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1. Introdução
Emiliana Silva e Rosalina Gabriel

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

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

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

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

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

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



2. atitudes e ambiente
Emiliana Silva e Rosalina Gabriel

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 



As Atitudes face ao Ambiente em Regiões Periféricas10

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 
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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.
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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).





3. Caracterização das regiões Periféricas: 
 açores e Castelo Branco

Emiliana Silva e Celestino Almeida

Nota Introdutória
As Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira e o continente português cons-

tituem Portugal, que é um dos vinte e sete países que integram a União Europeia.
Portugal continental tem uma área aproximada de 92 391 km2, que se estende 

entre os paralelos 36º 57´ 15´´e 42º 9´15´´ de latitude norte e entre os meridianos 
6º11´23´´ e 9º 30´2´´ de longitudeoeste de Greenwich, tendo uma forma aproxima-
damente quadrilátera (INE, 2005-a).

Portugal continental tem aproximadamente um perímetro de 2 731 km (INE, 
2005-b), sendo banhado a oeste e sul pelo oceano Atlântico e delimitado a norte e 
a oriente pela Espanha (Figura 3.1).

Figura 3.1.  Mapa Portugal com o distrito de Castelo Branco, Terceira e S. Miguel assinaldados a escuro. Fonte: 
Laboratório de SIG, ESACB, 2002.
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A população residente em Portugal, em 2005, foi estimada em cerca de dez 
milhões de indivíduos (10 569 592), mas o ritmo de crescimento da população tem 
tendência para abrandar (INE, 2007).

O clima em Portugal, por um lado, é seco e estável no verão, sendo influenciado 
pelo anticiclone dos Açores; por outro lado, é instável e chuvoso no inverno, sendo 
neste caso influenciado pelas massas de ar dos sistemas frontais das depressões 
das latitudes médias (INE, 2005-b). Nos últimos anos, as temperaturas médias em 
Portugal oscilaram entre 14,4 e 16,6ºC, sendo mais elevadas nos meses de Julho e 
Agosto. A pluviosidade média, nos últimos anos, rondou os 830 milímetros (mm) 
(INE, 2005-b).

As duas regiões periféricas que foram estudadas e analisadas, neste estudo, 
foram os Açores e Castelo Branco. Estas regiões caracterizam-se por um afasta-
mento físico à capital do país, Lisboa, e por um menor índice de desenvolvimento 
económico, com as consequências que daí advêm, nomeadamente um decresci-
mento da população.

Neste capítulo, será feita uma descrição sumária da Região Autónoma dos Açores 
e, seguidamente, do distrito de Castelo Branco. Por fim, proceder-se-á a uma apre-
ciação geral destas duas zonas consideradas, neste contexto, como periféricas.

Açores: uma Região Insular
A caracterização da Região Autónoma dos Açores foi elaborada com base nas 

estatísticas regionais, disponíveis pela Secretaria Regional de Estatística dos Açores 
(SREA, 2002, 2004, 2005, 2006 e 2007).

O arquipélago dos Açores é uma região autónoma de Portugal, constituída após 
a revolução de 1974, garantindo assim a sua autonomia política e administrativa.

Os Açores como parte da República Portuguesa integram a União Europeia 
desde 1986 onde adquiriram o estatuto de região ultraperiférica pelo tratado de 
Amesterdão, juntamente com outras seis regiões. O estatuto de “ultraperiferia” foi 
concedido a estas regiões, porque lhes foram reconhecidas algumas características 
comuns e que as tornam únicas. As características identificadas foram: o isolamento 
ao continente europeu, reforçado pela insularidade e difícil acesso; a dimensão 
reduzida do mercado interno, devido à escassa população; as condições geográfi-
cas e climáticas que limitam o desenvolvimento endógeno dos sectores primário e 
secundário; a dependência económica de apenas um produto ou poucos produtos; 
e a integração num duplo espaço económico.

O arquipélago dos Açores apresenta uma dispersão e descontinuidade terri-
toriais que geram isolamento geográfico entre as ilhas e os continentes americano 
e europeu. A descontinuidade resulta de ser um arquipélago constituído por nove 
ilhas agrupadas (Figura 3.2) em três grupos: o Grupo Ocidental (Flores e Corvo); 
o Grupo Central (Faial, Graciosa, Pico, S. Jorge, e Terceira); e o Grupo Oriental  
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(S. Miguel e Santa Maria), e pelo facto de se encontrar aproximadamente no meio 
do Atlântico Norte, entre os continentes português e americano. As ilhas mais pró-
ximas são o Pico e o Faial (cerca de 6 km) e as mais afastadas são Santa Maria e 
Corvo (cerca de 600 km).
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Figura 3.2.  O arquipélago dos Açores com indicação das áreas protegidas nas nove ilhas dos Açores. Base de 
dados ATLANTIS. Fonte: (Borges, 2005)

Os Açores localizam-se no Atlântico Norte e, no que refere à latitude, têm como 
pontos extremos: a norte, 39º 43’ 23” N, a Ponta Norte (ilha do Corvo); a sul, 36º 55’ 
43” N, o Farol da Ponta do Castelo (ilha de Santa Maria); e quanto à longitude, os 
pontos extremos são: a leste, 24º 46’ 15” WG, o limite oriental das ilhéus das For-
migas; e a oeste, 31º 16’ 24” WG, o Ilhéu de Monchique (ilha das Flores).

O clima é temperado, com pequenas alterações de temperatura nas diferentes 
estações do ano. No ano de 2005, a temperatura média anual nos Açores foi de 
17,7 ºC, sendo as temperaturas médias mínima e máxima de 15,4 e 20,1 ºC, respec-
tivamente. A chuva, em 2005, foi mais abundante no mês de Março (267,9 mm em 
Angra do Heroísmo, ilha Terceira) e menos abundante em Julho (6,6 mm em Vila 
do Porto, ilha de Santa Maria); o vento normalmente é forte, mas mais frequente 
no Inverno.

A dispersão das ilhas é condicionada pela sua localização e dimensão da popu-
lação que é variável nas diferentes ilhas. Em 2005, residiam nas nove ilhas dos Açores 
242 241 habitantes, o que correspondia a 2,4% do total de portugueses em territó-
rio nacional. Como se pode observar na figura 3.3, mais de metade da população 
dos Açores (54,6%) residia em S. Miguel, a ilha Terceira tinha cerca de um quarto da 
população dos Açores enquanto na ilha do Corvo, a de menor dimensão, habitavam 
apenas 0,2% da população açoriana.
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Figura 3.3. População residente nas ilhas dos Açores, em 2005 (Total = 242 241 habitantes, em 2005).

A área dos Açores corresponde aproximadamente a 2,5% do Estado Português. 
S. Miguel é a ilha que possui maior área (744,6 km2) e que representa 33% da área 
total dos Açores (Figura 3.4). As ilhas do Pico e da Terceira são as que se seguem 
com maior área, sendo respectivamente de 19 e 17% da área total do arquipélago. 
As ilhas de S. Miguel e Terceira representam metade da área dos Açores.
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Figura 3.4. Área (km2) das ilhas dos Açores, em 2005 (Área total = 2 322 km2).

No continente português, a densidade populacional era de 113,3 habitantes/km2 e 
nos Açores era de 104,3 habitantes/km2. No entanto, no arquipélago, esta era muito 
superior nas ilhas de S. Miguel e Terceira, sendo respectivamente de 177,6 e 138,7 
habitantes/km2. A ilha do Faial é a que tem o terceiro valor mais alto de densidade 
populacional (Figura 3.5). É de referir que apenas as ilhas de S. Miguel, Terceira e 
Faial têm cidades, respectivamente: Ponta Delgada e Ribeira Grande; Angra do 
Heroísmo e Praia da Vitória; e Horta. A densidade populacional é mais baixa nas 
ilhas das Flores e do Corvo, respectivamente de 28,5 e 26,9 habitantes/km2.
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Figura 3.5. Densidade populacional (habitantes / km2) nas ilhas dos Açores, em 2005.

O distanciamento geográfico das ilhas, a insularidade e a deficiente ligação de 
transportes marítimos e aéreos influem no comportamento dos açorianos. Também o 
clima, nomeadamente a fraca luminosidade, elevada humidade, chuvas frequentes e 
ventos fortes, e os factores telúricos como os sismos e vulcões, apresentam-se como 
condicionadores do comportamento dos açorianos. Este conjunto de elementos 
manifesta-se no seu comportamento religioso e, em particular, na sua participação 
e empenho nas festas do Espírito Santo. Estes factores conferem ao comportamento 
do açoriano um carácter particular, designado por “açorianidade” (Carmo, 1986). 
O apego à terra, apesar das desvantagens telúricas, climatéricas e insulares, é uma 
característica destas gentes. Por seu lado, a dolência do açoriano é atribuída à com-
binação das seguintes características: clima e contemplação do mar (Rosa e Trigo, 
1990). Estes autores apresentam a insularidade em duas dimensões diferentes: a 
geográfica e a psicológica, neste caso designando-a por “açorianidade”.

O índice médio de envelhecimento nos Açores foi de 63,3 (Figura 3.6). O Corvo 
(191,1), o Pico (136,2) e a Graciosa (130,7) são as ilhas com a população mais envelhe-
cida. As ilhas de S. Miguel, Santa Maria e Terceira são as ilhas com o menor índice 
de envelhecimento, sendo respectivamente de 46,4; 66,7 e 74,4.
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Figura 3.6. Índice de envelhecimento nas ilhas dos Açores, em 2005.

Nos Açores, em 2005, mais de metade (52,1%) da população tinha idades entre 
os 25 e 63 anos; cerca de 19,6% tinha idades até aos 14 anos; 15,9% entre 15 e 24 
anos e 12,4% tinha mais de 64 anos.

A taxa média de crescimento natural nos Açores, em 2005, foi de 0,24%. A maior 
comparticipação para este crescimento foi a taxa de crescimento natural positivo 
nas ilhas de S. Miguel (0,56), Terceira (0,09), Santa Maria (0,04) e Faial (0,01).

No entanto, nas restantes ilhas dos Açores, as taxas de crescimento natural 
foram negativas, sendo mais acentuadas na Graciosa (-0,69), em S. Jorge e no Pico 
(-0,66).

A taxa de crescimento natural da população dos Açores parece ser influenciada 
pelas taxas brutas de natalidade e mortalidade (Figura 3.7).
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Figura 3.7. Taxa de crescimento natural nas ilhas dos Açores, em 2005.
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A taxa de natalidade para os Açores, em 2005, foi de 12,5% e a taxa de morta-
lidade foi de 10,1%. A taxa de natalidade foi maior nas ilhas de S. Miguel (14,3%), 
Faial (11,5%), Terceira (11,1%) e Santa Maria (10,1%), verificando-se, assim, uma 
influência positiva na taxa de crescimento natural dos Açores. Nas restantes ilhas, 
a taxa de natalidade foi sempre inferior a 10%, atingindo o seu valor mais baixo na 
ilha do Corvo (4,4%).

A taxa de mortalidade bruta nos Açores foi de 10,1% (Figura 3.8). À excepção do 
Corvo (6,6%), nas ilhas onde se registou uma taxa de crescimento natural negativa 
verifica-se, agora, uma taxa de mortalidade bruta mais elevada – Pico (15,7%), S. 
Jorge (15%), Graciosa (14,6%) e Flores (12%). Nas restantes ilhas (Terceira, S. Miguel, 
Santa Maria e Faial), a taxa bruta de mortalidade é sempre inferior a 11%.
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Figura 3.8. Taxas brutas de natalidade e mortalidade, em 2005, nas ilhas dos Açores.

No que se refere à economia dos Açores, os açorianos parecem ter uma capaci-
dade adaptativa à procura de economias exteriores. Este facto verifica-se na criação 
dos ciclos culturais, normalmente monoculturais, ao longo da história dos Açores. 
Estes ciclos passaram da laranja ao da vaca leiteira, passando pelo trigo e pelo 
pastel (Casaca, 1985, Santana, 1987 e Sacuntala de Miranda, 1989). Mais recente-
mente, aposta-se no turismo, em alternativa à pecuária, conforme se confirma pelas 
estatísticas mais recentes.

O produto interno bruto dos Açores, em 2004 (base 2000), foi de 2 890 milhões 
de euros, cerca de 2% do total do país, e tendo Portugal continental contribuído 
com 95%. O valor acrescentado bruto (VAB) regional foi de 2 512 milhões de euros, 
cerca de 2% do total do país, para o mesmo período de tempo. A agricultura, a 
caça, a silvicultura, a pesca e a aquicultura contribuíram com cerca de 12% para o 
VAB regional; a indústria, incluindo a energia, contribuiu com 9%; e as outras acti-
vidades de serviços com 33%. Uma fatia importante – cerca de um quarto (23%) – 
do VAB regional é devida: ao comércio e reparação de veículos automóveis, e de 
bens de uso pessoal e doméstico; ao alojamento e restauração; assim como aos 



As Atitudes face ao Ambiente em Regiões Periféricas38

transportes e comunicações. A construção apenas contribuiu com 7% para o VAB 
regional, e as actividades financeiras, imobiliárias, alugueres e serviços prestados 
às empresas com 15%.

As principais culturas dos Açores, em 2004, eram: a batata, a laranja, o milho e 
a beterraba sacarina, consideradas no entanto como marginais quando comparadas 
com a actividade pecuária. A produção de vinho, também marginal no contexto 
regional, tem a maior expressão na ilha do Pico. Em 2004, a superfície agrícola útil 
(SAU) por exploração era de 8,8 hectares (ha). A maior parte das explorações têm 
menos de 1 hectare e mais de um quarto (68%) têm menos de 5 hectares; apenas 
10% das explorações têm mais de 10 hectares. Existe uma predominância de explo-
rações de pequena dimensão. O encabeçamento era de 1,13 animais por hectare e 
a mão-de-obra empregue na exploração era praticamente familiar (77,8%).

O sector agro-pecuário apresenta um grande poder na economia da região. 
Nos Açores, a pecuária assenta sobretudo nos bovinos (226 milhares de cabeças, 
em 2004), seguindo-se os suínos (64 milhares de cabeças). Os ovinos e caprinos têm 
produções residuais (11 mil caprinos e ovinos). Estes dados reflectem a importância 
do sector lácteo na região.

