada sobre este assunto. Os Europeus continuavam a acredi-
tar numa política europeia persuasiva, como constituindo o melhor instrumento de 
preservação ambiental.

Em 2002, a diversidade nacional continuava a sobressair como factor de classifi-
cação de atitudes em relação ao esforço de preservação ambiental. Consideravam-se 
países altruístas aqueles cujos cidadãos estavam dispostos a fazer esforços para a 
protecção do ambiente, como sejam a Finlândia e Suécia. Os países denominados 
solidários eram aqueles em que os cidadãos estavam dispostos a colaborar para pre-
servar o ambiente, se os cidadãos dos outros países também o fizessem (por exemplo, 
Dinamarca, Grécia, França). Os países ditos expectantes, eram aqueles em que os 
cidadãos esperavam para ver a evolução da situação antes de decidir se iam ou não 
esforçar-se para manter o ambiente (onde se incluíam Portugal e Espanha).

Em 2004, a sondagem de ambiente do Eurobarómetro foi aplicada aos vinte 
e cinco países que constituiam a União Europeia (European Commission, 2005). O 
ambiente continua a ser associado principalmente à poluição das cidades, à pro-
tecção da natureza, ao património para as gerações futuras e à paisagem natural. 
Este inquérito mostra que os Europeus estão muito preocupados com o estado do 
ambiente na Europa e requerem uma maior intervenção por parte das autoridades 
europeias: de facto a maior parte dos cidadãos europeus considera importante a 
inclusão das políticas ambientais nas políticas gerais de desenvolvimentos económico 
e social, embora atribuam a estas últimas uma importância ligeiramente superior. 
As preocupações ambientais continuam a estar relacionadas com o quotidiano, 
nomeadamente a poluição do ar e da água e ainda com as alterações climáticas, 
ou seja, os factores essenciais à sobrevivência do Homem.
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Em 2004, os Europeus continuam a sentir-se pouco informados sobre o efeito 
dos químicos na saúde pública e sobre os efeitos dos organismos geneticamente 
modificados na biodiversidade e saúde pública. Curiosamente, a maioria dos Euro-
peus afirma esforçar-se para preservar o ambiente, mas cerca de metade desconfia 
que os seus esforços tenham impactos positivos na sua manutenção. A separação 
dos resíduos sólidos é a medida que mais cidadãos estão dispostos a realizar para 
preservar o meio ambiente, sendo seguida pela redução do consumo de electrici-
dade. A União Europeia continua a ser entendida como uma instituição importante 
na resolução dos problemas ambientais, nomeadamente no que se refere à aplicação 
persuasiva de legislação, atribuição de coimas para os infractores e no fomento de 
uma maior consciencialização ambiental dos cidadãos.

Como se verifica através das sondagens de opinião atrás referidas, os Euro-
peus, em 2004, estão muito preocupados com o ambiente, embora o modo como 
têm sido hierarquizadas as preocupações se tenha alterado ao longo dos últimos 
30 anos. Por exemplo, a biodiversidade, a água e a electricidade foram mais valo-
rizadas nas últimas sondagens, enquanto a camada de ozono e a desflorestação 
preocupavam mais os Europeus nas sondagens iniciais. De um modo geral, os 
Europeus sentem-se mal informados acerca de muitos assuntos concretos (efeito 
dos químicos na saúde pública e organismos geneticamente modificados) e acre-
ditam que a resolução dos problemas ambientais deve ser implementada a partir 
de instituições comunitárias.

Factores Explicativos das Atitudes face ao Ambiente
A percepção do ambiente e as atitudes do homem face ao ambiente são con-

dicionadas pelas suas características individuais, tal como tem sido comprovado em 
várias investigações. Os factores que têm surgido como mais ligados às preocupa-
ções ambientais são: a idade, o nível de instrução, o local de residência, a ocupação 
profissional, o rendimento, o status social, a ideologia política, o género e a raça.

