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Durante décadas, sobretudo após o milagre económico ocorrido em muitos 
países depois do termo da segunda grande guerra mundial, as populações atingidas, 
directa ou indirectamente por esse conflito mundial, saturadas dos esforços de guerra, 
legitimamente aspiraram e cederam aos benefícios de reactivação das indústrias que 
viravam os seus empreendimentos (até então de guerra) para a produção de bens 
de consumo tão necessários e desejados por populações saturadas de sofrimento 
e de privações, e assim desejosas duma vida melhor, próspera, onde o lazer nos 
tempos livres e o consumo de bens se tornavam os objectivos prioritários.

O consumismo, tão característico nos anos cinquenta e sessenta do século passado 
numa América autónoma e vencedora da grande guerra, é exportado com enorme 
êxito para uma Europa destruída e estagnada do pós-guerra, bem como para muitas 
partes do globo que assim são colonizadas através duma indústria cinematográfica de 
Hollywood que, divulgando mundialmente um “american way of life” de bem-estar, 
abundância e consumo, prepara esses países para o subsequente investimento de 
capitais americanos nas estruturas produtivas desses mesmos países, no sentido de 
satisfazer com bens de consumo os desejos despertados nos seus cidadãos.

O mundo conhece a exportação da Coca-Cola, “hamburgers” e “jeans”, a 
generalização do comércio mundial de alimentos, dos electrodomésticos, frigorífi-
cos, televisores, o alargamento da mobilidade pelos carros e aviões e, por último, 
a expansão da electrónica, telecomunicações e media, com o alcance ao cidadão 
comum de muitas partes do mundo aos computadores e telemóveis. A indústria 
prospera, o comércio e o consumo mundiais disparam para satisfação de muitos.

Nos anos cinquenta do século XX, a relação do Homem com o seu planeta começa 
a mudar consideravelmente, simbolizando essa mudança Edmund Hillary e Tenzing 
Norgay ao conquistarem, em 1953, o cume do Evereste, o ponto mais alto da Terra. 
Na sua situação de dominado pela natureza, o Homem começa a sentir-se dominador 
da natureza e a ilusão prossegue com a esperança da conquista da sua imortalidade 
através das transplantações cardíacas de Christiaan Barnard, em 1967.
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Julgando erradamente a sua capacidade ilimitada, a Terra parece dispensável e 
não merecedora de protecção, já que novos espaços planetários parecem insinuar-se 
alternativos para a colonização humana, a começar pela lua, alcançada em 1969. 
Contudo, a inospitalidade desse mundo planetário e a vulnerabilidade das viagens 
espaciais tripuladas por humanos ficar bem claras não só nos custos astronómicos, 
como nos inúmeros acidentes cosmonáuticos, o mais tardar na viagem quase mor-
tal para a tripulação do foguetão Apollo XIII, a interromper os êxitos da aventura 
espacial que pareciam infindáveis.

Vista do espaço, no vácuo incompatível com a vida, a temperaturas mais próximas 
do zero absoluto do que das compatíveis com a vida, num meio extremamente inós-
pito, a Terra, esse planeta azul maravilhoso, é finalmente percebido como pequeno 
e frágil, indispensável e merecedor de toda a protecção do Homem, como o seu 
único abrigo e reduto no universo.

Mas a força das elites mundiais dos negócios, na sua conquista dos mercados 
mundiais, determina a globalização em simultâneo com a evolução tímida democrá-
tica de muitos países cujos povos aspiraram à melhoria material das suas vidas. Após 
a reconstrução e desenvolvimento da Europa Ocidental e do Japão do pós-guerra, 
com saturação do consumo nos mercados internos desses países ricos, o mundo 
caminha para a abertura e conquistas de novos mercados através da liberalização 
do comércio mundial, com a recuperação do desenvolvimento industrial, comercial 
e económico da Europa de Leste e da Rússia pós-Perestroika, bem como para o 
desenvolvimento económico da América Latina e dos tigres económicos asiáticos 
Coreia do Sul, Taiwan e Malásia, a que se seguem hoje as economias emergentes 
das potências mais populosas do planeta, a Índia e a China.

Se, por um lado, tamanho desenvolvimento mundial económico, industrial, 
comercial e de consumo não poderia deixar de ter reflexos positivos na situação de 
melhoria de vida de muitos sectores da população mundial, cada vez mais consciente 
da injustiça na distribuição dos recursos e bens planetários e assim mais reivindica-
tiva dos seus direitos, por outro lado, essa mesma generalização global económica, 
industrial e de consumo não poderia deixar de ter os seus efeitos ambientais negati-
vos, por vezes devastadores e generalizados a muitas partes do mundo, tornando-se 
os sinais incontornáveis da poluição global e assim um dos motores da criação e 
revolta dos movimentos anti-globalização na recusa da aliança devastadora do 
comunismo chinês ao capitalismo selvagem do início do século passado, a favor 
duma globalização consciente e moderada que respeite o carácter social e justo do 
desenvolvimento mundial e a necessidade da protecção ambiental.

O mundo aprendera a conhecer, através dos choques do petróleo, a ilusão da 
inesgotabilidade dos recursos terrestres. Os super-desastres ecológicos, como os 
de Seveso na Itália, em 1976; Bophal, na Índia, em 1984; Tschernobyl, na Ucrânia, 
em 1986; ou Exxon Vadez, no Alaska, em 1989, mostram finalmente ao mundo a 
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vulnerabilidade e ilusão das tecnologias “seguras”, bem como as consequências 
devastadoras da poluição à escala transnacional.

A ganância e corrupção de muitos governos ditatoriais do terceiro mundo, a má 
gestão e a espoliação desenfreada dos patrimónios naturais desses países, aliada à 
cumplicidade e à indiferença dos consumidores do primeiro mundo, levam à perda 
de espécies (e, assim, da biodiversidade), ao esgotamento dos “stocks” pesqueiros 
e ao abate irrecuperável das florestas virgens mundiais a ritmos vertiginosos. É a 
globalização no seu pior.

A devastação e a poluição mundiais generalizadas surgem como consequências 
directas da globalização selvagem, onde os seus efeitos devastadores se devem 
sobretudo à falta de regras internacionais de conduta, à enorme desproporção 
entre os gigantescos meios financeiros destinados à industrialização apressada e à 
conquista desregrada de mercados mundiais a consumirem a quase totalidade dos 
meios financeiros e recursos humanos disponíveis, perante a exiguidade de meios e 
recursos destinados à prevenção da poluição de solos, águas e atmosfera causada 
por essas actividades económicas selvagens.

Os sinais de poluição planetária são muitos e assustadores, mas não seria ver-
dade, acertado ou justo, não se reconhecer que hoje cada vez mais forças cívicas 
e políticas de um mundo em globalização tomam os problemas ambientais como 
prioritários, e promovem o seu atenuamento e correcção através de legislação 
tímida mas persistente, da busca de compromissos e políticas pró-ambientais e da 
disponibilização de meios financeiros cada vez mais substanciais. E sinais nítidos 
de esperança existem: a atenuação das chuvas ácidas, a recuperação do buraco do 
ozono, a suspensão da caça aos grandes cetáceos e imposição de cotas de pesca, a 
aposta nas energias renováveis diversificadas, nomeadamente no hidrogénio como 
alternativa à dependência exclusiva da energia do carbono e contribuição para ate-
nuação do efeito de estufa, ou ainda a promoção de uma economia cada vez mais 
assente na reciclagem e valorização de matérias primas.

Será doloroso, mas realista, talvez perceber que, posições fundamentalistas 
exageradas na defesa do ambiente por parte de um primeiro mundo rico e farto, 
possam ser vistas como ilegítimas e indefensáveis por um terceiro mundo pobre e 
atrasado, ávido do progresso que lhe foi negado ao longo de tantas gerações e que 
agora aguarda e deseja pôr em prática a sua oportunidade de desenvolvimento, 
sendo o dever dos países desenvolvidos apoiar uma globalização o menos devas-
tadora possível, mas hoje imparável e justa, tentando vê-la como um todo onde é 
necessário reconhecer e minimizar as suas consequências negativas, mas também 
reconhecer e não impedir as suas consequências positivas no sentido duma maior 
justiça global a longo, longo prazo.

Numa posição mais equilibrada, seria desejável apercebermo-nos, como cida-
dãos de um primeiro mundo desenvolvido, industrializado e saturado de bens de 
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consumo, que a nossa relação com a industrialização, com o consumismo e com a 
poluição é completamente diferente da do cidadão mediano do segundo e sobre-
tudo do terceiro mundos, subdesenvolvidos, pobres, sem empregos, sem salários 
nem bens de consumo. Ou será que não tomamos consciência de que as actuais 
palavras de ordem das lutas sociais reivindicativas dos cidadãos e sindicatos do 
nosso primeiro mundo continuam a ser afinal: mais emprego, maiores salários, maior 
poder de compra, mais lazer, mais consumo.

Como podemos censurar e não entender que cidadãos pobres de países não 
desenvolvidos dos segundo e terceiro mundos não estejam prioritariamente preo-
cupados com o ambiente, antes de terem empregos, salários e bens de consumo 
mínimos essenciais?

E quem terá a ilusão de pensar que empresas multinacionais oferecerão esse 
desenvolvimento de modo voluntário, altruísta e inócuo para o meio ambiente, cuja 
protecção é cara e secundarizada face aos objectivos do lucro.