A produção de leite de bovino foi, em 2006, de 505 872 103 litros. A ilha de Santa 
Maria não registou produção de leite de bovino, nesse ano (Figura 3.9). As ilhas de 
S. Miguel e Terceira são as maiores produtoras de leite de bovino, com 88,26% do 
total do leite produzido no arquipélago. A produção de leite nas Flores e no Corvo 
é muito reduzida, sendo respectivamente de 0,17% e 0,01% do total da região.
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Figura 3.9. Produção de leite de bovino na Região Autónoma dos Açores, em 2006.

Em 2005, a taxa de actividade no continente português era de 52,5% e nos Aço-
res era inferior (45,4%). No mesmo ano, a taxa de emprego em Portugal continental 
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era de 57,5% e nos Açores era ligeiramente inferior (54,4%). Contrariamente, a taxa 
de desemprego era maior no Continente (7,6%) do que nos Açores (4,1%).

Em 2003, 66% da população açoriana estava empregada principalmente no sector 
terciário numa propoção, ligeiramente superior à verificada no continente português 
(57,5%). O sector secundário empregava 31% da população açoriana e 40,8% da 
população continental. Apenas 3% e 1,7/% das populações açoriana e continental, 
respectivamente, estavam empregadas no sector primário (Figura 3.10).

O sector primário emprega 0,6% dos Marienses e 4,1% dos Micaelenses. Por 
consequência, existem mais pessoas empregadas no sector terciário em Santa 
Maria (75,5%).

A ilha que tem menos pessoas empregadas no sector terciário é o Corvo (metade 
da população).

O sector secundário emprega mais Corvinos (48,7%), Picoenses (39,2%) e Gra-
ciosenses (38,4%). As ilhas onde o sector secundário se apresenta com menos alter-
nativa de emprego são: Santa Maria, Pico e S. Miguel.
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Figura 3.10. Percentagem da população empregada por sector de actividade nas ilhas dos Açores, em 2003.

Utilizando os indicadores de ambiente da SREA, o abastecimento de água nos 
Açores, em 2003, registou um volume captado de 43 680 mil m3, tendo sido a maior 
parte desse caudal tratada. Nos Açores, em 2003, o consumo de água (distribuída 
pela rede pública) foi de 20 511 mil m3. Desta, 72% foi derivado do consumo resi-
dencial e de serviços. A totalidade da população dos Açores (100%), em 2003, tinha 
sistema de abastecimento de água. Cerca de 39,9% da população era servida com 
sistemas de drenagem de águas residuais e 30,1% tinha estação de tratamentos de 
águas residuais (ETAR).

Nos Açores, foram identificadas 85 unidades de paisagem, entendidas como 
áreas características relativamente homogéneas no seu interior, por terem um padrão 
específico que se repete e que as diferencia das envolventes (SRAM, 2005). Em  
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S. Miguel existem 21,2%, e na Terceira 11,8% das unidades de paisagem da 
região.

No que se refere ao turismo nos Açores, em 2004, havia setenta e cinco esta-
belecimentos hoteleiros. A maior parte dos hóspedes que dormem nos estabele-
cimentos (51%) vêm de Portugal continental; outros provêm da Alemanha (7%) e 
dos Estados Unidos da América (EUA) (3%). Seguem-se em importância a França, 
o Reino Unido e a Espanha.

Nos Açores, 40,8% dos estabelecimentos são hotéis, 29,2% pensões e 27,8% 
são outros estabelecimentos. A taxa de ocupação nos Açores, em 2004, era de 
37,5%. Nos Açores, em 2004, existiam quarenta e sete estabelecimentos de turismo 
em espaço rural. Os alojamentos em turismo rural, nos Açores, são na sua maior 
parte casas de campo (vinte e três), turismo habitação (doze), turismo rural (nove) e  
agro-turismo (três).

Segundo o Serviço Regional de Estatística, em 2001, 98,5% dos visitantes dos 
Açores eram turistas e apenas 1,5% eram excursionistas (não pernoitam na região). 
Por ser insignificante o número de excursionistas, a análise posterior será baseada 
exclusivamente nos turistas. Cerca de 70% dos turistas que vêm aos Açores têm idades 
compreendidas entre os 25 e 54 anos, embora a maior percentagem esteja no esca-
lão de 25 a 34 anos. Em termos profissionais, a maior parte dos turistas (33,9%) têm 
actividade científica, técnica ou liberal, sendo dirigentes ou pertencentes ao quadro 
superior (15,3%). No que respeita à formação académica, 55,7% têm nível superior. A 
maioria das pessoas (63,2%) viajam só ou na companhia de um adulto. Apenas 7,7% 
viajam com menores de 18 anos. Os motivos principais da viagem eram: descanso 
e lazer (34%); negócios e trabalho (33,6%); visitas a familiares e amigos (20,4%); e 
congressos e seminários (6,2%).

As características mais importantes, ao seleccionar os Açores como destino 
turístico, foram: “beleza natural”, com a pontuação de 3,83; “novidade e exotismo 
das ilhas”, com o valor de 3,59. Segundo as estatísticas regionais, as actividades mais 
frequentes nos Açores foram: “provar a gastronomia” (78,3%) tendo os “percursos 
a pé no interior da ilha” aliciado cerca de um terço dos turistas (30,4%). A melhor 
opinião expressa pelos turistas foi para as seguintes situações: “ambiente natural”, 
com a pontuação de 4,54; “hospitalidade dos residentes” (4,25); e “segurança” (4,1). 
De relembrar que a pontuação máxima era cinco.

Castelo Branco: uma Região Interior
A caracterização da região de Castelo Branco será feita, principalmente, com 

base no Instituto Nacional de Estatística e da Associação Empresarial do Distrito 
de Castelo Branco (NERCAB).

O distrito de Castelo Branco, cuja sede é a cidade com o mesmo nome, perten-
cente à província tradicional da Beira Baixa (metade sul da Beira Interior), é limitado 
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a norte pelo distrito da Guarda, a leste pela Espanha, a sul por Espanha e pelos 
distritos de Portalegre e Santarém, e a oeste pelos distritos de Leiria e Coimbra. É 
constituído por onze municípios, abrangendo uma área de uma área de cerca de 
6 626 km².

A Cidade de Castelo Branco apresenta os valores de longitude, 7º 29’ 14” W e 
de latitude, 39º 49’ 33” N.

É na serra da Estrela, em parte do distrito de Castelo Branco, que se atinge o 
ponto mais alto do continente português, com 1993 metros (INE, 2005).

Dado o clima, em Portugal, estar condicionado pela proximidade do oceano, 
pelo posicionamento no extremo da plataforma continental e pela proximidade 
de África, em algumas regiões do Interior, predomina o clima de feição continen-
tal (INE, 2005-b). Assim o clima em Castelo Branco é mediterrâneo sub-húmido, 
variante temperado. De um modo geral, apresenta valores mínimos e negativos de 
temperatura média nos meses de Janeiro, Fevereiro e Dezembro, com valores que 
oscilam entre – 4,5 e – 4,3ºC. Contudo, o mês de Julho é notoriamente aquele que 
apresenta os valores mais elevados, com a temperatura média de 24,6ºC. Os valores 
de precipitação média anual registados são de 1 097 mm, o que faz com que esta 
área seja classificada como chuvosa. O mês com maior precipitação média é Janeiro 
e o de menor precipitação média é o de Julho.

Na actual divisão principal do país, o distrito encontra-se integrado na Região 
Centro e divide-se em três sub-regiões: Beira Interior Sul (Castelo Branco, Idanha-a- 
-Nova, Penamacor e Vila Velha de Ródão); Cova da Beira (Covilhã, Fundão e Belmonte); 
e Pinhal Interior Sul (Oleiros, Proença-a-Nova, Sertã e Vila de Rei) (Figura 3.11).

Figura 3.11. Concelhos do distrito de Castelo Branco. Fonte: Governo Civil de Castelo Branco, 2003.
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O distrito de Castelo Branco sofreu, na segunda metade do século XX, uma 
forte quebra populacional, fruto de um processo migratório bastante acentuado 
quer para o estrangeiro, quer para os centros urbanos do litoral, na expectativa de 
encontrar melhores oportunidades de emprego, de qualificação e melhores con-
dições de vida.

A desertificação e o envelhecimento populacional que caracterizam, de uma forma 
geral, todo o distrito, são a consequência mais evidente desses fluxos migratórios para 
o exterior da região, sobretudo por parte da população jovem e em idade activa.

Em 2001, os onze concelhos que compõem o distrito de Castelo Branco tota-
lizavam uma população de cerca de 208 mil habitantes, representando 7,3% da 
população portuguesa.
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Figura 3.12. População residente no distrito de Castelo Branco em 2001 (Total = 208 063 habitantes), 2001.

Os concelhos mais povoados são os concelhos de Castelo Branco e da Covilhã 
que, em conjunto, têm mais de metade da população (52%). Segue-se o Fundão 
com 15% da população do distrito. Os concelhos menos povoados são Vila do Rei 
e Vila Velha de Ródão, com 4% da população do distrito de Castelo Branco (Figura 
3.12).
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Figura 3.13.  Área (km2) dos concelhos do distrito de Castelo Branco, em 2001 (Área total = 6 626,6 km2).  
Fonte: INE, 2001.
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Os concelhos com maior dimensão física são Castelo Branco e Idanha-a-Nova 
que, em conjunto, representam quase metade do território do distrito de Castelo 
Branco (42%). O Fundão é o terceiro concelho com maior dimensão (Figura 3.13). 
Os concelhos mais pequenos são Belmonte e Vila do Rei, com respectivamente 2% 
e 3% da área total do distrito.
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Figura 3.14.  Densidade populacional (habitantes/ km2) no distrito de Castelo Branco, em 2001.  
Fonte: INE, 2001.

No distrito de Castelo Branco, a densidade populacional em média é de 31,4 
habitantes/km2. Esta é bastante inferior à verificada quer para a Região Centro, quer 
para o país (respectivamente 83,3 habitantes /km2 e 110,9 habitantes/km2) (Figura 3.14). 
A densidade populacional é maior na Covilhã (98,1 habitantes /km2) e em Belmonte 
(63,9 habitantes /km2). O concelho de Castelo Branco ocupa o quarto lugar no que 
refere à densidade populacional (38,7 habitantes /km2), enquanto Idanha-a-Nova é 
o concelho com menor densidade populacional (8,2 habitantes /km2).
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Fonte: INE, 2001.
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Apenas três concelhos tiveram um acréscimo da população: Castelo Branco, 
Belmonte e Covilhã (Figura 3.15). Os maiores decréscimos da população verificaram-
se em: Penamacor, Vila Velha de Ródão e Idanha-a-Nova.

Na década de 90, não obstante em termos globais persistir um crescimento 
populacional negativo, observa-se uma inversão nos movimentos migratórios, com 
o saldo migratório a ser favorável ao distrito, o que evidencia capacidade para atrair 
e fixar população. Esta alteração tem consequências ainda mais positivas na medida 
em que permitiu o reforço da população jovem e activa, indiciando um aumento 
da capacidade de regeneração populacional e uma melhor performance da vari-
ável crescimento natural no futuro (NERCAB, 2006). O decréscimo da população 
tem vindo a manter-se até ao presente e o INE estima que, para o ano de 2006, um 
crescimento da população no distrito alcançará os 200 705 habitantes.

Como se pode ver na figura 3.16, em 2003, as taxas de natalidade são maiores 
em Belmonte (10,5), Fundão, Castelo Branco e Sertã. A taxa de mortalidade é maior 
em Vila Velha de Ródão, Penamacor e Vila de Rei.
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Figura 3.16. Taxas brutas de natalidade e mortalidade no distrito de Castelo Branco, em 2003.

A região de Castelo Branco tem mantido uma percentagem de jovens inferior 
à de idosos, situação que se agravou na década de 90 (Figura 3.17). Esta tendência 
ainda se verifica nos dias de hoje, em que a população de 25 a 64 anos representa 
cerca de 51% da população total, e a população com mais de 65 anos representa 
cerca de 25%.
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Figura 3.17.  População residente por grupos etários, em 2006, no distrito de Castelo Branco. Fonte: INE, estima-
tivas Anuais da População Residente.

Apesar do cenário composto pelos dados apresentados, considera-se que a 
região apresenta ainda alguns sinais de vitalidade demográfica. Esta é, segundo 
NERCAB (2006), fruto do dinamismo socio-económico observado na região que, nos 
últimos anos tem contribuído para fixar e atrair população, o que faz com que o dis-
trito cada vez mais beneficie de população jovem e em idade activa que constitui um 
potencial de mão-de-obra a utilizar. Na realidade, e segundo estes estudos, a região 
beneficiou, nos anos mais recentes, de um conjunto importante de investimentos 
públicos e privados (por exemplo, o reforço das acessibilidades, presença de ensino 
superior, aposta na captação de investimentos, leque diversificado de equipamentos 
e infra-estruturas), os quais poderão constituir-se em factores decisivos para tornar 
o distrito mais atractivo e competitivo, criando condições para desenvolver a sua 
estrutura económica, assim como fixar e atrair recursos humanos.

É de salientar, contudo, que os principais núcleos urbanos e económicos do 
distrito (designadamente Castelo Branco, Covilhã e Fundão) são as zonas que 
apresentam uma maior concentração da população e melhores sinais de vitalidade 
demográfica.

O ligeiro reforço da população activa do distrito de Castelo Branco, a par da 
progressiva generalização do sistema de ensino e da crescente oferta de formação, 
repercutem-se na qualidade dos recursos humanos disponíveis, observando-se um 
reforço bastante acentuado das habilitações e qualificações da mão-de-obra, o qual 
assenta cada vez mais na oferta de competências e saberes profissionais especia-
lizados. Segundo o INE (2001), no distrito de Castelo Branco, 38,6% da população 
tinha o ensino primário (primeiro ciclo); 22,1% tinha o ensino secundário (terceiro 
ciclo); 8,6% tinha curso médio ou superior; no entanto, ainda persistia 15,1% de 
analfabetos.

Face aos esforços desenvolvidos na região para melhorar as condições de ensino 
e ao sucesso de política de formação da qualidade dos recursos humanos, os níveis 
de instrução da população residente apontam, actualmente, para uma diminuição 
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da percentagem da população analfabeta com dez ou mais anos, e um reforço da 
população com um nível de habilitações mais elevado, nomeadamente os níveis 
do secundário e superior.