No que respeita à idade, os estudos realizados não conduzem a resultados 
idênticos, isto é, consoante as situações estudadas, as investigações manifestam-se 
contraditoriamente, como referem Bultena e Hoiberg (1983). Estes mencionam 
investigações de Choi e Coughenour (1979) de Chamala et al. (1982,1983), em que 
são encontradas relações positivas entre a idade e as práticas conservadoras do 
ambiente, enquanto que Forster e Stem (1979), Bultena e Hoiberg (1983), e Kor-
shing et al. (1983) encontram uma relação negativa. Por outro lado, os trabalhos de 
Carlson et al. (1981) e Noris e Batie (1987), citados por Bultena e Hoiberg (1983), e 
os de Steel (1996), não encontram qualquer ligação entre a idade e a sensibilidade 
aos problemas ambientais.

Apesar destes resultados contraditórios, a idade é uma característica usada nos 
estudos realizados sobre as atitudes face ao ambiente. Também Buttel et al. (1981) 
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referem a idade como sendo um dos factores que está mais associado às preocu-
pações ambientais, tendo como base os trabalhos de Buttel (1978) e de Van Liére e 
Dunlap (1980). Aliás, Buttel e Flinn (1978), Silva (1994, 1996) e Corral-Verdugo et al. 
(2003) concluíram que são os mais jovens os que manifestavam maior sensibilização 
aos problemas do ambiente. A idade é também referida como o melhor indicador 
das atitudes em relação ao ambiente por Jones e Dunlap (1992), em que concluem 
ser os mais jovens os mais propensos a conservar o ambiente. Estes resultados tam-
bém são confirmados para os agricultores, por Ervin e Ervin (1982) e por Bultena 
e Hoiberg (1983), em que são os agricultores mais jovens aqueles que estão mais 
predispostos a usarem práticas agrícolas mais protectoras do ambiente.

Outra característica inerente aos indivíduos que parece estar muito ligada às 
questões ambientais é o nível de instrução ou de educação. De acordo com os tra-
balhos realizados, constata-se que normalmente são os indivíduos mais instruídos 
que manifestam maior sensibilidade face aos problemas ambientais (Buttel e Flinn, 
1978; Buttel et al., 1981; Ervin e Ervin, 1982; Bultena e Hoiberg, 1983; Silva, 1994 
e1996; Jones e Dunlap, 1992 e Steel, 1996). 

O local de residência e a ocupação profissional são outras variáveis considera-
das nos estudos realizados sobre as atitudes face ao ambiente. A vivência em meios 
urbanos ou rurais parece condicionar as atitudes face ao ambiente. A população 
urbana parece ter maior sensibilidade face ao ambiente (Buttel e Flinn, 1978 e Jones 
e Dunlap, 1992) pelo maior contacto com a degradação ambiental, por não ter uma 
visão utilitária da terra e por ser mais participante nos movimentos ambientalistas. 
No entanto, Silva (1994 e 1996) verificou que eram os agricultores a tempo pleno 
os mais sensíveis às questões ambientais, embora Buttel e Flinn (1978) refiram que 
são os agricultores nos Estados Unidos, que se preocupam menos com o ambiente 
quando comparadas com agricultores a tempo parcial. No entanto, há evidências 
(Harris et al., 1980; Oelhaf, 1987 e Wernick e Loekeretz, 1977) de que os agriculto-
res, ao consciencializarem-se dos perigos que algumas práticas agrícolas têm para 
a saúde e para o ambiente, estão a alterar algumas delas (Buttel et al., 1981; Carr e 
Tait, 1981 e Bogner e Wiseman, 1997).