Como podemos não querer reconhecer que, embora atravessando como nós 
anteriormente fases de grandes distorções e assimetrias de desenvolvimento, os 
países e as sociedades mundiais atrasados e pobres, na sua saga pela globalização, 
só pretendem chegar aonde estamos, e que se o desenvolvimento mínimo a que 
justamente aspiram não lhes for proporcionado, vi-lo-ão buscar onde ele existe, 
através duma pressão migratória crescente e sem precedentes dos países pobres 
para os países ricos, já hoje dramaticamente existente na fronteira entre México 
e Estados Unidos, e nos “boat-people” que cada vez mais procuram as costas da 
União Europeia?

Na certeza, porém, de que sociedades mundiais de bem-estar e mais justas 
só serão alcançáveis através da mundialização do desenvolvimento económico e 
industrial, mesmo que transitoriamente feito de modo desregrado, com todas as 
consequências positivas e negativas dessa evolução, mas com a consciência preci-
samente do carácter transitório dessas fases desfavoráveis do desenvolvimento a 
caminho duma vida global melhor.

O aumento dos salários, do conhecimento e da informação, proporcionará, no 
terceiro mundo a oportunidade da democratização a par duma maior probabilidade 
de diminuição da natalidade descontrolada das suas populações, com melhoria da 
vida material das mesmas, por distribuição de mais bens disponíveis por populações 
a crescer a menor ritmo.

Decerto que o aumento do poder de compra e da disponibilidade de bens 
de consumo nesses países pobres, sem recursos humanos nem tecnológicos para 
contenção da poluição, levará ao aumento transitório dos impactos ambientais 
negativos sobre o seu património ambiental. Tal como também é provável que a 
discriminação ambiental aumente transitoriamente devido à importação por esses 
países do terceiro mundo de resíduos do primeiro mundo, na forma de “bens comer-
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ciais” destinados a actividades industriais poluentes e de baixo valor acrescentado, 
malgrado as convenções internacionais que contrariam esse comércio. Do mesmo 
modo, a deslocalização empresarial para esses países pobres de empresas poluidoras, 
sobretudo à procura dos benefícios económicos da mão de obra local barata e de 
custos ambientais reduzidos, decerto aumentará a industrialização caótica transitória 
com graves consequências de poluição de origem fabril nesses países.

Mas não serão essas as fases transitórias e obrigatórias no desenvolvimento de 
sociedades pobres e atrasadas, impulsionado por sociedades parceiras ricas e pouco 
altruístas? Não serão essas fases, etapas negativas de mudança, inevitáveis, apesar 
de todos os esforços para as impedir e minimizar, porém a caminho duma melhoria 
da situação económica e ambiental desses países a longo, longo prazo?

É provável que sim!
Que o balanço dos aspectos positivos nas sociedades desenvolvidas predomina 

sobre os aspectos negativos da poluição produzida e suportada nessas sociedades 
pode ser ilustrado na poluição global por resíduos.

Nas causas de poluição mundial, a poluição por resíduos de todos os tipos 
surge como uma das mais significativas.

As notícias estão hoje cheias de referências alarmantes de poluição por resíduos 
a nível mundial. Desde a referência aos extremamente perigosos radioactivos até aos 
resíduos provenientes de consumo banal, jornais, revistas e noticiários, fazem-nos 
entrar pela casa dentro, todos os dias, imagens arrepiantes de montanhas de lixo 
acumulado nas mais recônditas aldeias ou paisagens naturais, nas grandes metró-
poles caóticas do terceiro mundo, para não falar nas cidades destruídas e desorga-
nizadas de países em guerra ou até de capitais modernas de países avançados com 
trabalhadores dos serviços de saneamento básico em greve. Todos nós, cidadãos 
dum primeiro mundo, ficamos horrorizados, indignados e deprimidos por esse fla-
gelo dos resíduos que já ninguém parece controlar e, pior ainda, vir a controlar na 
era da globalização, da internacionalização da industrialização, dos mercados, do 
comércio e do consumo.

A referência a resíduos, para o cidadão vulgar das sociedades desenvolvidas, 
está hoje quase exclusivamente associada a uma ideia negativa de insalubridade, 
poluição, degradação ambiental, como sinais positivos duma consciência ambiental 
e duma responsabilidade de cidadania surgidas no cidadão comum, sensibilizado 
para a fragilidade do meio ambiente e para o imperativo da sua protecção.

Mas é preciso não perder a noção das proporções adequadas e perceber que 
a produção de resíduos em si é um fenómeno natural e inevitável, inerente a qual-
quer fenómeno e manifestação de vida, sendo a sua quantidade e diversidade tão 
maiores quanto maiores e mais complexas forem as entidades vivas em causa. Assim 
o demonstram a simplicidade e inevitabilidade dos resíduos de metabolismo, do 
mais insignificante dos microrganismos aos resíduos diversificados e gigantescos 
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das grandes metrópoles do planeta, como os sistemas de organização máxima do 
mais complexo dos seres vivos do nosso planeta, o homem.

É também inegável que, quanto mais avançadas e desenvolvidas forem as socie-
dades (nomeadamente as humanas), mais numerosos e mais diversificados serão 
os resíduos por elas produzidos, como contrapartida inevitável do maior bem-estar 
mais ou menos generalizado nelas disponível, da sua maior estabilidade e dos seus 
maiores poder e capacidade de afirmação num mundo em competição, não obstante 
os problemas de poluição nelas existentes ou por elas gerados.

Mas que o balanço é nitidamente favorável aos aspectos positivos gerados nas 
sociedades desenvolvidas face às inevitáveis facetas negativas de poluição a ele 
inerentes, demonstram-no o comportamento das populações migratórias.

De facto, por muito idílica (e sem poluição perigosa) que se apresente ou possa 
ser experimentada uma sociedade realmente primitiva, nenhum cidadão médio 
duma sociedade desenvolvida a preferiria em troca da sua sociedade organizada, 
proporcionadora de alimentos diversos e em abundância, de bens materiais infindá-
veis, de segurança na saúde, conhecimento, informação e mobilidade. Antes pelo 
contrário, como o demonstra a enorme pressão migratória de cidadãos de países 
poucos desenvolvidos para os países desenvolvidos, com pessoas desses países 
pobres arriscando diariamente a sua vida para alcançarem os “eldorados” imagi-
nados, onde mesmo muitos, sem encontrarem o sonho que esperavam, julgam ser 
preferível ficar do que voltar às suas miseráveis origens, ou, uma vez repatriados, 
tentam vezes sem conta o seu regresso.

Dolorosas e extremamente devastadoras para o ambiente são as fases transi-
tórias para alcançar o desenvolvimento, onde a poluição fabril e o consumo ávido 
de produtos descartáveis conduzem a uma existência degradante de populações 
a sair do limiar da sobrevivência, governadas tantas vezes por elites oligárquicas 
e corruptas, sem disporem de administrações capazes nem de recursos e meios 
públicos para diminuir ou evitar os efeitos poluentes devastadores do desenvolvi-
mento incipiente.

Mas estas são as realidades dum mundo que sendo material, política, econó-
mica e socialmente muito diverso nas suas culturas, é marcado sobretudo por fortes 
assimetrias quanto ao grau de desenvolvimento das suas diferentes sociedades e 
regiões.

Todavia, a dinâmica da globalização parece, no momento actual, dar parcial-
mente razão a Francis Fukuyama, esboçando-se a criação de “o último homem, 
no fim da História”. Mas os perigos dos extremismos mantêm-se, já que a queda 
e falha do comunismo trouxeram agora os perigos da exaltação do capitalismo 
vencedor com a nova esquerda a tentar equilibrar as duras tendências neoliberais 
que comandam a globalização, no sentido duma via de evolução equilibrada com 
compatibilização das leis do mercado com os princípios imperiosos da necessi-
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dade do respeito pela justiça, dignidade e igualdade humanas, bem como com 
um desenvolvimento global e justo com respeito pelo meio ambiente, num futuro 
caracterizado pela sustentabilidade.

Assim, que se mantenham cerradas as fileiras da luta por esses valores, e que se 
promovam atitudes e comportamentos cívicos de todos os cidadãos para a melhoria 
social e ambiental dos ambientes ao seu alcance, e nos limites das suas possibilida-
des, como dádiva das partes para o todo global, em que cada contributo conta!

Mas que se desenganem aqueles que venham a confundir uma eventual futura 
postura mais realista, de alguma tolerância e compreensão por parte dos antigloba-
listas quanto a uma industrialização poluente mas indispensável ao desenvolvimento 
e justiça mundiais, com uma condescendência e cheque em branco dos movimentos 
antiglobalização passado aos neoliberais, promotores do revivalismo do capitalismo 
selvagem, como a solução lucrativa e milagrosa para o desenvolvimento global.

Pelo contrário, mais do que nunca é importante a continuação, a firmeza e o 
alargamento das lutas pela protecção ambiental global e contra a injustiça e discri-
minação ambientais, travadas por todos aqueles que estão na posição de dar o seu 
contributo para influenciar, nesse sentido, quem no globo tem a responsabilidade 
de promover e coordenar o desenvolvimento sustentável e justo do planeta.