No entanto, a estrutura de habilitações continua a evidenciar algumas fragilida-
des patentes na elevada taxa de analfabetismo e no reduzido número de indivíduos 
com um nível de instrução acima do primeiro ciclo.

No que respeita à actividade económica desenvolvida pela população do 
distrito de Castelo Branco, segundo os dados do último Recenseamento Geral da 
População, a população economicamente activa era, em 2001, de 87 560 habitan-
tes (93,8% dos quais empregados), o que corresponde a uma taxa de actividade de 
48,4%, traduzindo uma melhoria da situação relativamente a 1991.

No que se refere à repartição da taxa de actividade por sexos, em 2001, existe 
uma clara assimetria, sendo a taxa de actividade masculina (54,9%) superior à feminina 
(42,3%), não obstante esta última ter vindo a aumentar nos últimos anos, o que reflecte 
a crescente participação das mulheres no mercado de trabalho (INE, 2001).

O sector terciário é responsável pelo maior volume de emprego na região. A 
evolução da distribuição da população empregada, por sectores de actividade, 
reflecte as características do tecido produtivo, onde o sector primário é cada vez 
mais uma actividade marginal em termos de emprego, tendo como repercussão o 
aumento do significado do sector terciário (NERCAB, 2006).

O distrito de Castelo Branco tem registado, ao longo dos últimos anos, um 
processo de reestruturação produtiva do seu tecido económico empresarial, com 
o sector primário a regredir em oposição ao sector industrial e, sobretudo, ao ter-
ciário que tem um peso crescente na economia regional. De acordo com o estudo 
desenvolvido pelo NERCAB, existia em 2003, uma estrutura empresarial relativamente 
consolidada e diversificada, com a presença de vários ramos do sector secundário 
e um sector terciário dinâmico e em expansão, para níveis de oferta cada vez mais 
especializados e qualificados, conforme se ilustra no quadro seguinte.

Sectores de Actividade em 2003    (%)

Sector primário 8,9

Sector secundário 69,9

Sector terciário 21,2

Total 100
Quadro 3.1. Estrutura empresarial, por ramo de actividade, em 2003. Fonte: Adaptado de NERCAB 2003.

Em termos de organização empresarial, a iniciativa da região assenta, de modo 
significativo, na acção dos empresários em nome individual, principalmente nos 
sectores do comércio, da construção e da alimentação (restauração). Nas diver-
sas zonas industriais espalhadas pelo distrito, sobretudo instaladas nas sedes de 
concelhos, predominam as indústrias familiares e que muito têm a ver com a eco-



3. Caracterização das Regiões Periféricas: Açores e Castelo Branco 47

nomia da área onde se encontram. As excepções são as das três cidades: Fundão, 
Covilhã e Castelo Branco. Sobretudo nesta última, há empresas multinacionais que 
representam muitos postos de trabalho. Uma outra aposta que está a nascer passa 
pela indústria do turismo, aproveitando as belas paisagens e o enorme patrimó-
nio histórico de todo o distrito, sobretudo na zona sul e com grande influência da 
empresa de turismo Naturtejo que conseguiu o reconhecimento da UNESCO para 
o Geoparque que explora.

Uma Nota Final
As regiões periféricas consideradas neste trabalho, os Açores, região insular, e 

Castelo Branco, região interior, têm algumas semelhanças entre si, o que lhes con-
fere periferia em relação à capital do país. Ambas as regiões encontram-se distantes 
de Lisboa, embora a distância se acentue nos Açores por ter fronteiras marítimas, 
o oceano Atlântico. Em Castelo Branco, o limite é terrestre, mas isola igualmente o 
distrito. Em ambas as regiões, tem havido um decréscimo generalizado da popu-
lação, a qual se encontra envelhecida, sendo a taxa de renovação baixa, principal-
mente em Castelo Branco. O clima destas regiões é que as diferencia: em Castelo 
Branco, é mais seco e menos chuvoso, enquanto nos Açores, é mais húmido e mais 
chuvoso.

No entanto, as condições e dafo-climaticas e geográficas tendem a influenciar 
as atitudes e comportamentos dos seus habitantes face ao ambiente.





4. o ambiente
Rosalina Gabriel e Emiliana Silva

Nota Introdutória
O ambiente pode ser entendido como “o conjunto de sistemas físicos, quími-

cos, biológicos e as suas relações, e dos factores económicos, sociais e culturais, 
com efeitos directos ou indirectos, mediatos ou imediatos sobre os seres vivos e a 
qualidade de vida do homem.” (Lei de Bases do Ambiente, 1987). Esta definição 
de ambiente é um ponto de partida para a análise dos trabalhos relacionados com 
atitudes ambientais, uma vez que reflecte uma visão relacional do ambiente, intro-
duzindo não só os aspectos químicos, físicos e biológicos (incluindo todos os seres 
vivos), mas também as interacções que necessariamente se fazem com os factores 
económicos, sociais e culturais. Houve efectivamente uma transformação profunda 
na percepção do termo ambiente desde que no século XIX, este foi definido como 
“o ar que rodeia os corpos”.

Pode dizer-se que foi na segunda metade do século XX que o tema ambiente 
ganhou maior reconhecimento e valorização social, em parte graças à mediatização de 
problemas ambientais habitualmente sentidos como longínquos pela nossa sociedade, 
por exemplo a destruição das florestas tropicais ou a depleção da camada de ozono, 
e em parte devido à experiência humana do resultado de alguns desequilíbrios, por 
exemplo, as crises do petróleo dos anos setenta ou a detecção de pesticidas nos 
alimentos de consumo humano (breve revisão no capítulo 2; Soromenho-Marques, 
2005). De facto, é amplamente reconhecido que os ecossistemas desempenham 
serviços da maior importância para a sobrevivência da vida serviços de aprovisio-
namento, que garantem a subsistência dos seres vivos, serviços de regulação, que 
absorvem e reciclam os resíduos produzidos garantindo ar, água e terra limpos, 
bem como serviços culturais e de suporte (Heywood, 1995; MEA, 2004) e é ainda 
geralmente aceite que já existem conhecimentos técnicos que permitem solucio-
nar muitos dos problemas ambientais, por exemplo, garantindo o fornecimento de 
água potável ou produzindo energia a partir de fontes menos poluentes. Podemos 
então interrogar-nos, por que não estão resolvidos, ou pelo menos minorados, os 
problemas ambientais que afectam os ecossistemas e as pessoas?

Talvez uma das razões que mais atrase a solução dos problemas ambientais seja 
a dificuldade em equacionar as dimensões sociais e económicos a eles subjacentes. 
Ou seja, após o reconhecimento da existência de problemas nos ecossistemas, é 
necessário analisá-los e integrá-los como problemas essencialmente sociais uma vez 
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que, nas palavras de Dunlap (1993: 708), “...os problemas ambientais são criados 
pela sociedade, estão a exercer nela um impacto negativo crescente e vão requerer 
uma acção social coordenada para a sua resolução1’’.

É compreensível que a percepção do ambiente, centrada em problemas viesse a 
incluir um conjunto alargado de preocupações ambientais, e que estas se reflectissem 
em atitudes, intenções comportamentais e comportamentos distintos. Cada uma 
destas dimensões foi (e continua a ser) alvo de estudos, que procuram caracterizar os 
paradigmas ambientais subjacentes às comunidades (Castro e Lima, 2001 e Sockza, 
2005). Vários autores ajudaram a caracterizar o Paradigma Social Dominante (DSP) 
(por exemplo, Kilbourne et al., 2002) mas, em 1978, Catton e Dunlap exploraram a 
ideia de que poderia estar a assistir-se a uma mudança de paradigma ambiental. 
Entre as escalas mais utilizadas para apreciar as atitudes ambientais, destaca-se a 
“escala do novo paradigma ambiental” (Carton e Dunlap, 1978b; Dunlap e Carton, 
1978), posteriormente alargada e adaptada, passando a designar-se “escala do 
novo paradigma ecológico” (NEP) (Dunlap et al., 2000). Os valores assumidos pelo 
paradigma ambiental incluem quatro vectores:

–  os seres humanos são uma espécie excepcional, mas uma entre muitas espé-
cies, com as quais interagem e das quais dependem, assim como dependem 
do ecossistema global; 

–  os assuntos humanos são fortemente influenciados por forças culturais e 
sociais, mas também são influenciados pelo seu ambiente bio-físico, acres-
cendo que muitas das acções humanas apresentam consequências cuja total 
previsibilidade é impossível;

–  os seres humanos vivem e estão dependentes de um ambiente que impõe 
fortes restrições biológicas e físicas à sua vida; e

–  embora a capacidade inventiva dos seres humanos, e o poder que dela deriva, 
permitam alargar os seus limites, em última análise, as leis ecológicas não 
podem ser negadas e aplicam-se também à nossa espécie.

A adesão aos valores deste novo paradigma ecológico implica para os seres 
humanos a aceitação de que os ecossistemas e os recursos da Terra apresentam valor 
intrínseco, não existindo unicamente em função dos seres humanos, e reconhece a 
necessidade de restrições ao crescimento económico, implicando a procura de rela-
ções mais harmoniosas entre as pessoas e a natureza (Dunlap, 1993; Chung, 200I).

A escala NEP, ou modificações dela, tiveram muito sucesso, no sentido em 
que foram aplicadas inúmeras vezes, em diferentes contextos sociais, retornando 

1 “ ... environmental problems are inherently social problems, for they are created by society, are 
having an increasingly negative impact on society, and will require coordinated social action to 
be solved.” (Dunlap, 1993: 708).
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elevados valores de fiabilidade. Por exemplo Schultz e Zelezny (1999), compararam 
a consistência da escala NEP em catorze países (da América do Norte, Central e 
Europa), tendo obtido valores consistentes.

Também em Portugal, foi esta a escala adoptada pelo OBSERVA para deter-
minar as preocupações ambientais a nível nacional (Almeida, 2000 e 2004), e tinha 
sido igualmente adaptada por Silva (1994, 1996) para medir a percepção dos agricul-
tores da Região Autónoma dos Açores face ao ambiente. Existe todavia um corpo 
de críticas e interrogações ao NEP que podem ser incorporadas na sua análise e 
discussão (por exemplo, Stern, Dietz e Guagnano, 1995).

Mas por que se torna útil conhecer as atitudes ambientais dos cidadãos? As 
atitudes podem definir-se como os “atributos psicológicos do indivíduo que deter-
minam a sua tendência para agir de determinado modo, em determinada situação 
2“ (Moore, 1995), ou seja, associam-se as atitudes a uma predisposição para a acção. 
Por outro lado, existe algum consenso em torno do valor preditor das atitudes 
sobre os comportamentos, ou seja, a ideia de que acedendo às atitudes, é possí-
vel estimar comportamentos, que são obviamente muito mais difíceis de antecipar 
e medir, embora seja em função dos comportamentos que é possível minorar ou 
exponenciar os impactos da população no ambiente, estando as atitudes incluídas 
em diversos modelos de comportamento ambiental (Kollmuss e Agyeman, 2002). 
Por exemplo, Kaiser, Wölfing e Fuhrer (1999), trabalhando com 543 elementos de 
duas associações de transporte na Suíça, mostram que as atitudes ambientais são 
um poderoso preditor de comportamento ecológico, se forem considerados os 
conhecimentos e valores ambientais, bem como a intenção de comportamentos 
ecológicos da população.

Nesse sentido, o projecto “Atitudes face ao Ambiente em Regiões Periféricas” 
pretende contribuir para revelar a dimensão social das afirmações ambientais e ali-
mentar a tomada de decisões ambientais mais informadas e eficazes.

A Escala do Novo Paradigma Ecológico nos Açores
A escala do Novo Paradigma Ecológico é constituída por quinze afirmações. As 

ímpares correspondem ao factor prudência e as opções “concordo” ou “concordo 
plenamente” correspondem à maior percepção ambiental por parte dos inquiridos. 
As afirmações pares correspondem ao factor confiança e as opções “concordo” ou 
“concordo plenamente” correspondem à menor percepção ambiental por parte 
dos inquiridos.

Em relação ao conjunto de itens da escala do Novo Paradigma Ecológico (Qua-
dro 4.1), observou-se uma taxa de resposta que varia de 62% (na afirmação 1.NEP) 

2 “Atitudes may be defined as those psychological atributes of lhe individual which determine 
his tendencies to act in specified ways in specified situations.” (Moore, 1995: 157).
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a 97,2% (na afirmação 7.NEP). Consequentemente, a percentagem dos indivíduos 
que não se pronunciam sobre este tema varia de 2,8% (na afirmação 7.NEP) a 38% 
(na afirmação 1.NEP).

Quadro 4.1.  Respostas dos açorianos (n=600, 2005), em percentagem, à escala do novo paradigma ecológico, 
agrupadas conforme a concordância (respostas 4 e 5), neutralidade (resposta 3) ou discordância 
(respostas 1 e 2), na escala de Likert utilizada de cinco pontos. A maior concordância com a(s) frase(s) 
apresentada(s) em itálico implica menor grau de pro-ambientalismo.

Itens Escala do novo paradigma ecológico Concordam 
(4 e 5) (%)

Sem opinião
(3) (%)

Discordam  
(1 e 2) (%)

1.NEP Estamos a aproximarmo-nos do número máximo 
de pessoas que a Terra pode suportar. 30,5 38,0 31,5

2.NEP O Homem tem o direito de modificar a natureza 
de acordo com as suas necessidades. 25,5 15,7 58,8

3.NEP A acção do Homem na natureza produz frequen-
temente consequências desastrosas. 83,4 9,3 7,3

4.NEP A capacidade inventiva do Homem permitirá 
sempre a vida no planeta Terra. 31,2 28,8 40,0

5.NEP O Homem está a abusar severamente do 
ambiente. 87,8 6,7 5,5

6. NEP O planeta Terra será sempre rico em recursos 
naturais se os aproveitarmos bem. 74,8 11,5 13,7

7.NEP Tal como a espécie humana, todas as espécies 
animais e vegetais têm o direito de existir. 95,5 2,8 1,7

8.NEP A natureza conseguirá ultrapassar sempre os 
efeitos negativos da industrialização. 23,5 21,8 54,7

9.NEP Apesar das capacidades especiais do Homem, 
este ainda está sujeito às leis da natureza. 87,0 9,3 3,7

10.NEP A tão falada “crise ecológica”, associada ao 
mundo humano, tem sido muito exagerada. 29,8 21,7 48,5

11.NEP
A Terra pode ser comparada a uma nave 
espacial, em que os recursos e o espaço são 
limitados.