A actividade ou ocupação profissional e, consequentemente, o nível de ren-
dimento e status social parecem estar relacionados com a percepção ambiental. 
Buttel e Flinn (1978) referem que os indivíduos que têm maior prestígio profissional 
(cargos de chefia), maiores rendimentos e profissões mais “limpas”, normalmente 
são mais ambientalistas. Acrescentam ainda que o nível de rendimento e a activi-
dade profissional têm menos importância nas atitudes, em relação ao ambiente, 
do que o nível de instrução. No entanto, Corral-Verdugo et al. (2003) verificam que 
são as pessoas com maiores rendimentos que são mais consumistas, ou seja, com 
comportamentos menos ambientalistas. Buttel e Flinn (1978) referem que os mais 
ambientalistas tendem a pertencer à classe “média” ou “alta” e normalmente formam 
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uma “elite”. Também Buttel et al. (1981) referem a relação positiva entre o status 
social e a maior sensibilidade aos problemas ambientais, embora nos agricultores 
esta relação pareça não existir.

O género e a raça são outros indicadores das preocupações ambientais que tem 
sido estudados, sobretudo na América. Jones e Dunlap (1992) referem estudos onde 
concluíram que, de um modo geral, os homens e os indivíduos de raça branca na 
década de 70, nos Estados Unidos, tendiam a ser menos ambientalistas. Steel (1996) 
constatou que são normalmente as mulheres que fazem a reciclagem dos resíduos 
domésticos. Embora Corral-Verdugo et al. (2003) associem o maior consumo de água 
(práticas menos ambientalistas) às mulheres, também referem que não parece ser um 
bom indicador de atitudes ambientalistas, dado que as mulheres estão associadas 
às tarefas domésticas, nomeadamente as de limpeza. Kollmuss e Agyeman (2002) 
num artigo de revisão mencionam que, de um modo geral, as mulheres têm menor 
conhecimento ambiental do que os homens, mas que se envolvem mais emocio-
nalmente, preocupam-se mais com a destruição ambiental, acreditam menos nas 
soluções tecnológicas e estão mais dispostas a mudar comportamentos.

A ideologia política parece estar também relacionada com a percepção ambien-
tal e, embora alguns investigadores associem os “verdes” à política de esquerda 
(Buttel, 1992), verifica-se que são normalmente os políticos liberais que têm atitudes 
mais favoráveis em relação ao ambiente nos Estados Unidos da América (Buttel e 
Flinn, 1978; e Jones e Dunlap, 1992). O ser “verde”, ou ter consciência ecológica, é 
politicamente e socialmente bem aceite (Harper, 1993), e a linguagem, a imagem, 
as acções e as ideias verdes são uma constante no nosso dia-a-dia. Os movimentos 
verdes estão mais ligados aos países mais desenvolvidos do que aos países em vias 
de desenvolvimento, e nos países do Terceiro Mundo ganham um significado de 
sobrevivência (Martinez-Alier, 1992).

Em suma, parece que não podemos tratar as características individuais que 
influem nas atitudes em relação ao ambiente separadamente, dado que elas se 
relacionam e interactuam. No entanto, podemos referir com base nas investigações 
efectuadas e embora haja algumas divergências, que os indivíduos com atitudes mais 
pró-ambientalistas são os mais jovens, os mais instruídos, os urbanos, os liberais, os 
que auferem rendimentos mais elevados e com status social mais elevado.

Sendo assim, na análise das atitudes face ao ambiente em regiões periféricas, utili-
zámos como variáveis potencialmente discriminantes das atitudes face ao ambiente: o 
espaço de residência, o género, a idade, a escolaridade e a actividade profissional.

Metodologias Aplicadas às Atitudes face ao Ambiente
Um dos instrumentos com maior popularidade, quando se analisam as atitudes 

face ao ambiente, é o Novo Paradigma Ambiental que foi proposto por Dunlap e 
Van Liere (1978), com o objectivo de avaliar a consciência ambiental da população 
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pelas suas motivações, crenças ou atitudes e que consiste num questionário com 
doze itens relacionados com as visões ecocêntrica e antropocêntrica do mundo.

Posteriormente, Albrecht et al. (1982) aplicaram a escala do Novo Paradigma 
Ambiental e verificaram que se comportava como tridimensional (não unidimen-
sional), agrupando-se as doze afirmações em três grupos: equilíbrio da natureza, 
limites ao crescimento, e intervenção humana na natureza.