Atitudes face aos Resíduos Sólidos nos Açores
A percepção das atitudes da população face aos resíduos sólidos foi um dos 

objectivos da investigação, dado que existe consciência do grande esforço efectu-
ado, por parte das autarquias e das políticas nacionais para a separação dos resíduos 
sólidos de origem doméstica. Assim, neste trabalho, procurou estimar-se a atitude 
dos indivíduos face aos resíduos sólidos através de um conjunto de quatro itens. 
Estes obtinham informação sobre a percepção do público sobre quatro aspectos 
relacionados com a separação dos resíduos: 1) a responsabilidade individual em 
relação à separação dos resíduos (1.RS, “A separação dos resíduos sólidos em casa 
é imprescindível para preservar o meio ambiente”); 2) a importância da manutenção 
dos ecopontos (2.RS, “A melhor manutenção dos ecopontos levaria a uma maior 
aderência ao programa de reciclagem”); 3) a disponibilização de informação sobre os 
produtos recicláveis (3.RS, “Informação mais detalhada sobre os produtos recicláveis 
promoveria maior adesão ao programa de reciclagem”); e 4) eventuais vantagens da 
opção de recolha de resíduos sólidos, porta-a-porta, que implicaria teoricamente 
menos esforço por parte do utilizador do que o actual sistema (ecopontos), em que 
o referido deposita os resíduos em locais previamente seleccionados pelas autar-
quias (4.RS, “A recolha porta-a-porta dos resíduos separados em casa levaria a uma 
maior participação nos programas de reciclagem”).

Nas atitudes dos açorianos face aos resíduos sólidos, observou-se uma taxa 
de resposta (de concordância ou discordância) superior a 90%, com a mais baixa 
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taxa média de não opinião (4,2%) observada no conjunto das quatro afirmações 
sobre resíduos sólidos (Quadro 6.1). De facto, as taxas de concordância expressas 
nas afirmações são muito elevadas, ou seja, 93,6% dos açorianos concordam com 
a afirmação 1.RS, “A separação dos resíduos sólidos em casa é imprescindível para 
preservar o meio ambiente”. A maior taxa de discordância (8,2%) verificou-se na 
asserção 4.RS, “A recolha porta-a-porta dos resíduos separados em casa levaria a 
uma maior participação nos programas de reciclagem”.

Quadro 6.1.  Respostas dos açorianos (n=600, 2005), em percentagem, às afirmações sobre as atitudes face aos 
resíduos sólidos, agrupadas conforme a concordância (respostas 4 e 5), neutralidade (resposta 3) ou 
discordância (respostas 1 e 2), na escala de Likert de cinco pontos utilizada.

Itens Atitudes face aos resíduos sólidos Concordam
(4 e 5) (%)

Sem opinião
(3) (%)

Discordam  
(1 e 2) (%)

1.RS A separação dos resíduos sólidos em casa é impres-
cindível para preservar o meio ambiente. 93,6 4,2 2,2

2.RS A melhor manutenção dos ecopontos levaria a uma 
maior aderência ao programa de reciclagem. 88,0 7,5 4,5

3.RS
Informação mais detalhada sobre os produtos reci-
cláveis promoveria maior adesão ao programa de 
reciclagem.

90,0 7,2 2,8

4.RS
A recolha porta-a-porta dos resíduos separados em 
casa levaria a uma maior participação nos progra-
mas de reciclagem.

85,5 8,2 6,3

Os valores da moda são apresentados na Figura 6.1 para a população dos Aço-
res. Recorda-se que as respostas variaram entre o valor um (“discordo totalmente”) 
e o valor cinco (“concordo totalmente”). Nas atitudes face aos resíduos sólidos, os 
valores da moda alcançaram o valor quatro (“concordo”) para qualquer dos quatro 
itens considerados.

1

2

3

4

5

1.RS 2.RS 3.RS 4.RS

Figura 6.1.  Valores da moda para cada uma das afirmações das atitudes face aos resíduos sólidos (1.RS a 4.RS), 
no grupo de inquiridos dos Açores (n=600, 2005).

A fim de analisar o posicionamento da população dos Açores no conjunto das 
atitudes face aos resíduos sólidos, calculou-se a frequência relativa para cada uma 
das respostas possíveis. Assim, no que se refere às atitudes face aos resíduos sólidos, 
constata-se (Figura 6.2) que a grande maioria dos inquiridos (89,3%) tem atitudes 
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positivas face ao ambiente. Do total dos inquiridos, 34,0% estão incluídos no grupo 
NEP forte, ou seja, enquadram-se numa visão ecocêntrica mais radical.

0,5 3,5

6,8

55,3

34,0

DSP Forte

DSP

ns	/	nr

NEP

NEP	forte

Figura 6.2.  Posicionamento, em percentagem, da população dos Açores inquirida nas atitudes face aos resíduos 
sólidos (n=600, 2005). (DSP, Paradigma Social Dominante; NEP, Novo Paradigma Ecológico; ns / nr, 
não sabe ou não responde).

Nas atitudes face aos resíduos sólidos, a visão antropocêntrica é residual, pois 
menos de 5% da população inquirida expressa atitudes menos sensíveis às questões 
dos resíduos sólidos (3,5% são DSP e 0,5% são DSP forte). Este facto evidencia uma 
fraca aderência aos valores antropocêntricos.

Atitudes face aos Resíduos Sólidos em Castelo Branco
É nas atitudes face aos resíduos sólidos que os albicastrenses manifestam atitu-

des mais “amigas” do ambiente, como se pode ver pelo Quadro 6.2. Para 92,5% dos 
inquiridos albicastrenses, “A separação dos resíduos sólidos em casa é imprescindível 
para preservar o meio ambiente”. Mais de quatro quintos dos inquiridos concordam 
com as duas afirmações seguintes: “A melhor manutenção dos ecopontos levaria 
uma maior aderência ao programa de reciclagem” (85,4% dos inquiridos) e “Infor-
mação mais detalhada sobre os produtos recicláveis promoveria maior adesão ao 
programa de reciclagem”(84,3% dos inquiridos).

“A recolha porta-a-porta dos resíduos separados em casa levaria a uma maior 
participação nos programas de reciclagem” é a opinião de 68,7%. É em relação a 
esta afirmação (4.RS) que os albicastrenses menos expressam a sua opinião alcan-
çando cerca de um quinto dos inquiridos (21,7% das respostas).

De um modo geral, a maior parte dos inquiridos tem opinião formada sobre a 
importância da separação dos resíduos sólidos domésticos inclusive, apresentam, com-
parativamente com os outros grupo de afirmações, a maior taxa de concordância.
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Quadro 6.2.  Respostas dos albicastrenses (n=600, 2005), em percentagem, às afirmações sobre as atitudes face 
aos resíduos sólidos, agrupadas conforme a concordância (respostas 4 e 5), neutralidade (resposta 
3), ou discordância (respostas 1 e 2) na escala de Likert de cinco pontos utilizada.

Itens Atitudes face aos resíduos sólidos Concordam
(4 e 5) %

Sem opinião
(3) %

Discordam
(1e 2) %

1.RS A separação dos resíduos sólidos em casa é impres-
cindível para preservar o meio ambiente. 92,5 5,0 2,5

2.RS A melhor manutenção dos ecopontos levaria uma 
maior aderência ao programa de reciclagem. 85,4 11,8 2,8

3.RS
Informação mais detalhada sobre os produtos reci-
cláveis promoveria maior adesão ao programa de 
reciclagem.

84,3 13,7 2,0

4.RS
A recolha porta-a-porta dos resíduos separados em 
casa levaria a uma maior participação nos progra-
mas de reciclagem.

68,7 21,7 9,7

Nas atitudes face aos resíduos sólidos, em duas das afirmações (2.RS e 3.RS) 
obtém-se o valor da moda quatro. Nas restantes afirmações (1.RS e 4.RS), obtém-se 
o valor da moda cinco. Deste modo, existe uma tendência generalizada que situa 
a maioria das respostas numa visão ecocêntrica (Figura 6.3).
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Figura 6.3.  Valores da moda para cada uma das afirmações das atitudes face aos resíduos sólidos (1.RS a 4.RS), 
no grupo de inquiridos de Castelo Branco (n=600, 2005).

Embora a última afirmação (4.RS) obtenha um dos valores mais elevados da 
moda (cinco), também é aquela que apresenta maior variação nas respostas dadas 
neste grupo.
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Figura 6.4.  Posicionamento, em percentagem, da população de Castelo Branco inquirida nas atitudes face aos 
resíduos sólidos (n=600, 2005). (DSP, Paradigma Social Dominante; NEP, Novo Paradigma Ecológico; 
ns / nr, não sabe ou não responde).

Como se verifica na Figura 6.4, nas atitudes face aos resíduos sólidos, 82% 
dos inquiridos têm atitudes positivas face à reciclagem, equitativamente distribuí-
dos entre visões ecocêntricas mais ou menos radicais (41% cada). Apenas 5% dos 
inquiridos exprimem atitudes menos favoráveis à reciclagem (valores obtidos nos 
grupos DSP e DSP forte).