62,7 20,5 16,8

12.NEP O Homem foi criado para controlar a Natureza. 30,3 12,5 57,2

13.NEP O equilíbrio da natureza é muito frágil e facil-
mente alterável. 79,4 13,3 7,3

14.NEP
O Homem acabará por conhecer o funciona-
mento da natureza suficientemente bem para a 
controlar.

28,8 20,8 50,4

15.NEP Se as coisas continuarem como até aqui, uma 
catástrofe ecológica será inevitável. 76,2 17,3 6,5

De facto, as taxas de concordância ou discordância expressas com as afirmações 
da escala são muito variáveis. Ou seja, algumas afirmações recebem concordância 
generalizada (95,5%), como por exemplo a sétima, “Tal como a espécie humana, todas 
as espécies animais e vegetais têm o direito de existir”, enquanto outras, como por 
exemplo a primeira, “Estamos a aproximar-nos do número máximo de pessoas que a 
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Terra pode suportar”, ou a quarta, “A capacidade inventiva do Homem permitirá sem-
pre a vida no planeta Terra”, suscitam reacções mais ambivalentes, com percentagens 
de concordância, neutralidade e discordância muito semelhantes entre si.

A maior discordância da população açoriana analisada revelou-se em relação a 
três afirmações: 2.NEP, “O Homem tem o direito de modificar a natureza de acordo 
com as suas necessidades”; 12.NEP, “O Homem foi criado para controlar a Natu-
reza”, e 14.NEP, “O Homem acabará por conhecer o funcionamento da natureza 
suficientemente bem para a controlar”. Todas estas asserções apresentam taxas de 
discordância superiores a 50% da população (respectivamente 58,8%, 57,2% e 50,4%), 
e ainda tendo em comum o facto de serem afirmações pares (ou seja, afirmações 
cuja concordância implicaria maior adesão aos valores antropocêntricos).

Os valores da moda, na escala NEP para a população dos Açores, são apre-
sentados na Figura 4.1. Recorda-se que os valores das respostas variaram entre um, 
“discordo totalmente“ e cinco, “concordo totalmente“. Os valores da moda apre-
sentados resultam da recodificação dos dados originais, de modo que aos valores 
de resposta quatro e cinco corresponda a maior percepção ambiental, e aos valores 
um e dois a menor.

Nos Açores, na escala do Novo Paradigma Ecológico, os valores da moda variam 
entre dois (6.NEP) e cinco (7.NEP). Em doze dos quinze itens, o valor recodificado 
da moda é quatro, reveladora de maior percepção ambiental. Na sétima afirmação 
(7.NEP) o valor de moda obtido foi o mais elevado possível (cinco), exprimindo o 
reconhecimento generalizado de que “Tal como a espécie humana, todas as espé-
cies animais e vegetais têm o direito de existir”. Na primeira afirmação, 1.NEP, o 
valor da moda foi três, correspondendo à situação em que a maioria dos indivíduos 
opta por não expressar-se.

Na afirmação 6.NEP, o valor da moda obtido traduz a confiança que os inquiridos 
têm na abundância relativa de recursos quando são utilizados de forma racional e 
alguma descrença no esgotamento dos recursos naturais.
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Figura 4.1.  Valores da moda para cada uma das quinze afirmações da escala do novo paradigma ecológico (1.NEP 
a 15.NEP), no grupo de inquiridos dos Açores (n=600, 2005).
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A fim de analisar o posicionamento da população dos Açores no conjunto da 
escala do Novo Paradigma Ecológico (quinze itens), calculou-se a frequência relativa 
para cada uma das respostas possíveis. Assim, constata-se (Figura 4.2) que mais de 
metade dos inquiridos (62%) manifestam atitudes positivas face ao ambiente, dos 
quais, 20% se enquadram numa visão ecocêntrica radical (NEP forte).

20%

42%

17%

18%

3%

NEP forte

NEP

ns / nr

DSP

DSP Forte

Figura 4.2.  Posicionamento, em percentagem, da população dos Açores inquirida na escala do novo paradigma 
ecológico (n=600, 2005; ns / nr, não sabe ou não responde). (DSP, Paradigma Social Dominante; NEP, 
Novo Paradigma Ecológico).

Por outro lado, mais de um quinto da população açoriana (21%) expressa ati-
tudes menos concordantes com o paradigma ecológico (3% enquadram-se na 
perspectiva DSP forte).

A Escala do Novo Paradigma Ecológico em Castelo Branco
No que refere à análise das afirmações pares – factor prudência – de um modo 

geral, os inquiridos apresentam valores sempre superiores a 60%, o que denota uma 
grande sensibilidade às afirmações ambientais (Quadro 4.2).

No que concerne ao factor “confiança” – afirmações ímpares – como se constata 
no Quadro 4.2, os inquiridos apresentam valores sempre inferiores a 33%, o que mais 
uma vez denota, uma grande sensibilidade às afirmações ambientais.

No que refere à primeira afirmação “Estamos a aproximarmo-nos do número 
máximo de pessoas que a Terra pode suportar”, observa-se que, apenas 21% dos inqui-
ridos opinam a favor e quase metade (46,8%) não se pronunciam sobre o assunto. Esta 
é a afirmação do inquérito com a maior percentagem de inquiridos sem opinião.

Apenas 14,5% dos inquiridos concordam com a afirmação 2.NEP, “O Homem 
tem o direito de modificar a natureza de acordo com as suas necessidades”. No 
entanto, quase quatro em cada cinco dos inquiridos concorda que “A acção do 
Homem na natureza produz frequentemente consequências desastrosas”, e ainda 
cerca de 87,7% dos inquiridos consideram que “O Homem está a abusar severa-
mente do ambiente”.
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Quase um quarto dos inquiridos acreditam que “A capacidade inventiva do 
Homem permitirá sempre a vida no planeta Terra”, enquanto mais de metade (60,7%) 
admitem que “O Planeta Terra será sempre abundante em recursos naturais se o 
aproveitarmos bem”.

Quadro 4.2.  Respostas dos albicastrenses (n=600, 2005), em percentagem, à escala do novo paradigma ecoló-
gico, agrupadas conforme a concordância (respostas 4 e 5), neutralidade (resposta 3) ou discordância 
(respostas 1 e 2), na escala de Likert utilizada de cinco pontos. A maior concordância com a(s) frase(s) 
apresentada(s) em itálico implica menor grau de pro-ambientalismo.

Itens Escala do novo paradigma ecológico Concordam
(4 e 5) %

Sem opinião
(3) %

Discordam
(1e 2) %

1.NEP Estamos a aproximarmo-nos do número máximo 
de pessoas que a Terra pode suportar. 21,0 46,8 32,2

2.NEP O Homem tem o direito de modificar a natureza 
de acordo com as suas necessidades. 14,5 18,2 67,3

3.NEP A acção do Homem na natureza produz frequen-
temente consequências desastrosas. 78,0 13,3 8,7

4.NEP A capacidade inventiva do Homem permitirá sem-
pre a vida no planeta Terra. 23,2 37,3 39,5

5.NEP O Homem está a abusar severamente do 
ambiente. 87,7 6,6 5,7

6.NEP O planeta Terra será sempre abundante em recur-
sos naturais se o aproveitarmos bem. 60,7 15,6 23,7

7.NEP Tal como a espécie humana, todas as espécies 
animais e vegetais têm o direito de existir. 94,0 3,5 2,5

8.NEP A natureza conseguirá sempre superar os efeitos 
negativos da industrialização. 8,7 18,3 73,0

9.NEP Apesar das capacidades especiais do Homem, 
este ainda está sujeito às leis da natureza. 80,7 15,5 3,8

10.NEP A tão falada “crise ecológica”, associada ao 
mundo humano, tem sido muito exagerada. 28,5 31,2 40,3

11.NEP A Terra pode ser comparada a uma nave espacial, 
em que os recursos e o espaço são limitados. 57,2 24,8 18,0

12.NEP O Homem foi criado para controlar a Natureza. 13,3 16,2 70,5

13.NEP O equilíbrio da natureza é muito frágil e facil-
mente alterável. 68,8 20,4 10,8

14.NEP
O Homem acabará por conhecer o funciona-
mento da natureza suficientemente bem para a 
controlar.

15,8 30,2 54,0

15.NEP Se as coisas continuarem como até aqui, uma 
catástrofe ecológica será inevitável. 73,5 20,8 5,7

No que refere à afirmação 7.NEP, ” Tal como a espécie humana, todas as espé-
cies animais e vegetais têm o direito de existir”, a quase totalidade dos inquiridos 
(94%) concorda com ela, enquanto relativamente à afirmação 8.NEP “A natureza 
conseguirá sempre superar os efeitos negativos da industrialização” parece ser a 
opinião de apenas 8,7% dos inquiridos.
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Quanto à afirmação 9.NEP, “Apesar das capacidades especiais do Homem, este 
ainda está sujeito às leis da natureza”, observa-se que 80,7% dos albicastrenses 
inquiridos concordam com ela.

Cerca de 28,5% dos inquiridos consideram que “A tão falada «crise ecológica» 
associada ao mundo humano tem sido muito exagerada”.

Mais de metade dos inquiridos (57,2%) referem que “A Terra pode ser compa-
rada a uma nave espacial, em que os recursos e o espaço são limitados”.

“O Homem foi criado para controlar a Natureza” é a opinião de 13,3% dos 
inquiridos.

Para cerca de 68,8% das pessoas, “O equilíbrio da natureza é muito frágil e 
facilmente alterável”.

No que refere à afirmação 12.NEP, ”O Homem acabará por conhecer o fun-
cionamento da natureza suficientemente bem para a controlar”, apenas 15,8% dos 
inquiridos concordam com esta afirmação.

A última afirmação desta escala, 15.NEP, “Se as coisas continuarem como até aqui, 
uma catástrofe ecológica será inevitável”, é a opinião de 73,5% dos inquiridos.

Nos inquiridos do distrito de Castelo Branco, na escala do Novo Paradigma 
Ecológico, verifica-se que a moda varia entre os valores dois (6.NEP – “O Planeta 
Terra será sempre abundante em recursos naturais se o aproveitarmos bem”) e cinco 
(5.NEP e 7.NEP). De um modo geral, o valor da moda mais frequente é quatro (em 
dez das quinze afirmações), o que sugere uma maior sensibilidade às afirmações 
ambientais na generalidade (Figura 4.3).
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Figura 4.3.  Valores da moda para cada uma das quinze afirmações da escala do novo paradigma ecológico (1.NEP 

a 15.NEP), no grupo de inquiridos de Castelo Branco (n=600, 2005).

Nas afirmações 1.NEP e 4.NEP, respectivamente “Estamos a aproximarmo-nos do 
número máximo de pessoas que a Terra pode suportar” e “A capacidade inventiva 
do Homem permitirá sempre a vida no planeta Terra”, obtém-se o valor da moda 
três, o que corresponde a não expressar uma opinião sobre o assunto (Figura 4.3).
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Figura 4.4.  Posicionamento, em percentagem, da população de Castelo Branco inquirida na Escala do Novo Para-
digma Ecológico (n=600, 2005; ns / nr, não sabe ou não responde). (DSP, Paradigma Social Dominante; 
NEP, Novo Paradigma Ecológico).

Na Figura 4.4, verifica-se que 62% dos albicastrenses apresentam atitudes que 
se integram na visão ecocêntrica. Nas atitudes face ao ambiente, constata-se que, 
17% dos inquiridos (14% DSP e 3% DSP forte) evidenciam atitudes fortemente antro-
pocêntricas. No entanto, os inquiridos que não expressam a sua opinião (21%) ainda 
constituem uma parte importante da população inquirida.

A Escala do Novo Paradigma Ecológico – Comparação de Atitudes em 
Zonas Periféricas

Para avaliar as atitudes face ao ambiente, usando como instrumento o Novo 
Paradigma Ecológico de Dunlap et al. (1992), considera-se a divisão da escala em 
cinco grupos, tal como foi considerado por Almeida (2001) e por outros autores 
(Berenguer et al., 2005). Cada um destes cinco grupos inclui três afirmações da escala 
Novo Paradigma Ecológico, o que totaliza as quinze afirmações originais. Os cinco 
grupos e respectivas afirmações são:

Primeiro Grupo: “Limites ao crescimento”, que agrupa as seguintes afirmações:
–  1.NEP: Estamos a aproximarmo-nos do número máximo de pessoas que a 

Terra pode suportar;
–  6.NEP: O planeta será sempre rico em recursos naturais se os aproveitarmos bem;
–  11.NEP: A Terra pode ser comparada a uma nave espacial, em que os recursos 

e o espaço são limitados.
Segundo Grupo: “Anti-antropocentrismo“, que inclui as seguintes 

afirmações:
–  2.NEP: O Homem tem o direito de modificar a natureza de acordo com as 

suas necessidades;
–  7.NEP: Tal como a espécie humana, todas as espécies animais e vegetais têm 

o direito de existir;
–  12.NEP: O Homem foi criado para controlar a natureza.
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Terceiro Grupo: “Fragilidade do equilíbrio ecológico”, que integra as seguintes 
afirmações:

–  3.NEP: A acção do Homem na Natureza produz frequentemente consequên-
cias desastrosas;

–  8.NEP: A natureza conseguirá sempre superar os efeitos negativos da 
industrialização;

–  13.NEP: O equilíbrio da natureza é muito frágil e facilmente alterável.

Quarto Grupo: “Equidade biótica“, que agrupa as seguintes afirmações:
–  4.NEP: A capacidade inventiva do Homem permitirá sempre a vida no 

Planeta;
–  9.NEP: Apesar das capacidades especiais do Homem, este ainda está sujeito 

às leis da natureza;
–  14.NEP: O Homem acabará por conhecer o funcionamento da natureza o 

suficientemente bem para a controlar.