Dunlap et al. (1992) propõem uma revisão do Novo Paradigma Ambiental, desig-
nando-o por Novo Paradigma Ecológico – NEP. É utilizada uma escala maior (quinze 
itens em vez dos doze) de modo a conseguir: 1) abranger uma melhor compreensão 
dos pontos-chave da visão mundial ecológica; 2) oferecer um conjunto mais equili-
brado de itens pro e anti- ambientalistas; e 3) evitar uma terminologia sexista.

A discussão da multidimensionalidade da escala é comentada por Dunlap et al. 
(1992) que consideram prematuro dividir a escala inicial proposta por Dunlap e Van 
Liere (1978) em três ou quatro dimensões, referindo que esta estratificação pode 
depender do caso em análise e necessita de ser mais esclarecida. Na realidade, 
diversos autores (por exemplo, Albrecht et al., 1982; Silva, 1996) têm reconhecido 
três dimensões ou mais nos trabalhos efectuados. De qualquer modo, a viabilidade 
da escala do NEP, original ou revista, não parece ser afectada pelas dimensões con-
sideradas no que respeita à análise da estrutura e coerência de visão ecológica em 
relação às atitudes, crenças ou valores ambientais. Na escala NEP revista, os itens 
têm consistência ligeiramente superior à escala original.

Muitos estudos têm aplicado a escala desenvolvida por Dunlap e Van Liere 
(1978) (ou outras), tentando aprofundar e relacionar as atitudes face ao ambiente 
com outros factores. Por exemplo, e a título ilustrativo, referem-se os trabalhos Buttel 
et al. (1981), Bultena e Hoiberg (1983), Silva (1994) e Floyd et al. (1997).

A discussão que tenta definir esta escala como unidimensional ou multidimen-
sional, embora seja uma questão metodológica importante, não parece fundamental 
para os estudos de atitudes, crenças ou valores face ao ambiente. A maior parte dos 
trabalhos consultados opta pelo NEP original ou adaptações deste, adicionado a 
outras escalas construídas para servir os propósitos específicos de cada estudo.

O instrumento NEP embora seja muito usado no seu conjunto ou adaptado, 
tem sido alvo de muitas críticas como sejam:

 1)  A unidimensionalidade versus multidimensionalidade da escala NEP: a pri-
meira opção é defendida por Dunlap et al. (2002) e a segunda por Albretch 
et al. (1982) que encontram três dimensões (equilíbrio da natureza, limites ao 
crescimento e controlo da natureza), embora outras investigações encontrem 
um número alternativo de dimensões.

 2)  O contexto histórico: os desafios ambientais da actualidade (alterações cli-
máticas, poluição do ar, da água e dos solos, escassez de água e outros 
recursos, desflorestação, perda de biodiversidade, depleção do ozono) são 
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diferentes dos predominantes nos anos 70, estes decorrentes sobretudo do 
choque petrolífero.

 3)  A dificuldade semântica: no NEP existem algumas afirmações e palavras 
complexas ou abstractas, de difícil interpretação, havendo ainda, dificuldade 
de tradução para outros idiomas, correndo-se o risco de alterar o significado 
das afirmações; nomeadamente foram detectados problemas relativamente 
aos conceitos de “steady state economy” e “spaceship” (Lalonde e Jackson, 
2002).

 4)  A diferenciação nacional: a existência de características distintas entre as popu-
lações dos vários países (económicas, sociais, culturais, políticas e ambientais) 
pode levar à partilha de valores, motivações, atitudes e comportamentos 
diferentes.

 5)  A diferenciação social: as relações por vezes contraditórias entre as carac-
terísticas socio-económicas (idade, género, educação, rendimento, religião, 
entre outras) e preocupação ambiental.

 6)  A construção da escala: o conjunto de afirmações usado na escala tem sido 
questionado. No entanto, a sua validade é confirmada pela “concordância” 
entre as respostas obtidas e as atitudes pro-ambientais. Ou seja, os valores 
mais altos obtidos na escala modificada são indicativos de atitudes mais 
conservadoras do ambiente.