Atitudes face aos Resíduos Sólidos – Comparação de Zonas 
Periféricas

Como se pode observar na Figura 6.5, na afirmação 1.RS, “A separação dos 
resíduos sólidos em casa é imprescindível para preservar o meio ambiente”, a 
maior parte dos inquiridos dos Açores (93,6%) e de Castelo Branco (92,5%) opinam 
sobre este assunto e têm atitudes que são favoráveis à separação dos resíduos. No 
entanto, em Castelo Branco, observam-se inquiridos com uma preocupação mais 
intensa (56,7% do total “concordam totalmente” com a primeira afirmação) do que 
nos inquiridos açorianos (Teste de Kruskal-Wallis: Qui=13,48; gl=1; p=0,000).
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Figura 6.5. Posicionamento, em percentagem, da população inquirida nos Açores e em Castelo Branco (n=1 200; 
2005), relativo às atitudes face aos resíduos sólidos, na afirmação 1.RS, “A separação dos resíduos sólidos em casa 
é imprescindível para preservar o meio ambiente”.
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Na segunda afirmação deste grupo de afirmações referentes aos resíduos sóli-
dos, 2.RS, “A melhor manutenção dos ecopontos levaria a uma maior aderência 
aos programas de reciclagem”, constata-se a mesma tendência do que na primeira 
afirmação, ou seja, a grande maioria dos açorianos (88%) e albicastrenses (85,4%) 
são concordantes. Mais uma vez, são os inquiridos de Castelo Branco que têm ati-
tudes que aparentam preocupação mais intensa com a manutenção dos ecopontos 
(38,7% do total “concordam totalmente” com esta segunda asserção das atitudes 
face aos resíduos sólidos face a 29,5% nos Açores) (Figura 6.6). Na afirmação 2.RS, 
surgem mais indivíduos que não se manifestam sobre ela, comparativamente à 1.RS. 
No entanto, esta falta de opinião é ligeiramente mais acentuada em Castelo Branco 
(11,8%) do que nos Açores (7,5%). Estas diferenças são estatisticamente significativas 
(Teste de Kruskal-Wallis: Qui=4,67; gl=1; p=0,031).
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Figura 6.6.  Posicionamento, em percentagem, da população inquirida nos Açores e em Castelo Branco (n=1 200; 
2005), relativa às atitudes face aos resíduos sólidos, na afirmação 2.RS, “A melhor manutenção dos 
ecopontos levaria a uma maior aderência nos programas de reciclagem“.

Relativamente à afirmação 3.RS, “Informação mais detalhada sobre os produtos 
recicláveis promoveria maior adesão aos programas de reciclagem“, segue-se a 
mesma tendência das afirmações anteriores relativas às atitudes face aos resíduos 
sólidos. Isto é, 90% dos açorianos e 84,2% dos albicastrenses acreditam que a maior 
informação sobre a reciclagem está relacionada com o sucesso dos programas de 
reciclagem (Figura 6.7).

É em Castelo Branco que se verifica uma menor expressão da opinião (13,7%) 
sobre esta afirmação, comparativamente aos Açores (7,2%). Na asserção 3.RS, as 
diferenças existentes entre Castelo Branco e os Açores demonstraram não ser esta-
tisticamente significativas pelo teste de Kruskal-Wallis.
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Figura 6.7.  Posicionamento, em percentagem, da população inquirida nos Açores e em Castelo Branco (n=1 200; 
2005), relativa às atitudes face aos resíduos sólidos, na afirmação 3.RS, “Informação mais detalhada 
sobre os produtos recicláveis promoveria maior adesão nos programas de reciclagem “.

Como se pode observar na Figura 6.8 e no que se refere à afirmação 4.RS, “A 
recolha porta-a-porta dos resíduos separados em casa levaria a uma maior participa-
ção nos programas de reciclagem”, mais uma vez se evidenciam atitudes favoráveis 
à reciclagem em ambas as regiões periféricas em análise – Açores com 85,5% dos 
inquiridos e Castelo Branco com 68,7%. Na última afirmação das atitudes face aos 
resíduos sólidos (4.RS), acentua-se a população albicastrense com pouco menos de 
um quarto (21,7%) dos inquiridos sem responderem a esta afirmação.

As diferenças entre as duas populações são significativas (Teste de Kruskal-Wallis: 
Qui=9,53; gl=1; p=0,002).
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Figura 6.8.  Posicionamento, em percentagem, da população inquirida nos Açores e em Castelo Branco (n=1 200; 
2005), relativa às atitudes face aos resíduos sólidos, na afirmação 4.RS, “A recolha porta-a-porta dos 
resíduos separados em casa levaria a uma maior participação nos programas de reciclagem”.

De um modo geral, a grande maioria dos inquiridos quer em Castelo Branco 
quer nos Açores, apresenta atitudes que são favoráveis à reciclagem, embora estas 
apresentem percentagens ligeiramente superiores na região insular. São os albicas-
trenses que, comparativamente aos açorianos, têm menor opinião formada (taxa 
de não respostas) sobre este assunto, a qual se acentua na última afirmação (4.RS) 
referente à recolha porta-a-porta de resíduos sólidos.
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É nas afirmações referentes às atitudes face aos resíduos sólidos e, compara-
tivamente, às atitudes auscultadas face à água, ao novo paradigma ecológico e à 
biodiversidade, que se acentua a expressão de atitudes mais favoráveis ao ambiente. 
Esta situação poderá ocorrer devido à familiaridade com o tema, que faz parte do 
quotidiano dos cidadãos albicastrenses e açorianos, e ainda por ter havido um 
grande esforço a nível local (Municípios) e nacional (publicidade intensiva nos canais 
de comunicação social, tal como na televisão e na rádio), alertando para mudanças 
de comportamento em relação a esta problemática.

O Espaço Residencial: Atitudes face aos Resíduos Sólidos nos Açores 
e em Castelo Branco

Embora seja visível entre todos os inquiridos uma clara adesão aos novos valo-
res ambientais relacionados com os resíduos sólidos (Figura 6.9), a condição urbana 
poderá estimular a expressão desta mudança paradigmática, já que se atingiu a mais 
elevada frequência na categoria de forte pendor NEP (40,6%) nos Açores.
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Figura 6.9.  Posicionamento, em percentagem, da população dos Açores inquirida nas atitudes face aos resíduos 
sólidos (RS) (n=600, 2005), segundo o espaço residencial (rural e urbano). (DSP, Paradigma Social 
Dominante; NEP, Novo Paradigma Ecológico, ns / nr, não sabe ou não responde).

É visível uma adesão aos novos valores ambientais entre todos os inquiridos, 
sendo as afirmações referentes aos resíduos sólidos as que mais motivam os inqui-
ridos. Estas apresentam consequentemente menores percentagens de não resposta 
(cerca de 6,8%), assim como de respostas ligadas ao Paradigma Social Dominante 
(menos de 0,5%) quando comparadas com as restantes afirmações relativas às ati-
tudes face ao ambiente, água e biodiversidade.

As diferenças existentes entre as atitudes do meio rural e do meio urbano, nos 
Açores, são significativas em três das quatro afirmações (Teste de Kruskal-Wallis: 
1.RS – Qui=9,36; gl=1; p=0,002; 2.RS – Qui=14,58; gl=1; p=0,000; 3.RS – Qui=11,03; 
gl=1; p=0,001).

Nos Açores, como se observa na Figura 6.10, a moda varia com o local de resi-
dência apenas na primeira afirmação (1.RS) referente à percepção da importância 
da separação dos resíduos em casa, obtendo um valor da moda superior (cinco) 
na população urbana relativamente à população rural (valor da moda quatro). Nas 
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restantes afirmações, o valor da moda (quatro) é invariável com o local de residên-
cia. Em suma, em qualquer dos itens considerados nas atitudes face aos resíduos 
sólidos, verificam-se atitudes favoráveis à sua separação e/ou reciclagem.
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Figura 6.10.  Valores da moda para cada uma das afirmações das atitudes face aos resíduos sólidos, no grupo de 
inquiridos da população dos Açores, segundo o espaço residencial (n=600, 2005).

A população albicastrense inquirida apresenta atitudes, no geral, muito favorá-
veis à gestão adequada dos resíduos sólidos, embora a população urbana (84,1%) 
expresse atitudes mais favoráveis à reciclagem (NEP e NEP forte) do que a popu-
lação rural (81,3%) (Figura 6.11). Neste grupo de afirmações, a visão antropocên-
trica (DSP e DSP forte) é sempre inferior a 5% do total de inquiridos. A taxa dos 
sem opinião é baixa, variando de 11,5 a 14,6% nos albicastrenses urbanos e rurais, 
respectivamente.
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Figura 6.11.  Posicionamento, em percentagem, da população de Castelo Branco inquirida nas atitudes face aos 
resíduos sólidos (RS) (n=600, 2005), segundo o espaço residencial (rural e urbano). (DSP, Paradigma 
Social Dominante; NEP, Novo Paradigma Ecológico, ns / nr, não sabe ou não responde).

Em Castelo Branco e no que concerne às atitudes face aos resíduos sólidos 
(Figura 6.12), também as diferenças entre as populações urbana e rural não são muito 
relevantes e variam de afirmação para afirmação. A moda apenas apresenta diferen-
ças de valores na última asserção deste grupo (4.RS), a qual diz respeito à recolha 
porta-a-porta dos resíduos separados como incentivo para a maior participação 
pública nos programas de reciclagem. Constata-se que nesta afirmação, a popula-
ção rural apresenta valores superiores (cinco) aos da população urbana (quatro). As 
afirmações 2.RS e 3.RS apresentaram o mesmo valor da moda (quatro).
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Figura 6.12.  Valores da moda para cada uma das afirmações das atitudes face aos resíduos sólidos, no grupo de 
inquiridos da população de Castelo Branco, segundo o espaço residencial (n=600, 2005).