Quinto Grupo: “Possibilidade de crise ecológica”, que integra as seguintes afirmações:
–  5.NEP: O Homem está a abusar severamente do ambiente;
–  10.NEP: A tão falada crise ecológica associada ao mundo humano tem sido 

muito exagerada;
–  15.NEP: Se as coisas continuarem como até aqui, uma catástrofe será 

inevitável.

Limites ao Crescimento
Com o grupo de afirmações relativo aos limites ao crescimento da escala do 

Novo Paradigma Ecológico, pretende-se conhecer as atitudes em relação aos recur-
sos que podem limitar a sobrevivência do Homem no mundo.

A maior parte dos inquiridos (46,8% dos albicastrenses e 38% dos açorianos) não 
têm opinião formada sobre a primeira afirmação, “Estamos a aproximarmo-nos do 
número máximo de pessoas que a Terra pode suportar” (Figura 4.5). De facto, esta é 
a afirmação da escala do Novo Paradigma Ecológico, em que as pessoas inquiridas 
menos se pronunciaram, provavelmente devido à ambiguidade deste tema. Cerca 
de um terço dos inquiridos, em ambas as regiões, discorda desta afirmação (31,5% 
nos Açores e 32,2% em Castelo Branco).

Existem diferenças estatisticamente significativas entre as respostas dos inquiridos 
açorianos e albicastrenses, em relação a esta afirmação (Kruskal-Wallis: Qui=4,31; gl=1; 
p=0,038), surgindo os açorianos como mais pró-ambientalistas provavelmente por haver 
mais respostas que tendem concordar com a afirmação. Talvez a limitação do espaço 
mais obviamente associada à vida nas ilhas tenha influenciado estas respostas.

Em Portugal, Almeida (2001) verificou que apenas 15,2% dos portugueses não 
se expressavam sobre esta afirmação (1.NEP), e que a maior parte deles (52,8%) 
concordavam com ela.
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Figura 4.5.  Posicionamento, em percentagem, da população inquirida nos Açores e em Castelo Branco (n=1 200; 
2005), relativa à escala do novo paradigma ecológico e à afirmação “Estamos a aproximarmo-nos do 
número máximo de pessoas que a Terra pode suportar” (1.NEP).

Tanto os açorianos como os albicastrenses tendem a concordar com a sexta 
afirmação da escala do Novo Paradigma Ecológico: “O planeta será sempre rico 
em recursos naturais se os aproveitarmos bem” (Figura 4.6). Os açorianos são mais 
optimistas (74,8%) do que os habitantes de Castelo Branco (60,7%). Poucos são os 
respondentes que discordam desta afirmação, tendência que se acentua no caso 
dos açorianos.

Observa-se que, de facto, existem diferenças estatisticamente significativas entre 
Açores e Castelo Branco relativamente a esta afirmação (Kruskal-Wallis: Qui=25,92; 
gl=1; p=0,000).

Em Portugal, o OBSERVA, verificou que quase três quartos da população inquirida 
(70,9%) também estavam de acordo com a afirmação 6.NEP, tendo quase metade 
destes (45,7%) respondido “concordo totalmente” (Almeida, 2001). Embora os níveis 
de confiança no planeta se mantenham elevados neste estudos, nota-se uma deslo-
cação do valor mais extremo (5) para uma concordância menos veemente (4).
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Figura 4.6.  Posicionamento, em percentagem, da população inquirida nos Açores e em Castelo Branco (n=1 200; 
2005), relativa à escala do novo paradigma ecológico e à afirmação “O planeta Terra será sempre 
abundante em recursos naturais se o aproveitarmos bem” (6.NEP).
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A maior parte dos inquiridos (62,7% dos açorianos e 57,2% dos albicastrenses) 
concordam com a décima primeira asserção, “A Terra pode ser comparada a uma 
nave espacial, em que os recursos e o espaço são limitados”, como se observa na 
Figura 4.7. No entanto, quase cerca de um quarto dos inquiridos albicastrenses e 
um quinto dos açorianos, não expressam opinião sobre o assunto.

Na afirmação 11.NEP, não existem diferenças estatisticamente significativas 
entre as duas regiões.
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Figura 4.7.  Posicionamento, em percentagem, da população inquirida nos Açores e em Castelo Branco (n=1 200; 
2005), relativa à escala do novo paradigma ecológico e à afirmação “A Terra pode ser comparada a 
uma nave espacial em que os recursos e o espaço é limitado” (11.NEP).

No trabalho do OBSERVA, também se verificou que cerca de metade (50,7%) 
dos inquiridos portugueses estavam de acordo com esta asserção (Almeida, (2001). 
A consciência pró-ambiental parece assim ter-se consolidado nos últimos cinco anos 
entre a população em relação a este item.

Anti-antropocentrismo
No grupo de afirmações relativo ao anti-antropocentrismo, pretende-se averiguar 

qual a posição dos inquiridos sobre a influência e supremacia do Homem na natu-
reza. A primeira afirmação colocada neste grupo, 2.NEP, “O Homem tem o direito 
de modificar a natureza de acordo com as suas necessidades”, é na sua maior parte 
respondida com “discordo” e “discordo completamente”, pelos inquiridos de ambas 
as regiões (cerca de 58,9% nos Açores e 67,3% em Castelo Branco) (Figura 4.8).

No entanto, verifica-se a existência de diferenças estatisticamente significativas 
entre as respostas dos inquiridos açorianos e albicastrenses a esta afirmação (Kruskal-
Wallis: Qui=22,14; gl=1; p=0,000), surgindo os albicastrenses como exprimindo 
atitudes mais consentâneas com o Novo Paradigma Ecológico.

Em Portugal, em 2000, mais de metade dos inquiridos (57,2%) também discorda-
ram desta afirmação, aproximando-se mais da visão ecocêntrica (Almeida, 2001).
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Figura 4.8.  Posicionamento, em percentagem, da população inquirida nos Açores e em Castelo Branco  
(n=1 200; 2005), relativa à escala do novo paradigma ecológico e à afirmação “O Homem tem o direito 
de modificar a natureza de acordo com as suas necessidades” (2.NEP).

Mais de 90% dos indivíduos, em ambas as regiões periféricas analisadas, concor-
dam com o direito da existência de todas as espécies da natureza, e apenas cerca 
de 3% dos inquiridos não manifestam opinião na afirmação 7.NEP (Figura 4.9).

Apesar do grau de concordância generalizado entre os inquiridos das duas 
regiões, existem diferenças estatisticamente significativas, entre Açores e Castelo 
Branco, encontrando-se os albicastrenses mais inseridos nos pressupostos do Novo 
Paradigma Ecológico (Kruskal-Wallis: Qui=11,07, gl=1; p=0,001).

Este respeito pela biodiversidade também foi verificado, pelos investigadores 
do OBSERVA coordenados por Almeida (2001), junto da população portuguesa em 
2000, ano em que 88,7%, concordava com esta afirmação.
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Figura 4.9.  Posicionamento, em percentagem, da população inquirida nos Açores e em Castelo Branco (n=1 200; 
2005), relativa à escala do novo paradigma ecológico e à afirmação “Tal como a espécie humana, todas 
as espécies animais e vegetais têm o direito de existir” (7.NEP).

A maior parte dos inquiridos discordam da afirmação 12.NEP, “O Homem foi 
criado para controlar a natureza”, embora esta visão anti-antropocêntrica seja mais 
acentuada em Castelo Branco (70,5%) do que nos Açores (57,2%) (Figura 4.10), exis-
tindo diferenças estatisticamente significativas entre as duas regiões (Kruskal-Wallis: 
Qui=29,62; gl=1; p=0,000).
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Figura 4.10.  Posicionamento, em percentagem, da população inquirida nos Açores e em Castelo Branco  
(n=1 200; 2005), relativa à escala do novo paradigma ecológico e à afirmação “O Homem foi criado 
para controlar a natureza” (12.NEP).

A percentagem de discordância da afirmação 12.NEP era de 53,7% para a 
população portuguesa inquirida (Almeida, 2001). Nas zonas periféricas em análise, 
e cinco anos volvidos desde o inquérito do OBSERVA, a consciência do papel do 
Homem como controlador da natureza parece continuar a diminuir.

Fragilidade do Equilíbrio Ecológico
Para estimar o impacto da intervenção do Homem na natureza, utilizam-se as 

três afirmações relativas à percepção da fragilidade do equilíbrio ecológico.
Na Figura 4.11, observa-se que a terceira afirmação “A acção do Homem na 

natureza produz frequentemente consequências desastrosas” é a opinião concor-
dante da maior parte dos inquiridos, embora seja mais consensual entre nos aço-
rianos (83,3%) do que entre os albicastrenses (78%). Contudo, esta diferença não é 
estatisticamente significativa, como foi comprovado pelo teste Kruskal-Wallis.

Mais de quatro quintos (81,7%) dos portugueses também concordou com esta 
afirmação em 2000 nos estudos coordenados por Almeida (2001).
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Figura 4.11.  Posicionamento, em percentagem, da população inquirida nos Açores e em Castelo Branco  
(n=1 200; 2005), relativa à escala do novo paradigma ecológico e à afirmação “A acção do Homem 
na natureza produz frequentemente consequências desastrosas” (3.NEP).
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A confiança na resiliência da natureza expressa pela oitava asserção da escala 
NEP, “A natureza conseguirá sempre superar os efeitos negativos da industrializa-
ção”, é partilhada por cerca de um quarto dos açorianos (23,5%) mas menos de um 
décimo dos albicastrenses (8,7%) (Figura 4.12). Existem assim diferenças estatisti-
camente significativas entre as respostas dos inquiridos açorianos e albicastrenses 
a esta afirmação (Teste Kruskal-Wallis: Qui=54,73; gl=1; p=0,000).

Verificou-se, em 2000, na população portuguesa, que quase dois terços (62,2%) 
dos inquiridos portugueses discordavam da afirmação 8.NEP (Almeida, 2001).
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Figura 4.12.  Posicionamento, em percentagem, da população inquirida nos Açores e em Castelo Branco  
(n=1 200; 2005), relativa à escala do novo paradigma ecológico e à afirmação “ A natureza conseguirá 
sempre superar os efeitos negativos da industrialização” (8.NEP).

O equilíbrio dos ecossistemas, auscultado na décima terceira afirmação da escala 
Novo Paradigma Ecológico, “O equilíbrio da natureza é muito frágil e facilmente 
alterável”é a opinião de mais de três quartos dos inquiridos açorianos (79,3%), mas 
também de mais de dois terços dos albicastrenses (68,8%) (Figura 4.13).

Observa-se que existem diferenças estatisticamente significativas entre os inqui-
ridos das duas regiões (Teste Kruskal-Wallis: Qui=7,67; gl=1; p=0,006), revelando-se 
os ilhéus mais conscientes da fragilidade da natureza, quiçá pela realidade de limi-
tação de território que experimentam com mais acuidade.

0,5 6,8

60,8

18,5 13,32,2 8,7

50

18,8 20,3

0
20
40
60
80

100

Discordo 
totalmente

Discordo Concordo Concordo 
totalmente

ns/nr

Açores Castelo Branco

Figura 4.13.  Posicionamento, em percentagem, da população inquirida nos Açores e em Castelo Branco  
(n=1 200; 2005), relativa à escala do novo paradigma ecológico e à afirmação “ O equilíbrio da natu-
reza é muito frágil e facilmente alterável “ (13.NEP).
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Também em Portugal, no ano 2000, cerca de três quartos dos inquiridos (71,3%) 
concordavam com a afirmação 13.NEP (Almeida, 2001).

Equidade Biótica
No grupo de afirmações relativo à equidade biótica, pretende-se conhecer a 

percepção dos inquiridos sobre as limitações do Homem na natureza.
A quarta afirmação da escala Novo Paradigma Ecológico, “A capacidade inven-

tiva do Homem permitirá sempre a vida no planeta Terra” é uma das afirmações com 
uma maior dispersão de respostas, sendo semelhante o número de respondentes 
que concordam e que discordam dela.

A proporção de inquiridos sem opinião excede um terço em Castelo Branco 
(37,3%) e um quarto nos Açores (28,8%) (Figura 4.14).

As diferenças entre Açores e Castelo Branco, nesta afirmação, não são signifi-
cativas como foi verificado pelo teste Kruskal-Wallis.

Em Portugal, também mais de um quarto (26,4%) da população inquirida não 
manifestava opinião sobre este assunto (Almeida, 2001). Verificou-se ainda que, 31,8% 
dos portugueses discordavam e 41,4% deles concordavam com esta asserção.

Nas respostas à afirmação 4.NEP, é visível a existência de divergência de opi-
nião e de algumas dúvidas nas capacidades do Homem para resolver situações 
ambientais adversas.
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Figura 4.14.  Posicionamento, em percentagem, da população inquirida nos Açores e em Castelo Branco  
(n=1 200; 2005), relativa à escala do novo paradigma ecológico e à afirmação “A capacidade inventiva 
do Homem permitirá sempre a vida no planeta Terra” (4.NEP).

A nona afirmação da escala Novo Paradigma Ecológico, “Apesar das capacida-
des especiais do Homem, este ainda está sujeito às leis da natureza” é a opinião da 
maior parte dos inquiridos açorianos (87%) e dos albicastrenses (80,7%) (Figura 4.15), 
não havendo diferenças estatisticamente significativas entre as duas populações, 
tal como foi confirmado pelo teste Kruskal-Wallis.

Na afirmação 9.NEP, surge algum extremismo no sentido mais ambientalista, 
como se pode verificar nas respostas do “concordo totalmente” (mais de um quarto 
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das respostas). Também existem mais inquiridos sem opinião, em Castelo Branco 
do que nos Açores.

É interessante verificar que nos estudos do OBSERVA, que incluíam uma popula-
ção representativa de Portugal, mais de três quartos da população inquirida (79,1%) 
também concordava com esta afirmação (Almeida, 2001).
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Figura 4.15.  Posicionamento, em percentagem, da população inquirida nos Açores e em Castelo Branco  
(n=1 200; 2005), relativa à escala do novo paradigma ecológico e à afirmação “ Apesar das capaci-
dades especiais do Homem, este ainda está sujeito às leis da natureza “ (9.NEP).