 7)  A dificuldade estatística: a análise de dados qualitativos, resultantes de variá-
veis discretas consequentes do uso de escalas, não é um assunto consensual 
entre os especialistas intervenientes.

No entanto, quase três décadas após o aparecimento da escala NEP, pode 
considerar-se que: 1) a escala, no seu todo ou em parte, parece ser um instrumento 
de grande utilidade na análise das atitudes face ao ambiente; 2) a unidimensiona-
lidade ou não da escala não parece ser um factor que afecte a sua fiabilidade (vali-
dade); e 3) as escalas que têm sido desenvolvidas, após a escala NEP, são válidas 
e permitem um melhor conhecimento das atitudes em locais específicos (há que 
saber optar pelo instrumento melhor adaptado à situação).

Apesar das críticas, as escalas do Novo Paradigma Ambiental e Ecológico têm 
sido usadas na sua forma original e/ou modificadas por vários investigadores (por 
exemplo, Silva, 1994; Cordano et al., 2003; Corral-Verdugo et al., 2003; Gabriel e 
Silva, 2004; Milfont e Duckitt, 2004 e Silva et al., 2006).

Outros instrumentos têm sido desenvolvidos para medir as atitudes por diferen-
tes investigadores e têm igualmente mostrado validade e fiabilidade. No entanto, as 
escalas NEP apresentam a vantagem de poderem ser comparadas com um grande 
número de outras investigações já realizadas em diferentes contextos, países e 
grupos populacionais.



As Atitudes face ao Ambiente em Regiões Periféricas26

Procedimentos Metodológicos
Foram seleccionadas, como área de estudo, as zonas periféricas de Portugal, 

a Região Autónoma dos Açores (zona insular) e, na Beira Interior, o distrito de 
Castelo Branco, a partir de agora referidas como Açores e Castelo Branco, para 
simplificação.

Os participantes nesta investigação incluíram um total de 1 200 residentes 
adultos das duas regiões periféricas seleccionadas, Açores e Castelo Branco (ver 
Quadro 2.1).

Em cada região, foi seleccionada uma amostra de 600 indivíduos ao acaso que 
foi estratificada segundo os seguintes factores: idade (escalão etário jovem: de 18 
a 25 anos; escalão etário intermédio: de 26 a 45 anos; escalão etário idoso: superior 
a 45 anos) e espaço residencial (rural ou urbano).

Quadro 2.1.  Distribuição do número de inquéritos realizados em cada uma das regiões analisadas 
(RAA, Região Autónoma dos Açores) por espaço residencial e grupo etário.

REGIÃO ILHA / 
DISTRITO CONCELHO ESPAÇO 

RESIDENCIAL FREGUESIA GRUPO ETÁRIO Nº DE INQUIRIDOS

RAA

S. Miguel

Ponta 
Delgada Urbano S. José, S. Pedro,  

S. Sebastião

18 a 25 anos 50

26 a 45 anos 50

> 45 anos 50

Povoação Rural Nossa Senhora dos 
Remédios

18 a 25 anos 50

26 a 45 anos 50

> 45 anos 50

Terceira Angra do 
Heroísmo

Urbano Sé

18 a 25 anos 50

26 a 45 anos 50

> 45 anos 50

Rural Santa Bárbara
18 a 25 anos 50

26 a 45 anos 50

Beira 
Interior

Castelo 
Branco

Castelo 
Branco

Urbano Castelo Branco

18 a 25 anos 100

26 a 45 anos 100

> 45 anos 100

Rural

Cebolais, Alcains, Juncal, 
Monforte, Sarzedas, 
Frexial do Campo, 
Mata, Penais, Escalos de 
Cima, Taberna, Zebreira, 
Rosmaninhal, Alpedri-
nha, Taberna, Tulões, 
Alameda

18 a 25 anos 100

26 a 45 anos 100

> 45 anos 100

TOTAL 1200

Nos Açores, a amostra foi ainda estratificada por ilha de residência, incluindo res-
pondentes das duas ilhas mais povoadas: S. Miguel e Terceira. Em Castelo Branco, os 
respondentes foram igualmente estratificados por género. Resultaram assim 200 inqué-
ritos em cada um dos três escalões da idade pre-definidos e 300 inquéritos em cada 
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um dos espaços residenciais seleccionados. O grande número de freguesias, incluído 
como base de amostragem nos espaços rurais do distrito de Castelo Branco, reflecte 
a baixa densidade populacional da região, onde escasseiam residentes jovens.