Em Castelo Branco, as diferenças não são estatisticamente significativas para 
qualquer das afirmações, considerando o local de residência tal como foi confirmado 
pelo teste de Kruskal-Wallis.

O Espaço Residencial – Comparação de Atitudes face aos Resíduos 
Sólidos em Zonas Periféricas

Nas atitudes face aos resíduos sólidos (Figura 6.13), os inquiridos açorianos, 
quer urbanos quer rurais, expressam atitudes mais favoráveis à reciclagem do que 
os albicastrenses. De um modo geral, os residentes em espaço urbano têm atitudes 
mais favoráveis à reciclagem (84,1% dos albicastrenses e 89,8% dos açorianos) do 
que os residentes em espaço rural.

A visão antropocêntrica não é relevante em qualquer uma das zonas periféricas. 
Quando considerados os espaços residenciais, a taxa de não resposta é sempre maior 
nos inquiridos em Castelo Branco, atingindo um máximo na ordem dos 14,6% nos 
habitantes de espaços rurais do distrito de Castelo Branco, onde predominam os 
indivíduos residentes em espaço rural. Em Castelo Branco, a taxa de não resposta 
é maior nos indivíduos residentes em espaço urbano (11,5% dos inquiridos).
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Figura 6.13.  Posicionamento, em percentagem, da população dos Açores e de Castelo Branco inquirida nas atitudes 
face aos resíduos sólidos: (n=1 200, 2005), segundo o espaço residencial (rural e urbano). (DSP, Para-
digma Social Dominante; NEP, Novo Paradigma Ecológico, ns / nr, não sabe ou não responde).
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Observa-se que, os residentes em meio rural dos Açores em comparação com 
Castelo Branco, apresentam diferenças estatisticamente significativas nas primei-
ras duas afirmações deste grupo (Teste de Kruskal-Wallis: 1.RS – Qui=15,75; gl=1; 
p=0,000; 2.RS – Qui=8,04; gl=1; p=0,005).

Assim, os albicastrenses habitantes de zonas rurais revelam atitudes mais eco-
cêntricas do que os açorianos na consciencialização da importância da separação 
dos resíduos sólidos em casa (1.RS) e na crença de que uma melhor manutenção 
dos ecopontos levaria a maior adesão aos programas de reciclagem (2.RS).

Em meio urbano, existem diferenças estatisticamente significativas apenas 
para a afirmação 4.RS (Teste de Kruskal-Wallis: 4.RS – Qui=12,01; gl=1; p=0,001). A 
população açoriana parece valorizar mais a importância da existência de recolha 
porta-a-porta como indutora de comportamentos pró-ambientais do que a popu-
lação albicastrense.

O Género: Atitudes face aos Resíduos Sólidos nos Açores e em Castelo 
Branco

As afirmações das atitudes face aos resíduos sólidos motivaram os açorianos 
(total, residentes em espaços urbanos e rurais) a expressar a maior adesão a valores 
ecocêntricos, como se pode observar na Figura 6.14. É visível uma adesão genera-
lizada aos novos valores ambientais entre todos os inquiridos, sendo estas as afir-
mações que motivam menor percentagem de não resposta (máximo de cerca de 
8% no género masculino) e menor percentagem de respostas ligadas ao Paradigma 
Social Dominante (menos de 4%).
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Figura 6.14.  Posicionamento, em percentagem, da população dos Açores inquirida nas atitudes face aos resíduos 
sólidos (RS) (n=600, 2005), segundo o género (feminino, masculino). (DSP, Paradigma Social Domi-
nante; NEP, Novo Paradigma Ecológico, ns / nr, não sabe ou não responde).

Nos Açores, os indivíduos do género feminino apresentam taxas de resposta 
mais elevadas conectadas com forte pendor NEP (Novo Paradigma Ecológico). Assim, 
90,2% das inquiridas e 88,2% dos inquiridos inserem-se na visão ecocêntrica.

Nos Açores, como se verifica na Figura 6.15, apenas na primeira afirmação (1.RS) 
considerada para prever as atitudes face aos resíduos sólidos, as mulheres opinam 
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mais favoravelmente (valor da moda cinco) do que os homens (valor da moda qua-
tro). Nas restantes afirmações (2.RS, 3.RS e 4.RS), o valor da moda é invariável com 
o género e é igual a quatro.
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Figura 6.15.  Valores da moda para cada uma das afirmações das atitudes face aos resíduos sólidos, no grupo de 
inquiridos de população dos Açores, segundo o género (n=600, 2005).

Em Castelo Branco, nas atitudes face aos resíduos sólidos, não existem dife-
renças relacionadas com as atitudes face à reciclagem e ao género (Figura 6.16), tal 
como acontecia nas atitudes dos açorianos face aos resíduos. Assim, inserem-se na 
visão ecocêntrica 83% das albicastrenses e 82,4% dos homens inquiridos de Cas-
telo Branco, embora as inquiridas apresentem valores ligeiramente superiores de 
inclusão numa visão de NEP forte.
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Figura 6.16.  Posicionamento, em percentagem, da população de Castelo Branco inquirida nas atitudes face aos 
resíduos sólidos (RS) (n=600, 2005), segundo o género (feminino, masculino). (DSP, Paradigma Social 
Dominante; NEP, Novo Paradigma Ecológico, ns / nr, não sabe ou não responde).

Nas atitudes face aos resíduos sólidos e no que concerne à análise da moda 
(Figura 6.17), verifica-se que, apenas na última afirmação (4.RS) relacionada com a 
possibilidade de recolha porta-a-porta, os homens apresentam valores da moda 
(cinco) mais altos do que nas mulheres (quatro). Nas restantes asserções, não exis-
tem diferenças com o género.

Observa-se que, de facto, tanto para os dados dos Açores como para os de 
Castelo Branco, só existem diferenças estatisticamente significativas em relação 
ao género para uma das quatro afirmações relativas às atitudes face aos resíduos 
sólidos, sendo nos Açores a segunda e em Castelo Branco a primeira (Teste de 
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Kruskal-Wallis – Açores: 2.RS – Qui=4,85; gl=1; p=0,028 e Castelo Branco: 1.RS – 
Qui=4,30 ; gl=1; p=0,038), expressando as mulheres maior valorização acerca da 
separação de resíduos feita em casa.
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Figura 6.17.  Valores da moda para cada uma das afirmações das atitudes face aos resíduos sólidos, no grupo de 
inquiridos de população de Castelo Branco, segundo o género (n=600, 2005).

Sendo assim, o género não aparenta ser uma característica condicionadora das 
atitudes face aos resíduos sólidos, tal como foi pesquisado neste trabalho.

O Género – Comparação de Atitudes face aos Resíduos Sólidos em 
Zonas Periféricas

No que se refere às atitudes face aos resíduos sólidos (Figura 6.18), são os indi-
víduos dos Açores (independentemente do género) que têm atitudes mais conser-
vadoras do ambiente (90,1% das mulheres e 88,1% dos homens). A visão antropo-
cêntrica (DSP) tem pouca expressão nas atitudes face à reciclagem quer nos Açores 
quer em Castelo Branco, apresentando valores sempre inferiores a 5%.
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Figura 6.18.  Posicionamento, em percentagem, da população dos Açores e de Castelo Branco inquirida nas atitudes 
face aos resíduos sólidos (n=1 200, 2005), segundo o género (feminino e masculino). (DSP, Paradigma 
Social Dominante; NEP, Novo Paradigma Ecológico, ns / nr, não sabe ou não responde).

É nos Açores que mais se opina sobre a reciclagem, em que apenas 7,8% dos 
homens e 6% das mulheres não se manifestam sobre este tema. No entanto, esta 
percentagem sobe para cerca de 13% em Castelo Branco, independentemente do 
género.
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Apenas existem diferenças estatisticamente significativas na quarta afirmação 
deste grupo referente aos resíduos sólidos (Teste de Kruskal-Wallis: 4.RS – Qui=12,01; 
gl=1; p=0,001), em que os açorianos aparecem mais sensibilizados para as vantagens 
da recolha domiciliária dos resíduos separados.

A idade: Atitudes face aos Resíduos Sólidos nos Açores e em Castelo 
Branco

As afirmações das atitudes face aos resíduos sólidos motivaram os açorianos 
(total da região, residentes em espaços urbanos e rurais) a expressar a maior adesão 
a valores ecocêntricos, como pode observar-se na Figura 6.19.
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Figura 6.19.  Posicionamento, em percentagem, da população dos Açores inquirida nas atitudes face aos resíduos 
sólidos (RS) (n=600, 2005), segundo a idade (de 18 a 25; de 26 a 45; maior de 45 anos). (DSP, Paradigma 
Social Dominante; NEP, Novo Paradigma Ecológico, ns / nr, não sabe ou não responde).

Em relação aos escalões etários, verificou-se que, entre os mais jovens, cerca 
de 86,8% concordam com os valores do NEP e, caso único nas respostas, cerca de 
metade da população mais jovem apresenta forte pendor NEP (43,4%).