Cerca de metade dos inquiridos (54,0% em Castelo Branco e 50,3% nos Aço-
res) discorda da décima quarta afirmação da escala Novo Paradigma Ecológico, “O 
Homem acabará por conhecer o funcionamento da natureza suficientemente bem 
para a controlar”. Nesta afirmação, a taxa dos inquiridos sem opinião, nos Açores 
foi superior a um quinto (20,8%) e cerca de um terço (30,2%) em Castelo Branco. Os 
açorianos aparentavam ser mais crentes (28,9%) do que os albicastrenses (15,8%) na 
capacidade do Homem para o controle da natureza (Figura 4.16).

De facto, existem diferenças estatisticamente significativas entre as respostas 
dos inquiridos açorianos e albicastrenses a esta afirmação (Teste Kruskal-Wallis: 
Qui=8,54; gl=1; p=0,003).
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Figura 4.16.  Posicionamento, em percentagem, da população inquirida nos Açores e em Castelo Branco  
(n=1 200; 2005), relativa à escala do novo paradigma ecológico e à afirmação “ O Homem acabará 
por conhecer o funcionamento da natureza o suficientemente bem para a controlar” (14.NEP).
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Na população inquirida em Portugal, em 2000, Almeida (2001) também consta-
tou que cerca de metade da população em estudo (48%) discordava da afirmação 
14.NEP.

Possibilidade de Crise Ecológica
Com as asserções relativas à possibilidade de crise ecológica, pretendem-se 

conhecer as atitudes dos inquiridos à degradação ambiental do planeta Terra.
Na Figura 4.17, verifica-se que é opinião quase unânime dos albicastrenses 

(87,7%) e dos açorianos (87,8%) que “O Homem está a abusar severamente do 
ambiente”. Os albicastrenses apresentam um pendor NEP forte (47,2%) superior 
ao dos açorianos (38,8%), sendo a percentagem dos que não se pronuncia sobre o 
assunto relativamente baixa (6,7% para cada uma das regiões).

Verifica-se a existência de diferenças estatisticamente significativas entre a popu-
lação açoriana e albicastrense, no que concerne a esta afirmação (Teste Kruskal-Wallis: 
Qui=5,61; gl=1; p=0,018), revelando os albicastrenses maior prudência ecológica.

Os valores de concordância com a afirmação 5.NEP, observados pelo estudo do 
OBSERVA para Portugal (Almeida, 2001) foram relativamente mais baixos, embora exce-
dendo três quartos dos inquiridos portugueses (79,7%). Curiosamente, a taxa de não 
resposta é superior (15,5%), às verificadas no estudo nas duas regiões periféricas.
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Figura 4.17.  Posicionamento, em percentagem, da população inquirida nos Açores e em Castelo Branco  
(n=1 200; 2005), relativa à escala do novo paradigma ecológico e à afirmação “ O Homem está a 
abusar severamente do ambiente” (5.NEP).

A décima afirmação da escala do Novo Paradigma Ecológico, “A tão falada 
crise ecológica associada ao mundo humano tem sido muito exagerada”, dividiu a 
opinião dos inquiridos, embora o desacordo seja mais acentuado nos Açores (48,5%) 
do que em Castelo Branco (40,3%) (Figura 4.18). No entanto, mais de um quarto dos 
açorianos (29,8%) e dos albicastrenses (28,5%) concordavam com esta asserção.

As diferenças entre Açores e Castelo Branco, nesta afirmação, não são estatis-
ticamente significativas, tal como foi verificado pelo teste Kruskal-Wallis.
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Figura 4.18.  Posicionamento, em percentagem, da população inquirida nos Açores e em Castelo Branco  
(n=1 200; 2005), relativa à escala do novo paradigma ecológico e à afirmação “ A tão falada crise 
ecológica associada ao mundo humano, tem sido muito exagerada” (10.NEP).

No estudo realizado em Portugal pelo OBSERVA observou-se que as opiniões 
também se encontravam muito divididas (Almeida, 2001). De facto, 39,1% dos por-
tugueses concordavam com a afirmação 10.NEP, enquanto mais de um quarto dos 
inquiridos (25,2% do total) não se pronunciaram sobre este tema.

Na afirmação 15.NEP, “Se as coisas continuarem como até aqui, uma catástrofe  
ecológica será inevitável”, a maior parte dos inquiridos (76,2% dos açorianos e 73,5% 
dos albicastrenses) consideravam possível este cenário (Figura 4.19). Apenas discorda-
ram desta opinião 5,7% dos albicastrenses e 6,5% dos açorianos. Cerca de um quarto 
dos inquiridos apresentavam atitudes ambientalistas mais radicais (NEP forte) quanto à 
possível existência de catástrofe ecológica (25,8% dos albicastrenses e 22,7% dos açoria-
nos). No entanto, cerca de um quinto dos inquiridos não tinham opinião formada sobre 
este assunto (17,3% no caso dos açorianos e 20,8% no caso dos albicastrenses).

Não existem diferenças estatisticamente significativas entre as respostas dos 
inquiridos açorianos e albicastrenses a esta afirmação, como foi verificado pelo teste 
Kruskal-Wallis.
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Figura 4.19.  Posicionamento, em percentagem, da população inquirida nos Açores e em Castelo Branco  
(n=1 200; 2005), relativa à escala do novo paradigma ecológico e à afirmação “ Se as coisas continu-
arem como até aqui, uma catástrofe ecológica será inevitável” (15.NEP).

Para Portugal, verificou-se, em 2000, que 68,9% dos inquiridos tinham a percep-
ção da inevitabilidade de uma crise ecológica (Almeida, 2001).
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O Espaço Residencial: Atitudes face ao Ambiente nos Açores e em 
Castelo Branco

As afirmações da escala do Novo Paradigma Ecológico, relativamente ao espaço 
residencial, motivaram 16,7% dos açorianos a refugiarem-se na possibilidade de 
resposta “não concordo, nem discordo” (Figura 4.20), não havendo, no entanto, 
grande diferença entre as percentagens de não resposta entre a população rural 
ou urbana.

De um modo geral, as atitudes inserem-se na visão paradigmática ecológica, 
embora seja mais expressiva na população urbana (66,1% dos inquiridos) do que na 
população rural (57,4% dos inquiridos). A percentagem de cidadãos que se revê num 
NEP forte é mais elevada nos espaços urbanos (22,9%) do que nos rurais (16,0%). É 
também nos espaços rurais que aparece uma maior percentagem de respostas que 
correspondem ao paradigma social dominante.

Verifica-se que as diferenças entre as respostas dos residentes açorianos em meio 
rural e urbano são estatisticamente significativas para catorze afirmações (Teste de 
independência do Qui-Quadrado: Qui=132,93; gl=4; p=0,000; teste Kruskal-Wallis, 
p <0,05), ou seja, todas à excepção da terceira “A acção do Homem na natureza 
produz frequentemente consequências desastrosas” tendo os cidadãos residentes 
em espaços urbanos manifestado sempre atitudes mais favoráveis ao ambiente.
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Figura 4.20.  Posicionamento, em percentagem, da população dos Açores inquirida na escala do novo paradigma 
ecológico (NEP) (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).

Nos Açores (Figura 4.21), a moda varia em função do local de residência em 
quatro das quinze afirmações (4.NEP, 7.NEP, 10.NEP e 12.NEP), expressando a 
população rural atitudes mais conservadoras do que a população urbana. A pri-
meira afirmação (1.NEP) alcançou o valor da moda três sendo aquela em que menos 
indivíduos manifestam a sua opinião. Nas restantes afirmações, a moda variou de 
dois (6.NEP) a cinco (7.NEP).
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Figura 4.21.  Valores da moda para cada uma das afirmações da escala do novo paradigma ecológico, no grupo 
de inquiridos da população dos Açores, segundo o espaço residencial (n=600, 2005).

De um modo geral, as atitudes ambientais expressas pelos albicastrenses inse-
rem-se no paradigma ecológico, embora esta tendência seja mais expressiva na 
população urbana (64,8% dos inquiridos) do que na população rural (59,1% dos 
inquiridos) (Figura 4.22). 

Nesta escala, também a visão antropocêntrica (DSP e DSP forte) é maior na 
população rural (17,7%) do que na urbana (15,9%). A proporção de inquiridos que 
não expressa opinião é elevada, aproximando-se de um quinto (19,3%) na população 
urbana e de um quarto (23,2%) na população rural. Esta elevada taxa de não resposta, 
pode ser consequência da complexidade dos temas propostos na escala do novo 
paradigma ecológico, ou de algum alheamento em relação ao ambiente.
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Figura 4.22.  Posicionamento, em percentagem, da população de Castelo Branco inquirida na escala do novo para-
digma ecológico (NEP) (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).
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Em Castelo Branco, na escala do Novo Paradigma Ecológico, não existem 
grandes variações nos valores da moda das respostas em função da ruralidade ou 
urbanidade (Figura 4.23). 

Os residentes urbanos manifestam valores da moda superior aos residentes 
em espaço rural, em duas (3.NEP e 10.NEP) das quinze afirmações, exprimindo os 
habitantes da cidade de Castelo Branco atitudes de maior pendor ecológico do 
que os restantes habitantes rurais.
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Figura 4.23.  Valores da moda para cada uma das afirmações da escala do novo paradigma ecológico, no grupo 
de inquiridos da população de Castelo Branco, segundo o espaço residencial (n=600, 2005).

Duas das afirmações (5.NEP e 7.NEP) alcançam o valor da moda mais elevado 
(cinco) e não variam com o local de residência. As afirmações 1.NEP e 4.NEP apre-
sentam o valor da moda três, ou seja, a maioria dos respondentes não expressa 
opinião sobre os temas propostos, respectivamente a capacidade de carga do 
planeta Terra e a confiança na possibilidade de sobrevivência graças à capacidade 
inventiva da humanidade.

As diferenças entre residir em espaço urbano ou rural são estatisticamente sig-
nificativas (Teste de independência do Qui-Quadrado: Qui=37,02; gl=4; p=0,000; 
teste Kruskal-Wallis, p < 0,05) em cinco das afirmações (3.NEP, 5.NEP, 8.NEP, 12.NEP 
e 13.NEP), tendo os cidadãos residentes de espaços urbanos manifestado sempre 
atitudes mais integradas no novo paradigma ecológico.

O Espaço Residencial – Comparação das Atitudes face ao Ambiente 
em Zonas Periféricas

Na escala do Novo Paradigma Ecológico, mais de metade dos inquiridos neste 
trabalho têm atitudes favoráveis em relação ao ambiente, tanto na população rural 
como na urbana (Figura 4.24). São observadas diferenças mais expressivas entre os 
habitantes dos espaços residenciais rural e urbano, do que entre os habitantes das 
freguesias rurais açorianas e albicastrenses entre si, ou do que entre os habitantes das 
cidades entre si. No entanto, os inquiridos urbanos açorianos (66,1%) manifestam ati-
tudes mais favoráveis à preservação ambiental do que os albicastrenses (64,8%).
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Figura 4.24.  Posicionamento, em percentagem, da população dos Açores e de Castelo Branco inquirida na escala do 
novo paradigma ecológico: (n=1200, 2005), segundo o espaço residencial (rural e urbano). (DSP, Para-
digma Social Dominante; NEP, Novo Paradigma Ecológico, ns / nr, não sabe ou não responde).

Nos açorianos que residem em espaço residenciais rurais ganha importância a 
visão antropocêntrica, já que cerca de um quarto (25,9%) dos inquiridos expressaram 
atitudes antropocêntricas (DSP e DSP forte). Este facto pode ser influenciado pela 
maior ligação dos residentes ao meio rural, e pelo exercício de actividades econó-
micas como a agricultura e a pecuária, o que pode influenciar uma visão utilitarista 
da natureza, ou aumentar a confiança nos recursos da Terra.

Verifica-se que entre as atitudes face ao ambiente da população rural das duas 
regiões existem diferenças estatisticamente significativas em oito das afirmações 
(2.NEP, 5.NEP, 6.NEP, 7.NEP, 8.NEP, 12.NEP, 13.NEP e 14.NEP) e que entre a popu-
lação urbana das duas regiões existem diferenças estatisticamente significativas em 
sete das quinze afirmações do Novo Paradigma Ecológico (1.NEP, 2.NEP, 6.NEP, 
8.NEP, 10.NEP, 11.NEP e 12.NEP) (Testes de Kruskal-Wallis). Em três delas (primeira, 
décima e décima primeira), foram os habitantes dos Açores (Ponta Delgada e Angra 
do Heroísmo) que exprimiram atitudes mais favoráveis ao ambiente. É interessante 
referir que a primeira e a décima primeira afirmação exprimem a ideia de limitação 
(número máximo de pessoas na Terra e o planeta visto como uma nave espacial 
com recursos e espaço limitados), o que pode interagir com a noção de fronteira 
marítima que os ilhéus enfrentam.

O Género: Atitudes face ao Ambiente nos Açores e em Castelo 
Branco

Na Figura 4.25, observa-se que, nos Açores, não são evidentes grandes diferen-
ças entre as respostas das populações feminina ou masculina, no pendor ambiental 
ou antropocêntrico, ou na taxa de não respostas, revelando a maioria dos inquiridos 
(61,7%) pendor ambiental, de entre os quais, cerca de um terço expressa atitudes 
ecocêntricas mais fortes. A proporção de inquiridos que não se pronunciaram sobre 
este assunto (cerca de 17%) também é muito semelhante. A visão antropocêntrica 
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nos Açores é semelhante e inferior a 3,5%. Não existem diferenças estatisticamente 
significativas, quanto ao género.
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Figura 4.25.  Posicionamento, em percentagem, da população dos Açores inquirida na escala do novo paradigma 
ecológico (NEP) (n=600, 2005), segundo o género (feminino, masculino). (DSP, Paradigma Social 
Dominante; NEP, Novo Paradigma Ecológico, ns / nr, não sabe ou não responde).

No que concerne ao valor da moda comparada para homens e mulheres dos 
Açores não existem diferenças em qualquer das afirmações (Figura 4.26). O valor 
da moda inclui valores que exprimem confiança na gestão do homem (na afirmação 
6.NEP, referente à abundância de recursos naturais na Terra) e alguma dificuldade 
de tomada de posição (afirmação 1.NEP, sobre o número máximo de pessoas que 
a Terra pode suportar). As modas das restantes afirmações apoiam o Novo Para-
digma Ecológico, destacando-se a afirmação (7.NEP, sobre o direito de existência 
das várias espécies animais e vegetais) que atinge o valor cinco.