Os inquéritos, absolutamente confidenciais, foram realizados de Fevereiro a 
Março de 2005 nos Açores e de Março a Agosto de 2005 em Castelo Branco.

Utilizou-se como instrumento de análise um inquérito que apresenta cinco 
partes:

 I.  a primeira parte obtém informação acerca das atitudes do público  face à 
água (quatro afirmações);

 II.  a segunda parte diz respeito às atitudes do público em relação aos resíduos 
sólidos e ao seu tratamento (quatro afirmações);

 III.  na terceira parte, apresenta-se a escala do Novo Paradigma Ambiental modi-
ficado (NEP – Novo Paradigma Ecológico) com 15 afirmações, concebidas 
para avaliar quão receptivos estariam os respondentes a uma visão ecolo-
gicamente integrada dos seres humanos e da natureza (Dunlap e Van Liere, 
1978; Catton e Dunlap 1978). Na aderência às afirmações da escala, estão 
implícitas uma elevada valorização da natureza, uma identificação com os 
interesses de diferentes espécies, pessoas e com as gerações futuras, uma 
intenção de planeamento cuidadoso em tudo o que implique danos para 
os outros e para a natureza, o reconhecimento de limites ao crescimento 
e o desejo de uma sociedade que incorpore novas condutas em relação a 
assuntos políticos e económicos. A recusa destes princípios pode entender- 
-se como indicando aceitação do Paradigma Social Dominante (DSP).

 IV.  a quarta parte do inquérito diz respeito à valorização da biodiversidade e 
do interesse na conservação de áreas naturais (quatro afirmações);

 V.  a quinta e última parte do questionário obtém as características demográ-
ficas dos respondentes (género, idade, concelho e freguesia de residência, 
nível de escolaridade e actividade profissional).

Os participantes foram inquiridos em casa. Cada um recebeu uma breve explica-
ção da investigação em curso, sendo-lhes dada a opção de responder às afirmações 
lidas pelo investigador ou de assinalar pessoalmente as suas opções no questionário. 
O investigador não forneceu novos dados aos inquiridos, antes de estes terminarem 
o inquérito. O tempo de resposta variou entre 10 e 30 minutos.

A escala NEP está formulada de modo que as atitudes teoricamente mais ligadas 
a uma visão pró-ecológica do mundo resultem alternadamente na concordância e 
discordância das quinze afirmações da escala. Ou seja, a concordância com as ques-
tões ímpares estará associada a atitudes mais favoráveis ao ambiente ( por exemplo 
“Tal como a espécie humana, todas as espécies animais e vegetais têm o direito de 
existir.”), enquanto a concordância com as questões pares corresponderá a atitudes 
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mais conotadas com o paradigma social dominante (por exemplo, “O Homem tem 
o direito de modificar a natureza de acordo com as suas necessidades”).

Duas das restantes afirmações propostas – a terceira no conjunto de afirma-
ções referentes à água potável, “A ciência e a tecnologia conseguirão resolver os 
problemas de abastecimento de água” e a quarta no conjunto referente à biodi-
versidade, “As moscas não servem para nada e podiam ser eliminadas”–, também 
estão formuladas de modo a que a sua concordância implique possivelmente uma 
atitude ambiental mais antropocêntrica.

Estas afirmações e os seus dados aparecem grafados em itálico nos respectivos 
quadros de resultados.