Esta tendência (forte pendor NEP) vai diminuindo à medida que a idade aumenta: 
37,4% no intervalo de idade entre vinte e seis e quarenta e cinco anos e 21,1% para 
os indivíduos com idades superiores a quarenta e cinco anos.

No cômputo geral, as menores percentagens observadas nos inquiridos mais 
velhos são, de algum modo, compensadas com maiores percentagens de concor-
dância “médio pendor NEP”, atingindo os indivíduos com mais de quarenta e cinco 
anos 93,1% de concordância com as afirmações sobre resíduos sólidos. É também 
entre os mais velhos que a taxa de não opinião é menor (3,9%).

Nos Açores, existem diferenças estatisticamente significativas em relação ao 
grupo etário para três das quatro afirmações deste grupo (Teste de Kruskal-Wallis: 
1.RS – Qui=30,10; gl=2; p=0,000; 2.RS – Qui=6,40, gl=2; p=0,041 e 4.RS – Qui=6,27; 
gl=2; p=0,043) afigurando-se os respondentes mais jovens como os que expressam 
atitudes ambientais mais positivas.
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Os açorianos não apresentam diferenciação em função dos grupos etários no 
valor da moda nas segunda e terceira afirmações, respeitantes respectivamente à 
manutenção dos ecopontos e informação sobre produtos recicláveis (valor da moda 
quatro) (Figura 6. 20). Na primeira afirmação, decresce a percepção favorável dos mais 
velhos face à separação e conservação dos resíduos sólidos (de cinco para quatro) 
relativamente aos dois escalões etários mais jovens; e na quarta afirmação, são os 
mais jovens (até aos vinte e cinco anos de idade) que mais expressam concordância 
com a possibilidade de recolha de resíduos recicláveis porta-a-porta.
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Figura 6.20.  Valores da moda para cada uma das afirmações das atitudes face aos resíduos sólidos, no grupo de 
inquiridos de população dos Açores, segundo a idade (n=600, 2005).

Nas atitudes face aos resíduos sólidos (Figura 6.21), os albicastrenses mais idosos 
e mais jovens têm atitudes respeitadoras do ambiente (cerca de 82% dos inquiri-
dos  mais idosos manifestam atitudes que favorecem a reciclagem). No entanto, é 
no escalão intermédio (de vinte e seis a quarenta e cinco anos) que se manifestam 
atitudes mais favoráveis à reciclagem (85,3%).
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Figura 6.21.  Posicionamento, em percentagem, da população de Castelo Branco inquirida nas atitudes face 
aos resíduos sólidos (RS) (n=600, 2005), segundo a idade (de 18 a 25; de 26 a 45; maior de 45 anos). 
(DSP, Paradigma Social Dominante; NEP, Novo Paradigma Ecológico, ns / nr, não sabe ou não 
responde).
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Os inquiridos que não manifestam a sua opinião rondam os 14%, nos escalões 
etários mais jovens e mais idosos. A visão antropocêntrica é sempre inferior a 5% 
em qualquer escalão etário considerado.

Em Castelo Branco e no que respeita ao valor da moda das atitudes face aos 
resíduos sólidos (Figura 6.22), também as diferenças existentes com os escalões de 
idade não são relevantes, com a excepção da última afirmação (4.RS) onde uma 
maior proporção de jovens tende a relacionar a possibilidade de adopção de com-
portamentos de separação de resíduos se forem adoptadas medidas de recolha 
porta-a-porta desses resíduos.

No grupo de inquiridos de Castelo Branco, não existem diferenças estatisti-
camente significativas em relação ao grupo etário para qualquer das afirmações 
relativas às atitudes face aos resíduos sólidos, como foi confirmado pelo teste de 
Kruskal-Wallis.
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Figura 6.22.  Valores da moda para cada uma das afirmações das atitudes face aos resíduos sólidos, no grupo de 
inquiridos de população de Castelo Branco, segundo a idade (n=600, 2005).

Evidencia-se, mais uma vez, a predisposição para a reciclagem por parte dos 
mais jovens.

A Idade – Comparação de Atitudes face aos Resíduos Sólidos em Zonas 
Periféricas

Nas atitudes face aos resíduos sólidos, são os açorianos que apresentam, em 
qualquer escalão de idade, atitudes mais favoráveis à reciclagem (Figura 6.23). No 
entanto, estas atitudes são mais evidentes nas pessoas mais idosas dos Açores, já que 
93,1% se posicionam ecocentricamente, enquanto apenas 82,2% dos albicastrenses 
manifestam esta tendência. Nos outros grupos etários, as diferenças são menores: 
2,7% no escalão etário intermédio e 6,2% entre os mais jovens.
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Figura 6.23.  Posicionamento, em percentagem, da população dos Açores e de Castelo Branco inquirida nas 
atitudes face aos resíduos sólidos (n=1 200, 2005), segundo a idade (de 18 a 25; de 26 a 45; maior 
de 45 anos). (DSP, Paradigma Social Dominante; NEP, Novo Paradigma Ecológico, ns / nr, não sabe 
ou não responde).

No escalão etário mais jovem, não se observam diferenças estatisticamente 
significativas em qualquer das afirmações entre albicastrenses e açorianos. Con-
tudo, no escalão etário intermédio, existe uma diferença na segunda afirmação, 
sobre a manutenção dos ecopontos (Teste de Kruskal-Wallis: 2.RS – Qui=4,03; gl=1; 
p=0,045) relacionada com a manutenção dos ecopontos. Finalmente, no escalão 
etário superior a quarenta e cinco anos, existem diferenças estatisticamente signifi-
cativas em três das quatro afirmações relativas às atitudes face aos resíduos sólidos 
(Teste de Kruskal-Wallis: 1.RS – Qui=27,90; gl=1; p=0,000; 2.RS – Qui=10,20; gl=1; 
p=0,001 e 4.RS – Qui=4,55; gl=1; p=0,033), em que os açorianos se mostram mais 
conservadores do ambiente do que os albicastrenses.

A Escolaridade: Atitudes face aos Resíduos Sólidos nos Açores e em 
Castelo Branco

As afirmações das atitudes face aos resíduos sólidos motivaram os açorianos 
a expressar uma ampla concordância com os valores ecocêntricos, como pode 
observar-se na Figura 6.24. Os indivíduos que não se pronunciam são em menor 
número quando comparados com os outros grupos de afirmações propostos, sendo 
o valor mais elevado (7,5%) observado junto dos que têm o primeiro ciclo do ensino 
básico.
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Figura 6.24.  Posicionamento, em percentagem, da população dos Açores inquirida nas atitudes face aos resíduos 
sólidos (RS) (n=600, 2005), segundo a escolaridade (0_sem grau, sem habilitações académicas; 1_CEB, 
1º ciclo do ensino básico; 2_CEB, 2º ciclo do ensino básico; 3_CEB, 3º ciclo do ensino básico; 4_SEC, 
secundário; 5_MESU, médio e superior). (DSP, Paradigma Social Dominante; NEP, Novo Paradigma 
Ecológico, ns / nr, não sabe ou não responde).

Os inquiridos que não possuem graus académicos são os que menos se pro-
nunciam sobre este tema, apresentando os valores mais baixos (0,5%) quando 
comparados com todos os outros níveis de escolaridade. Neste grupo, observa-se 
a maior taxa de concordância com os valores ecocêntricos (94,0%).

Sendo os valores de concordância com o NEP muito elevados e próximos entre si 
(variando entre 88% e 94%), é interessante notar que há uma variação mais acentuada e 
eventualmente mais interessante entre os fragmentos da população com diversos graus 
de escolarização que se identificam com um forte pendor NEP. Assim, os indivíduos 
mais escolarizados apresentam taxas de forte concordância com os itens propostos 
(atingindo 58,9% NEP forte), mas vão sempre decrescendo com a diminuição da esco-
larização até atingir os 3,8% entre os indivíduos sem graus académicos formais.

Verifica-se também que a escolarização, para os açorianos, é um factor diferen-
ciador de atitudes ambientais em relação aos resíduos sólidos, havendo diferenças 
estatisticamente significativas para as quatro afirmações deste grupo (Teste de 
Kruskal-Wallis: 1.RS – Qui=65,48; gl=5; p=0,000; 2.RS – Qui=33,96; gl=5; p=0,000; 
3.RS – Qui=45,30; gl=5; p=0,000 e 4.RS – Qui=36,23; gl=5; p=0,000).

Pela análise do valor da moda, observa-se que, para todas as afirmações, os 
açorianos detentores de curso médio ou superior apresentam o valor mais elevado 
da moda (cinco). Aliás, nas afirmações 2.RS, 3.RS e 4.RS, todos os inquiridos com grau 
diferente do médio e superior têm como valor da moda quatro, com excepção da 
1.RS (Figura 6.25). Nesta afirmação, o nível de maior concordância (cinco) ou menor 
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(quatro) varia com o nível de escolaridade, embora seja mais elevado nos dois últimos 
níveis de escolaridade considerados (ensino secundário e médio ou superior).
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Figura 6.25.  Valores da moda para cada uma das afirmações das atitudes face aos resíduos sólidos, no grupo de 
inquiridos da população dos Açores, segundo a escolaridade (n=600, 2005).