Figura 4.26.  Valores da moda para cada uma das afirmações da escala do novo paradigma ecológico, no grupo 
de inquiridos de população dos Açores, segundo o género (n=600, 2005).

Verifica-se que, nos Açores, nas quinze afirmações da escala Novo Paradigma 
Ecológico, não existem diferenças estatisticamente significativas entre homens e 
mulheres a não ser na nona afirmação, sobre as capacidades inventivas do homem 
e a sua subordinação às leis da natureza (Teste de Kruskal-Wallis: Qui=4,69; gl=1; 
p=0,030) em que os homens se revelam mais ecocêntricos do que as mulheres.
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Em Castelo Branco, o género não se apresenta como variável socio-económica 
diferenciadora das atitudes face ao ambiente. De facto, cerca de dois terços dos 
inquiridos (63,1% dos homens e 60,8% das mulheres) manifestam atitudes mais sen-
síveis ao ambiente (Figura 4.27). Enquanto que, mais de um quinto da população 
feminina (22,1%) e masculina (20,4%) não exprime opinião sobre as afirmações da 
escala e cerca de 17% da população (17,1% feminina e 16,5% masculina) se posiciona 
numa visão antropocêntrica.
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Figura 4.27.  Posicionamento, em percentagem, da população de Castelo Branco inquirida na escala do novo 
paradigma ecológico (NEP) (n=600, 2005), segundo o género (feminino, masculino). (DSP, Paradigma 
Social Dominante; NEP, Novo Paradigma Ecológico, ns / nr, não sabe ou não responde).

Na escala do Novo Paradigma Ecológico e no que concerne à moda (Figura 
4.28), de um modo geral, as atitudes são semelhantes entre os homens e as mulhe-
res, surgindo diferenças nas terceira e décima afirmações, referentes às acções do 
homem na Natureza e a percepção da crise ecológica, em que os homens parecem 
mais integrados na visão ecocêntrica.

Valores da moda inferiores a três são verificados nas afirmações: 1.NEP, 4.NEP e 
6.NEP. As afirmações que motivam maior sensibilidade ao ambiente (valor da moda 
cinco) são as afirmações: 3.NEP (apenas os homens), 5.NEP e 7.NEP.
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Figura 4.28.  Valores da moda para cada uma das afirmações da escala do novo paradigma ecológico, no grupo 
de inquiridos de população de Castelo Branco, segundo o género (n=600, 2005).
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O teste de Kruskal-Wallis mostra que existem diferenças estatisticamente signi-
ficativas entre as atitudes femininas e masculinas no distrito de Castelo Branco em 
duas das quinze afirmações da escala NEP: a segunda, sobre o direito de modifi-
car a natureza (Teste de Kruskal-Wallis: Qui=4,16; gl=1; p=0,041) e a nona, que se 
refere à subordinação às leis da natureza pela humanidade (Teste de Kruskal-Wallis: 
Qui=4,85; gl=1; p=0,028). Em ambas, os homens apresentam atitudes ambientais 
mais favoráveis do que as mulheres inquiridas.

O Género – Comparação das Atitudes face ao Ambiente em Zonas Periféricas
Na escala do Novo Paradigma Ecológico, não existem diferenças relevantes entre 

o género nas duas regiões periféricas em estudo, Açores e Castelo Branco (Figura 
4.29). De facto, cerca de 62% dos indivíduos (independentemente do género) têm 
atitudes sensíveis ao ambiente (NEP e NEP forte), embora os homens em Castelo 
Branco evidenciem atitudes ligeiramente mais favoráveis ao ambiente do que os 
açorianos, respectivamente 63,1% e 61,5%. Estas diferenças acentuam-se no pendor 
ecológico mais forte (25,8% dos albicastrenses e 19,8% dos açorianos).

Figura 4.29.  Posicionamento, em percentagem, da população dos Açores e de Castelo Branco inquirida na escala 
do novo paradigma ecológico (n=1 200, 2005), segundo o género (feminino e masculino). (DSP, Para-
digma Social Dominante; NEP, Novo Paradigma Ecológico, ns / nr, não sabe ou não responde).

Nas mulheres, as diferenças na visão ecocêntrica também são baixas, partilhando 
60,8% das albicastrenses e 61,8% das açorianas os novos valores ambientais. As 
albicastrenses opinam menos (77,9%) do que as açorianas (83,5%) sobre as afirma-
ções ambientais, acentuando-se a proporção de inquiridas açorianas que defende 
o paradigma social dominante (21,7%) em relação às albicastrenses (17,1%).

Verifica-se que entre as mulheres das duas regiões existem diferenças estatistica-
mente significativas em quatro das afirmações do novo paradigma ecológico (2.NEP, 
6.NEP, 8.NEP e 12.NEP) (Testes de Kruskal-Wallis) e entre os homens essas diferenças 
são observáveis nas mesmas quatro afirmações e ainda noutras três (5.NEP, 7.NEP 
e 14.NEP) (Testes de Kruskal-Wallis). Em todos os casos referidos, os residentes no 
distrito de Castelo Branco expressam atitudes mais favoráveis ao ambiente.
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A Idade: Atitudes face ao Ambiente nos Açores e em Castelo Branco
A idade foi uma das variáveis demográficas que mais influenciou as atitudes face 

ao ambiente, nomeadamente na escala do Novo Paradigma Ecológico.
A adesão aos valores ambientais mais radicais (NEP forte) aumenta desde os 

indivíduos mais idosos (12,4%), passando pelo grupo etário intermédio (20,9%), até 
ao grupo de inquiridos mais jovens (25%) (Figura 4.30). Nos Açores, a concordância 
com as afirmações NEP é da ordem dos 63,9% entre os inquiridos no escalão de 
idade intermédio considerado neste trabalho, e ligeiramente inferior (57,9%) entre 
os inquiridos mais velhos. 

Tal como já foi referido, as afirmações da escala do Novo Paradigma Ecológico 
foram aquelas sobre as quais os indivíduos menos se pronunciaram, verificando-se 
uma percentagem média de não resposta de cerca de 16,7%. É de assinalar que a 
maior taxa de não opinião se verifica entre os respondentes com menor idade (dos 
dezoito aos vinte e cinco anos) e foi de 19,5%, diminuindo até alcançar 14,2% entre 
os inquiridos com mais de quarenta e cinco anos.
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Figura 4.30.  Posicionamento, em percentagem, da população dos Açores inquirida na escala do novo paradigma 
ecológico (NEP) (n=600, 2005), segundo a idade (de 18 a 25, de 26 a 45, maior de 45 anos). (DSP, Para-
digma Social Dominante; NEP, Novo Paradigma Ecológico, ns / nr, não sabe ou não responde).

A concordância com os valores do paradigma social dominante é inversa à verifi-
cada em relação aos valores ambientais. Assim, cerca de 27,9% da população com mais 
de quarenta e cinco anos inquirida nos Açores revela atitudes em maior concordância 
com aquele paradigma, tendência essa que vai diminuindo até alcançar os 17,1% entre 
os respondentes mais jovens. De notar que, destes últimos, apenas 3,6% expressam 
forte pendor DSP.

É possível observar diferenças na moda em seis das quinze afirmações da escala 
NEP, conforme o escalão etário considerado (Figura 4.31). Quando há diferenças, tendem 
a ser os respondentes mais velhos a exprimir atitudes mais consentâneas com o para-
digma antropocêntrico. Na quarta afirmação, sobre a capacidade inventiva do homem 
e a sua sobrevivência no planeta, as atitudes ambientais mais favoráveis são expressas 
pelo grupo etário intermédio (dos vinte e seis aos quarenta e cinco anos de idade), a que 
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não será alheio o grande número de jovens (69) que optou por não opinar em relação 
a esta afirmação.
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Figura 4.31.  Valores da moda para cada uma das afirmações da escala do novo paradigma ecológico no grupo 
de inquiridos da população dos Açores, segundo a idade (n=600, 2005).

Existem diferenças estatisticamente significativas para nove das afirmações da 
escala Novo Paradigma Ecológico entre os inquiridos dos grupos etários dos Açores 
(todas as afirmações pares e ainda as afirmações 5.NEP e 7.NEP) (Teste de Kruskal-
Wallis). As atitudes ambientais são sempre mais favoráveis entre os respondentes do 
primeiro grupo etário considerado (mais jovens), decrescendo regularmente com a 
idade. Ou seja, os respondentes mais velhos revelam-se mais confiantes no futuro, 
enquanto os mais jovens adoptam atitudes ambientais de maior prudência.

Em Castelo Branco, a percentagem de adesão ao Novo Paradigma Ecológico 
ronda os dois terços independentemente do escalão etário. No entanto, são os 
mais jovens (63,4%) e os mais idosos (62,1%) que têm atitudes que tendem a ser 
mais favoráveis ao ambiente (Figura 4.32). No mesmo sentido, vão as frequências 
dos inquiridos que se posicionam num pendor DSP, menores entre os mais jovens 
do que nos outros dois grupos.
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Figura 4.32.  Posicionamento, em percentagem, da população de Castelo Branco inquirida na escala do novo 
paradigma ecológico (NEP) (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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Em Castelo Branco, nas atitudes face ao ambiente e analisando a moda (Figura 
4.33), verifica-se uma tendência semelhante à das situações anteriores: apenas em 
duas afirmações (3.NEP e 10.NEP) o valor da moda varia com a idade. Na terceira 
afirmação (3.NEP) relacionada com os efeitos da acção do homem na natureza, 
são os mais jovens (até aos vinte e seis anos) que apresentam valor da moda cinco, 
enquanto que, para os restantes escalões etários, o valor da moda é quatro.

Na décima afirmação (10.NEP), que sugere uma possível crise ecológica asso-
ciada ao mundo humano, são os mais idosos (idade superior a quarenta e cinco 
anos) que revelam atitudes ambientais mais fortes em relação aos outros escalões 
etários considerados, onde dominam os respondentes que não sabem ou não res-
pondem (valor da moda três).
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Figura 4.33.  Valores da moda para cada uma das afirmações da escala do novo paradigma ecológico, no grupo 
de inquiridos da população de Castelo Branco, segundo a idade (n=600, 2005).

Também existem diferenças estatisticamente significativas para seis das afirma-
ções da escala Novo Paradigma Ecológico entre os respondentes dos grupos etários 
do distrito de Castelo Branco (1.NEP, 6.NEP, 8.NEP, 10.NEP, 11.NEP e 15.NEP) (Teste 
de Kruskal-Wallis). As atitudes ambientais são sempre mais favoráveis entre os res-
pondentes do primeiro grupo etário considerado (mais jovens), mas que, a seguir, e 
para quatro afirmações (duas do grupo “Limites ao Crescimento” e duas do grupo 
“Possibilidade de Crise Ecológica”) são os cidadãos mais idosos que respondem 
com maior prudência ambiental.

A Idade – Comparação das Atitudes face ao Ambiente em Zonas 
Periféricas

Ao comparar as respostas dos açorianos e albicastrenses, na escala do Novo 
Paradigma Ecológico, observa-se que os mais jovens não apresentam diferenças 
relevantes no pendor ecológico (63,4% são NEP ou NEP forte), embora mais jovens 
açorianos partilhem uma visão do mundo antropocêntrica (17,2% versus 14,1%). 
(Figura 4.34).
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No escalão etário intermédio, observa-se que os açorianos (63,9%) tendem 
a ser mais sensíveis aos problemas ambientais do que os albicastrenses (60,2%), 
mantendo também os açorianos uma frequência superior de posicionamento no 
Paradigma Social Dominante. Porém, no escalão etário relativo aos mais idosos, 
são os albicastrenses (62,2% dos inquiridos) a apresentar atitudes mais favoráveis 
ao ambiente do que os açorianos (57,9% dos inquiridos), adoptando uma postura 
mais confiante nos recursos e possibilidades do homem e do planeta mais de um 
quarto dos açorianos (27,9%). Além das diferenças já identificadas, realça-se o facto 
de os albicastrenses apresentaram sempre taxas de não posicionamento superiores 
às obtidas junto dos açorianos.

3,6

3,0

4,1

3,2

1,9

3,5

13,5

11,1

15,7

14,3

26,0

15,3

19,5

22,5

16,3

22,4

14,2

18,9

38,4

36,0

43,0

38,8

45,5

40,1

25,0

27,4

20,9

21,4

12,4

22,1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

18-25  NEP AZ

18-25  NEP CB

26-45 NEP AZ

26- 45 NEP CB

> 45 NEP AZ

> 45 NEP CB

DSP forte DSP ns/nr NEP NEP Forte

Figura 4.34.  Posicionamento, em percentagem, da população dos Açores e de Castelo Branco inquirida na escala 
do novo paradigma ecológico (n=1 200, 2005), segundo a idade (de 18 a 25 anos; de 26 a 45 anos; 
e maior de 45 anos). (DSP, Paradigma Social Dominante; NEP, Novo Paradigma Ecológico, ns / nr, 
não sabe ou não responde).

Esta apreciação geral confirma-se, uma vez que o número de afirmações para 
o qual foram detectadas diferenças estatisticamente significativas vai crescendo 
conforme a idade (Testes de Kruskal-Wallis). Assim, entre os grupos etários mais 
jovens (comparando as duas regiões) existem diferenças estatisticamente significa-
tivas em apenas duas das afirmações da escala (6.NEP e 8.NEP), afirmando-se os 
jovens albicastrenses mais ambientalistas do que os açorianos; entre o grupo etário 
intermédio, as diferenças existem em cinco das quinze afirmações (1.NEP, 6.NEP, 
8.NEP, 10.NEP e 13.NEP), revelando-se os açorianos mais prudentes no que diz res-
peito à primeira, décima e décima terceira afirmações; e, entre o grupo etário dos 
mais idosos, observam-se diferenças significativas em oito das quinze afirmações 
(2.NEP, 4.NEP, 5.NEP, 6.NEP, 7.NEP, 8.NEP, 12.NEP e 14.NEP), revelando sempre 
os albicastrenses atitudes mais ambientalistas do que os açorianos. É de observar 
que as sexta e oitava afirmações sugerem atitudes diferentes em todos os grupos 
etários nas duas regiões amostradas, manifestando-se os açorianos mais confiantes, 
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respectivamente, na boa gestão dos recursos naturais e na resiliência da natureza 
do que os albicastrenses.