As cinco alternativas de resposta às vinte e setes afirmações do questionário 
incluíam uma gama de respostas que expressavam desde discordância completa a 
concordância total. As respostas dos participantes foram codificadas, obtendo-se 
uma escala de Likert de cinco pontos: 1 – discordo completamente; 2 – discordo; 
3 – não concordo nem discordo; 4 – concordo; e 5 – concordo completamente.

Em vista da alternância do significado das afirmações usadas e para clarificar a 
análise dos dados, procedeu-se a uma recodificação das respostas, de modo a que 
os valores “4” e “5” correspondessem sempre às atitudes mais ecocêntricas e os 
valores “1” e “2” a atitudes menos favoráveis ao ambiente.

A análise da fiabilidade e validade de uma escala permite avaliar a sua con-
sistência interna. A fiabilidade é estabelecida mostrando uma boa correlação ou 
concordância entre múltiplos itens da mesma medida. A validade é um conceito 
amplo que relaciona as afirmações da escala com aquilo que ela procura efectiva-
mente medir. Não existem testes estatísticos para confirmar a validade da escala, 
mas a escala NEP já foi validada pelos seus autores e, após a sua publicação, tem 
sido aplicada com bons resultados em vários locais do mundo.

No conjunto das vinte e sete afirmações propostas para apreciação dos res-
pondentes, está incluída a escala do novo paradigma ecológico (quinze afirmações, 
NEP) e doze outras afirmações equitativamente relacionadas com assuntos ambien-
tais mais concretos, nomeadamente a água, os resíduos sólidos e a biodiversidade. 
A cada um destes conjuntos foi efectuada uma análise de fiabilidade utilizando o 
coeficiente Alfa de Cronbach. O coeficiente Alfa de Cronbach mede a consistência 
interna da escala, ou seja, indica como se correlaciona cada item da escala com a 
soma dos itens restantes. Quando os dados têm uma estrutura multidimensional, 
ou seja, as afirmações que a formam fazem apelo a distintos significados para os 
respondentes, este coeficiente é geralmente baixo. Este valor pode ser interpretado 
como um coeficiente de correlação, variando entre zero e um (Norušis 1994). Embora 
não exista um nível a partir do qual se considere que a escala tem consistência 
interna claramente definido, tem-se aceite o valor de 0,7 como aquele a partir do 
qual a consistência é considerada razoável (por exemplo, Pestana e Gageiro, 2003). 
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As correlações moderadas indicam que cada item tem uma parte que é comum aos 
restantes, mas também explica algo específico.

A consistência das escalas (na totalidade e por escala) foi analisada de acordo 
com a análise de fiabilidade, medida pelo programa informático SPSS (versão 14.0 
for Windows).

O ponto de partida deste estudo foi considerar que existe relativamente pouca 
informação publicada acerca das atitudes ambientais de habitantes de espaços 
periféricos. Neste trabalho, considerou-se como hipótese geral que, em cada um 
dos locais (Açores e Castelo Branco) e na comparação entre ambos, não existem 
diferenças estatisticamente significativas nas atitudes em relação ao ambiente 
reveladas pelos respondentes, ponderando as seguintes variáveis: género (femi-
nino ou masculino); espaço residencial (rural ou urbano); grupo etário (de dezoito 
aos vinte e cinco anos, ou de vinte e seis aos quarenta e cinco anos anos, ou mais 
de quarenta e cinco anos); grau de escolarização (sem grau formal, primeiro ciclo 
do ensino básico, segundo ciclo do ensino básico, terceiro ciclo do ensino básico, 
secundário e ensino médio ou superior); exercício de actividade (com ou sem acti-
vidade profissional remunerada).

Para responder às hipóteses de investigação, utilizou-se o teste de indepen-
dência de qui-quadrado, de acordo com os pressupostos descritos em Zar (1984). 
Utilizou-se a técnica exploratória das árvores de classificação de modo a descobrir 
estruturas nos dados. O algoritmo utilizado foi o Exhaustive CHAID de acordo com 
os pressupostos descritos em Anderson (1998).