Em relação aos albicastrenses, nas atitudes face aos resíduos sólidos, verifica-se 
a mesma tendência das atitudes face à água (Figura 6.26): todos os albicastrenses 
apresentam atitudes ambientais favoráveis à sua conservação, independentemente 
das suas habilitações literárias; no entanto, a escolaridade parece favorecer a pre-
disposição para a reciclagem.

Também o radicalismo ambiental cresce com a escolarização. Nos inquiridos 
sem grau formal de escolarização, cerca de um quarto manifestam-se como NEP 
forte. Porém, os inquiridos com grau académico superior quase duplicam a visão 
ecocêntrica mais radical (47,6%).
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Figura 6.26.  Posicionamento, em percentagem, da população de Castelo Branco inquirida nas atitudes face aos 
resíduos sólidos (RS) (n=600, 2005), segundo a escolaridade (0_sem grau, sem habilitações acadé-
micas; 1_CEB, 1º ciclo do ensino básico; 2_CEB, 2º ciclo do ensino básico; 3_CEB, 3º ciclo do ensino 
básico; 4_SEC, secundário; 5_MESU, médio e superior). (DSP, Paradigma Social Dominante; NEP, 
Novo Paradigma Ecológico; ns / nr, não sabe ou não responde).
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A percentagem dos indivíduos que não manifestam a sua opinião é maior nos 
que possuem o primeiro ciclo (20,8%) do que nos inquiridos sem grau académico 
(16,7%).

A visão antropocêntrica (DSP e DSP forte) apresenta sempre valores de resposta 
inferiores a 5%.

Ao analisar a moda referente os resíduos sólidos em Castelo Branco (Figura 
6.27), verifica-se que não existe uma relação directa entre o nível de escolaridade e 
a percepção ambiental. No grupo de afirmações relativas às atitudes aos resíduos 
sólidos, há maior percepção ambiental que, de um modo geral, alcança os valores 
da moda quatro e cinco em todas as afirmações.

A moda nas atitudes face aos resíduos sólidos varia com as afirmações e com 
o nível de escolaridade. A afirmação 3.RS não tem variação na moda com os níveis 
de escolaridade, cujo valor é quatro. Na afirmação 1.RS, os inquiridos sem instrução 
formal apresentam moda quatro, valor este inferior ao verificado nos restantes gru-
pos de escolaridade (valor da moda cinco). Nas afirmações 2.RS e 4.RS, os valores 
da moda variam entre os valores quatro e cinco, de forma não uniforme, com os 
níveis de escolaridade.
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Figura 6.27.  Valores da moda para cada uma das afirmações das atitudes face aos resíduos sólidos, no grupo de 
inquiridos da população de Castelo Branco, segundo a escolaridade (n=600, 2005).

Observa-se que, para os dados de Castelo Branco, existem diferenças estatis-
ticamente significativas em relação à escolaridade para as afirmações 1.RS e 2.RS 
(Teste de Kruskal-Wallis: 1.RS – Qui=21,56; gl=5; p=0,001 e 2.RS – Qui=14,99; gl=5; 
p=0,010), surgindo os elementos mais escolarizados como apresentando aitudes 
ambientais mais favoráveis.



6. Os Resíduos Sólidos 149

A Escolaridade – Comparação de Atitudes face aos Resíduos Sólidos 
em Zonas Periféricas

Nas atitudes face aos resíduos sólidos, existe de um modo geral uma relação 
positiva entre nível de escolaridade e atitudes conservadoras do ambiente, tanto 
em Castelo Branco como nos Açores, com excepção do primeiro nível de escola-
ridade considerado (inferior a quatro anos). Como se observa na Figura 6.28, são 
os indivíduos sem instrução dos Açores que expressam atitudes mais favoráveis à 
reciclagem (94% enquadram-se na visão ecológica NEP e NEP forte).

De um modo geral, são os açorianos, independentemente do nível de escola-
ridade, que têm atitudes mais sensíveis à reciclagem, expressando mesmo atitudes 
mais extremas (58,9% são NEP forte) quando a formação académica é média ou 
superior.

As diferenças entre açorianos e albicastrenses, medidas pela adesão aos valores 
ecológicos, são expressivas em todos os níveis de escolaridade, destacando-se nos 
inquiridos sem grau de escolarização (94% dos açorianos e 80,6% dos albicastren-
ses), nos inquiridos detentores do primeiro ciclo (88,1% dos açorianos e 75,0% dos 
albicastrenses) e nos que possuem o segundo ciclo (88% dos açorianos e 81,2% 
dos albicastrenses).

A visão antropocêntrica (DSP e DSP forte) tem pouca expressão nos Açores e em 
Castelo Branco, atingindo valores sempre inferiores a 5% do total de inquiridos.
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Figura 6.28.  Posicionamento, em percentagem, da população dos Açores e de Castelo Branco inquirida nas 
atitudes face aos resíduos sólidos (n=1 200, 2005), segundo a escolaridade (sem grau; 1 CEB; 2 CEB, 
3 CEB; secundário; médio e superior). (DSP, Paradigma Social Dominante; NEP, Novo Paradigma 
Ecológico, ns / nr, não sabe ou não responde).



As Atitudes face ao Ambiente em Regiões Periféricas150

No caso dos indivíduos com o terceiro ciclo, existem diferenças estatisticamente 
significativas entre os açorianos e os albicastrenses nas afirmações 1.RS, 2.RS e 4.RS. 
(Teste de Kruskal-Wallis: 1.RS – Qui=5,13; gl=1 ; p=0,024; 2.RS – Qui=5,45; gl=1; 
p=0,020 e 4.RS – Qui=7,4; gl=1; p=0,006). Nos restantes graus de escolaridade, 
observam-se diferenças estatisticamente significativas em apenas uma das afirma-
ções relativas às atitudes face aos resíduos sólidos.

A Actividade Profissional: Atitudes face aos Resíduos Sólidos nos Açores 
e em Castelo Branco

O número de indivíduos que não opinam em relação aos itens relacionados com 
os resíduos sólidos é inferior a 10%, como se pode ver na Figura 6.29.
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Figura 6.29.  Posicionamento, em percentagem, da população dos Açores inquirida nas atitudes face aos resí-
duos sólidos (RS) (n=600, 2005), segundo a actividade que exercem (com actividade: com actividade 
remunerada; sem actividade: sem actividade remunerada). (DSP, Paradigma Social Dominante; NEP, 
Novo Paradigma Ecológico, ns / nr, não sabe ou não responde).

Em relação aos grupos de actividade, a tendência ecocêntrica é semelhante: 
88,8% na população com actividade profissional e 89,9% na população sem actividade 
profissional remunerada. Porém, o pendor ecocêntrico forte é sobretudo expresso 
entre os inquiridos com actividade remunerada (38,7% versus 29,2%).

No grupo de inquiridos açorianos, verifica-se que só existem diferenças estatisti-
camente significativas tendo em consideração a actividade remunerada na afirmação 
4.RS (Teste de Kruskal-Wallis: 4.RS – Qui=11,19; gl=; p=0,001), em que os indivíduos 
sem actividade profissional remunerada valorizam mais a recolha porta-a-porta do 
que a população activa. Lembra-se que, entre os primeiros, se incluem reformados 
(idosos) que talvez tenham mais dificuldade em colocar os resíduos separados em 
ecopontos, longe das suas habitações.



6. Os Resíduos Sólidos 151

1

2

3

4

5

SR.4SR.3SR.2SR.1

Com actividade Sem actividade

Figura 6.30.  Valores da moda para cada uma das afirmações das atitudes face aos resíduos sólidos, no grupo de 
inquiridos da população dos Açores, segundo a actividade profissional (n=600, 2005).

O valor da moda, no que se refere às atitudes dos açorianos face aos resíduos 
sólidos segundo a actividade profissional, remunerada ou não, é invariável e igual a 
quatro nas afirmações 2.RS, 3.RS e 4.RS (Figura 6.30). Na afirmação 1.RS, verifica-se 
que são os inquiridos que exercem uma actividade profissional remunerada (valor 
da moda cinco) que evidenciam atitudes mais favoráveis à reciclagem do que os 
restantes inquiridos (valor da moda quatro).
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Figura 6.31.  Posicionamento, em percentagem, da população de Castelo Branco inquirida nas atitudes face aos 
resíduos sólidos (RS) (n=600, 2005), segundo a actividade que exercem (com actividade: com activi-
dade remunerada; sem actividade: sem actividade remunerada). (DSP, Paradigma Social Dominante; 
NEP, Novo Paradigma Ecológico, ns / nr, não sabe ou não responde).

Como se pode observar na Figura 6.31, os inquiridos albicastrenses revelam uma 
visão ecocêntrica, sempre superior a 80%, embora se acentue mais nos inquiridos 
com actividade profissional remunerada. A visão paradigmática antropocêntrica é 
sempre inferior a 5%.
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Figura 6.32.  Valores da moda para cada uma das afirmações das atitudes face aos resíduos sólidos, no grupo de 
inquiridos da população de Castelo Branco, segundo a actividade profissional (n=600, 2005).

Em Castelo Branco, a moda para as atitudes face aos resíduos sólidos apenas 
varia com a actividade profissional na última afirmação deste grupo (4.RS), situando-se 
entre os valores quatro (actividade remunerada) e cinco (actividade não remunerada) 
(Figura 6.32).

Observa-se que, tendo em consideração a actividade profissional remunerada, 
só existem diferenças estatisticamente significativas na segunda afirmação das 
atitudes face aos resíduos sólidos (Teste de Kruskal-Wallis: 2.RS – Qui=6,00; gl=1; 
p=0,014). Ou seja, a manutenção dos ecopontos parece ser mais importante para a 
população activa do que para a população que não exerce, no momento, qualquer 
actividade remunerada.

A Actividade Profissional – Comparação de Atitudes face aos Resíduos 
Sólidos em Zonas Periféricas

Nas atitudes face aos resíduos sólidos (Figura 6.33), são os açorianos inquiri-
dos que manifestam atitudes mais favoráveis à reciclagem, quer tenham ou não 
actividade profissional remunerada. Neste grupo de afirmações, mais uma vez, 
observa-se a pouca expressão da visão antropocêntrica em qualquer dos grupos. 
Enquanto que os açorianos exprimem mais a sua opinião (taxas de não resposta 
iguais ou inferiores a 7,5%), os albicastrenses apresentam valores de não resposta 
mais elevados (superiores a 10%).
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Figura 6.33.  Posicionamento, em percentagem, da população dos Açores e de Castelo Branco inquirida nas ati-
tudes face aos resíduos sólidos (n=1 200, 2005), segundo a actividade profissional (sem actividade 
profissional; com actividade profissional). (DSP, Paradigma Social Dominante; NEP, Novo Paradigma 
Ecológico, ns / nr, não sabe ou não responde).

Ao comparar os indivíduos açorianos e albicastrenses sem actividade remu-
nerada, apenas existem diferenças estatisticamente significativas na primeira afir-
mação relativa às atitudes face aos resíduos sólidos (Teste de Kruskal-Wallis: 1.RS 
– Qui=6,54; gl=1; p=0,011), surgindo os açorianos como mais sensíveis à separação 
doméstica dos resíduos.

Entre os indivíduos com actividade remunerada, existem diferenças estatisti-
camente significativas em três das quatro afirmações (Teste de Kruskal-Wallis: 1.RS 
– Qui=6,07; gl=1; p=0,014; 2.RS – Qui=4,13; gl=1; p=0,042 e 4.RS – Qui=16,67; 
gl=1; p=0,000), surgindo sempre os açorianos com visões mais ecocêntricas (nas 
duas primeiras afirmações) ou apreciando maior potencial na recolha de resíduos 
porta-a-porta (na quarta afirmação).

Nota Final
A quantidade de resíduos sólidos, a nível local, depende das características da 

população que o habita bem como das estratégias de gestão implementadas. Estes 
factores (produção e gestão) vão seguramente condicionar a população que, no 
futuro, vier a ocupar esse espaço. Assim, é desejável uma sensibilização crescente 
da população para a política dos três R (reduzir o consumo, reutilizar os bens, reci-
clar o que não é possível reutilizar), nomeadamente para a separação dos resíduos 
domésticos, a implementação da recolha selectiva (porta-a-porta ou em ecopontos) 
ou a criação de aterros sanitários controlados, evitando de todo ou minimizando 
muito a libertação de entulhos e, consequentemente, melhorando a protecção de 
matas e ribeiras que, embora não sendo o melhor destino dos resíduos, continuam 
a ser utilizados para esses fins.
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A sensibilização para a reciclagem insere-se no conceito de desenvolvimento 
sustentável, a qual tem vindo a ser assumida pela sociedade global. O desenvolvi-
mento sustentável está relacionado com a continuidade do desenvolvimento eco-
nómico, social, cultural e ambiental da sociedade humana e, segundo o Relatório 
de Brundtland apresentado em 1987, resulta da “satisfação das necessidades da 
geração presente sem afectar a capacidade da satisfação das necessidades das 
gerações futuras”. A identificação das atitudes dos cidadãos que vivem numa dada 
região permite perspectivar o comportamento das gerações futuras que ocuparão 
esse mesmo território, na medida em que bebem da cultura da geração anterior, 
usufruem das infra-estruturas que herdaram e conhecem os resultados das acções 
positivas que foram implementadas no passado.

Há esperança que, no domínio da gestão dos resíduos sólidos de regiões perifé-
ricas, haja uma evolução ambientalmente positiva da sua gestão, uma vez que neste 
trabalho, que avalia as atitudes dos açorianos e dos albicastrenses, se verifica que tanto 
uns como outros apresentam atitudes que revelam intenção de intervenção na vida 
pública da região, com uma participação mais activa na procura de soluções para os 
problemas dos resíduos sólidos urbanos. Assim, e via Agenda 21 local, será possível 
usufruir positivamente desse direito de participação no processo popular de decisão 
política, dando um aspecto prático imediato aos resultados desta investigação.

De facto, as afirmações apresentadas sobre resíduos sólidos aos inquiridos 
nos Açores e em Castelo Branco obtiveram elevadas taxas de concordância com 
os valores associados a uma visão ecológica do mundo. Transparece, dos dados 
apresentados neste capítulo e de outras investigações sobre atitudes realizadas 
por outros autores (Almeida, 2000, 2004), que a educação, traduzida pelo nível 
de escolaridade, tem influência na expressão das atitudes clara e marcadamente 
pró-ambientais. Da mesma forma, parecem verificar-se efeitos nas atitudes em fun-
ção da formação formal, onde os resultados sugerem que a percepção do grau de 
gravidade do problema ambiental reforça as atitudes positivas face à preservação 
e conservação da natureza. Assim, explicar-se-iam as diferenças entre as atitudes 
dos açorianos e albicastrenses relativas à problemática da água, sendo o recurso 
água mais escasso para os albicastrenses do que para os açorianos, e as relativas 
aos resíduos sólidos, onde os açorianos, provavelmente motivados pela percepção 
da exiguidade do espaço e da dificuldade de gestão de resíduos sólidos em ilhas 
de pequena dimensão, apresentam atitudes mais pró-ambientais do que os albi-
castrenses, evidenciando atitudes mais favoráveis à separação e reciclagem dos 
resíduos sólidos.

Quando se analisa o grau de concordância com as afirmações apresentadas em 
função do espaço de residência (urbano ou rural), verifica-se que parece existir maior 
predisposição para a separação e reciclagem de resíduos sólidos nas zonas urbanas 
do que nas zonas rurais. Tal predisposição leva-nos de novo para as questões da 
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percepção deste problema ambiental, colocando-se a hipótese de tal percepção 
estar associada a um maior impacto que uma gestão inadequada de resíduos tem 
sobre a população urbana (menor área disponível per capita) do que na população 
rural (maior área disponível per capita), desencadeando desta forma atitudes mais 
ou menos ambientalistas. Por outro lado, a disponibilização de ecopontos tende 
a ser mais elevada nas cidades do que em ambientes mais rurais, o que também 
pode ajudar a explicar os resultados obtidos. Ou seja, da análise global dos resul-
tados, surge um vasto conjunto de hipóteses que darão eventualmente o mote a 
futuras investigações.

A tomada de decisão política nas questões ambientais necessita não só de 
uma redobrada prudência na perspectivação dos seus impactos socio-económicos, 
mas também de uma percepção adequada das limitações dessa decisão. Assume 
particular relevância nesse contexto a gestão dos resíduos sólidos quer em regiões 
periféricas como em regiões ultraperiféricas insulares. Assim, é pertinente perce-
ber as atitudes das populações face ao ambiente mas também face a problemas 
ambientais concretos. Foi exactamente o que este estudo pretendeu inventariar em 
duas regiões específicas do nosso país, Açores e Castelo Branco, tendo-se verificado 
que, embora exista uma tendência ecocêntrica comum, existem também diferen-
ças e distinções entre os inquiridos das duas regiões. Esta heterogeneidade, agora 
detectada, necessita de um enquadramento teórico que permita equacionar modos 
de acção eficazes na implementação de estratégias de desenvolvimento sustentável 
local. Decisões políticas mais próximas das atitudes dos cidadãos, incorporando 
mais informação sobre as suas particularidades, motivações e até idiossincrasias, 
terão certamente impactos mais eficazes do que as decisões construídas num vazio 
de informação e tomadas em abstracto.

As problemáticas ambientais demandam não só uma abordagem transdisci-
plinar que cruze saberes de várias áreas, mas também a participação social para 
a sua resolução. No entanto, quer a nível internacional quer a nível nacional, a 
investigação relativa ao comportamento humano e social face à implementação de 
políticas ambientais é relativamente escassa, como se o conhecimento não surgisse 
das leituras que fazemos da realidade, a qual está permanentemente estampada 
debaixo dos nossos olhos. Por vezes, olhamos e não vemos, e outras vezes vemos 
mas não queremos olhar, refreando a percepção, como se a realidade estivesse 
escrita com caracteres que não dominamos. Este estudo dá-nos pistas para uma 
acção em todas as áreas que estudou, mas particularmente na área dos resíduos 
sólidos em regiões periféricas.

A consistência interna do conjunto de quatro itens utilizado na inventariação 
de atitudes face aos resíduos sólidos foi avaliada pelo índice alfa de Cronbach. Os 
valores obtidos não são elevados (α=0,596 para Castelo Branco e α= 0,662 para os 
Açores), mas constituem uma base para futuros trabalhos.