A Escolaridade: Atitudes face ao Ambiente nos Açores e em Castelo 
Branco

As respostas obtidas nos Açores indicam atitudes moderadas a marcadamente 
ecológicas para os cidadãos de acordo com a escolarização, aumentando com esta 
(Figura 4.35). É de assinalar que não existe uma tendência clara de não resposta 
conforme o nível de escolaridade: a maior taxa de não resposta verifica-se entre os 
respondentes com o nível secundário (19%), e a menor entre os respondentes com 
maior escolarização, curso médio e superior (14,7%), não alcançando um quinto 
dos respondentes. 
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Figura 4.35.  Posicionamento, em percentagem, da população dos Açores inquirida na escala do novo paradigma 
ecológico (NEP) (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 Para-
digma Ecológico, ns / nr, não sabe ou não responde).

No entanto, é inegável a consistência da distribuição da população em função 
dos paradigmas em presença das habilitações literárias. A concordância com as afir-
mações NEP varia entre os 46,9% (indivíduos sem grau de escolaridade) e os 73,4% 
(indivíduos possuidores de ensino médio ou superior), variando do mesmo modo a 
tendência nos mesmos níveis de escolaridade considerados, para mais forte pendor 
NEP (de 1,8% nos sem escolaridade a 29,8%, com escolaridade superior) e de modo 
inverso, a concordância expressa com os valores do antropocêntricos vai diminuindo 
com a escolarização (37,4% para os inquiridos sem grau académico a 11,9%, para os 
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inquiridos com curso médio ou superior), aparecendo os mais elevados valores de 
forte pendor DPS entre os respondentes com o segundo ciclo (5,2%).

Verifica-se que as diferenças em função do nível de escolaridade são estatistica-
mente significativas (Teste de independência do Qui-Quadrado: Qui=394,07, gl=4; 
p=0,000; K-W p <0,05) em catorze das quinze afirmações. A única afirmação, para a 
qual não se verificam diferenças significativas, é a primeira “Estamos a aproximar- 
-nos do número máximo de pessoas que a Terra pode suportar”.

Nos Açores, o valor da moda não varia com o nível de escolaridade em quatro 
afirmações (6.NEP, 9.NEP, 13.NEP e 15.NEP) (Figura 4.36). Nas restantes nove afir-
mações, verifica-se que de um modo geral, o valor da moda aumenta com o nível 
de escolaridade. Na primeira afirmação, há um desvio às regras anteriores, pois os 
inquiridos sem grau formal, expressam maior preocupação com os limites do cres-
cimento populacional no planeta do que os outros grupos.
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Figura 4.36.  Valores da moda para cada uma das afirmações da escala do novo paradigma ecológico no grupo 
de inquiridos da população dos Açores, segundo a escolaridade (n=600, 2005).

Em Castelo Branco, a maior percepção ambiental (NEP e NEP forte), aumenta 
em função a escolaridade (Figura 4.37). É interessante verificar que existe uma clara 
diferença entre os inquiridos a partir do segundo ciclo de escolaridade. Até esse 
grau, as taxas de não resposta aproximam-se de um quarto (entre 24,4% e 27,8%), 
os valores de NEP e NEP forte incluem pouco mais de metade dos inquiridos (entre 
52,6% e 53,8%), sendo os respondentes que partilham a visão antropocêntrica cerca 
de um quinto (entre 19,3% e 23,0%). Os inquiridos que completaram o terceiro ciclo 
do ensino básico, ou superior, apresentam taxas de não resposta da ordem de um 
quinto (de 18,8% a 20,1%), taxas de adesão ao NEP superiores a 60% (de 62,2% a 
69,8%) e posicionamento dentro do paradigma social dominante inferiores a 18%.
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Figura 4.37.  Posicionamento, em percentagem, da população de Castelo Branco inquirida na escala do novo 
paradigma ecológico (NEP) (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).

Em Castelo Branco, as diferenças entre as respostas dos indivíduos, de acordo 
com o seu grau de escolaridade, também são estatisticamente significativas (Teste 
de Kruskal-Wallis) em catorze afirmações (todas excepto a primeira).

Os valores da moda na escala do Novo Paradigma Ecológico (Figura 4.38), 
tendem a aumentar com o nível de escolaridade (sete das quinze afirmações). Os 
inquiridos albicastrenses e açorianos parecem ter atitudes ambientais similares 
quando têm como formação o ensino secundário (recorda-se que esta análise é 
feita com os valores modificados de modo a que valores maiores indicam atitudes 
ambientais mais favoráveis).
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Figura 4.38.  Valores da moda para cada uma das afirmações da escala do novo paradigma ecológico no grupo 
de inquiridos da população de Castelo Branco, segundo a escolaridade (n=600, 2005).

Apenas em relação à segunda afirmação, “O Homem tem o direito de modifi-
car a natureza de acordo com as suas necessidades”, esta tendência (aumento da 
escolaridade aumento de expressão de atitudes ambientais mais favoráveis) não é 
evidente: os albicastrenses sem grau e com o segundo ciclo de ensino básico mos-
traram ter atitudes mais ecocêntricas do que os inquiridos mais escolarizados.
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A Escolaridade – Comparação das Atitudes face ao Ambiente em Zonas 
Periféricas

Verifica-se que existem diferenças entre a população das duas regiões, de 
acordo com o grau de escolaridade, sobretudo no que diz respeito às atitudes que 
se enquadram no novo paradigma ecológico (Figura 4.39): notando-se um aumento 
da expressão destas atitudes a partir do terceiro ciclo de escolaridade em ambos 
os grupos populacionais (açorianos e albicastrenses). No entanto, as frequências 
de não resposta são sempre mais elevadas em Castelo Branco do que nos Açores 
e a expressão de atitudes mais consentâneas com o paradigma social dominante é 
sempre superior nos Açores, qualquer que seja o grau de escolaridade considerado, 
esbatendo-se as diferenças a partir do 3.º CEB.
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Figura 4.39.  Posicionamento, em percentagem, da população dos Açores e de Castelo Branco inquirida na escala 
do novo paradigma ecológico (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).

Em ambas as regiões periféricas, verifica-se um aumento da visão ecocêntrica 
– nomeadamente a radical (NEP forte) – com o acréscimo da escolaridade. A visão 
antropocêntrica decresce também com o aumento do nível de instrução (Figura 
4.39).
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Ao analisar estatisticamente as diferenças entre açorianos e albicastrenses para 
um determinado nível de escolaridade (Teste de Kruskal-Wallis), é possível detectar 
diferenças para várias afirmações em todos os grupos de ensino, tendendo os albi-
castrenses a emitir atitudes mais favoráveis ao ambiente. No entanto, esta análise 
não revelou um padrão consistente, indicando que as atitudes ambientais, embora 
estando claramente relacionadas com a escolarização, estarão simultaneamente 
relacionadas com outras variáveis, tais como a idade, local de residência, ou a acti-
vidade profissional.

A Actividade Profissional: Atitudes face ao Ambiente nos Açores e em 
Castelo Branco

Nos Açores, e em relação à escala do Novo Paradigma Ecológico, a taxa dos 
indivíduos que não se pronunciam sobre as afirmações relativas ao ambiente foi mais 
elevada entre os inquiridos sem actividade profissional remunerada, do que com os 
que exercem actividade profissional, como se pode observar na Figura 4.40.
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Figura 4.40.  Posicionamento, em percentagem, da população dos Açores inquirida na escala do novo paradigma 
ecológico (NEP) (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).

Foi também no segmento da população sem actividade profissional remunerada 
que se verificou menor concordância geral com os valores do NEP (58,7% versus 
64,6%), e menor pendor ecocêntrico forte (15,5% versus 23,3%). De notar, no entanto, 
que é entre a população com actividade profissional remunerada que se encontra 
o mais forte pendor DSP (3,6% versus 2,9%). Verifica-se que de facto essas diferen-
ças são estatisticamente significativas (Teste de independência do Qui-Quadrado: 
Qui=97,67; gl=4; p=0;000; K-W p <0,05) em dez das afirmações.
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Figura 4.41. Valores da moda para cada uma das afirmações da escala do novo paradigma ecológico no grupo 
de inquiridos da população dos Açores, segundo a actividade profissional (n=600, 2005).

Os valores da moda (Figura 4.41) revelam que o exercício de uma actividade 
profissional parece condicionar as atitudes dos açorianos face ao ambiente, em 
quatro dos quinze itens considerados (4.NEP, 7.NEP, 12.NEP e 14.NEP), sendo estes 
superiores em relação aos verificados para os restantes inquiridos.

Em Castelo Branco, na escala do Novo Paradigma Ecológico (Figura 4.42), a 
maior percepção ambiental (NEP e NEP forte) ronda os 62%, independentemente de 
ter ou não actividade profissional remunerada. Não existem diferenças acentuadas 
nas visões eco e antropocêntricas, assim como nas percentagens dos opinantes, no 
entanto, verifica-se a existência de diferenças estatisticamente significativas (Teste 
de independência do Qui-Quadrado: Qui=22,68; gl=4; p=0,000; K-W p <0,05) em 
quatro das quinze afirmações (1. NEP, 5. NEP, 6. NEP e 15. NEP).
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Figura 4.42.  Posicionamento, em percentagem, da população de Castelo Branco inquirida na escala do novo 
ecológico (NEP) (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).
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Figura 4.43.  Valores da moda para cada uma das afirmações da escala do novo paradigma ecológico no grupo 
de inquiridos da população de Castelo Branco, segundo a actividade profissional (n=600, 2005).

Em relação à actividade profissional, no distrito de Castelo Branco, os valores 
da moda na escala do Novo Paradigma Ecológico (Figura 4.43) apenas variam em 
duas afirmações (5.NEP e 10.NEP), ambas relacionadas com a possibilidade de uma 
crise ecológica. São os indivíduos que têm actividade remunerada que manifestam 
atitudes mais favoráveis ao ambiente.

Foram detectadas diferenças entre a população albicastrense em relação a esta 
variável em quatro das afirmações da escala (1.NEP, 5.NEP, 6.NEP e 15.NEP) (Teste 
de independência de Kruskal-Wallis), assumindo os respondentes não remunerados 
posições mais ecocêntricas em três delas, ou seja, em todas menos na quinta afirma-
ção “O Homem está a abusar severamente do ambiente”, onde o teste estatístico 
confirma o valor mais elevado da moda entre a população com remuneração.

A Actividade Profissional – Comparação das Atitudes face ao Ambiente 
em Zonas Periféricas

Considerando os mil e duzentos inquiridos (Figura 4.44), as principais diferenças 
em função da actividade profissional remunerada estão patentes entre a população 
sem actividade profissional. Neste grupo, os inquiridos de Castelo Branco manifes-
tam atitudes mais protectoras do ambiente (62,2% versus 58,8%), e exprimem menos 
atitudes antropocêntricas (15,6% versus 21,7%), mas opinam menos (22,2% versus 
16,9%) do que os açorianos.

Verifica-se que entre a população sem actividade remunerada existem diferenças 
estatisticamente significativas em oito das afirmações do novo paradigma ecológico 
(2.NEP, 4.NEP, 7.NEP, 8.NEP, 12.NEP, 14.NEP e 15.NEP) (Teste Kruskal-Wallis), exibindo 
os albicastrenses atitudes mais favoráveis ao ambiente em todas elas.
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Figura 4.44.  Posicionamento, em percentagem, da população dos Açores e de Castelo Branco inquirida na escala 
do novo paradigma ecológico (n=1200, 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).

As diferenças são mais esbatidas entre os indivíduos que praticam actividades 
profissionais remuneradas. A principal diferença refere-se à taxa de opinião não 
expressa: superior a um quinto no distrito de Castelo Branco e ligeiramente infe-
rior nos Açores. Embora com pouca expressão, são os inquiridos dos Açores que 
apresentam atitudes de pendor mais ecocêntrico (64,6% NEP e NEP forte versus 
62,0%). Verifica-se que entre a população com actividade remunerada existem 
também diferenças estatisticamente significativas em oito das afirmações do novo 
paradigma ecológico (1.NEP, 2.NEP, 5.NEP, 10.NEP, 11.NEP, 12.NEP e 13.NEP) (Teste 
Kruskal-Wallis), no entanto apenas três são comuns às distinguidas pelo grupo de 
população não remunerada. Ao contrário do que sucedeu com esse grupo, para 
metade das afirmações foram os açorianos a expressar maior pendor ecocêntrico 
(1.NEP, 10.NEP, 11.NEP e 13.NEP).

Obviamente esta variável é muito complexa, está relacionada com inúmeros 
factores, incluindo o grau de escolaridade e a idade, e será interessante aprofundar 
esta primeira abordagem considerando por exemplo o grupo profissional, entre os 
cidadãos com actividade remunerada, ou o que pensam os cidadãos reformados 
em comparação com os estudantes.

A Escala do Novo Paradigma Ecológico e a Estruturação dos Dados
Com o objectivo de perceber qual a estrutura dos dados, elaboraram-se árvores 

de classificação utilizando o método de crescimento “Exhaustive CHAID”. A variá-
vel dependente foi a “soma das respostas” a cada uma das quinze afirmações do 
novo paradigma ecológico. As variáveis independentes foram todas as que pode-
riam explicar o pendor ecológico dos respondentes, tais como: o género, o espaço 
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residencial, o grupo etário, a escolaridade, a actividade profissional (remunerada ou 
não); e no caso dos Açores, a ilha de origem (Terceira e S. Miguel).

Como se observa na Figura 4.45, nos Açores, o pendor ecológico é mais forte 
quanto maior é a escolaridade. As outras variáveis independentes incluídas na árvore 
foram o espaço residencial e a existência ou não de actividade profissional.

Variáveis Todas
Nº 600 (100%)

Média 53,4

2_CEB 
Nº 246 (41%)
Média 50,0

2_CEB a Sec.
Nº 267 (44,5%)

Média 55,0

>Sec
Nº 87 (14,5%)

Média 58,3

Escolaridade: P=0,000; F=76,2; GL (2, 597) 

Rural
Nº 179 (29,8%)

Média 49,1

Urbano
Nº 67 (11,2%)

Média 52,4

Espaço Residencial:  
P= 0,000; F= 17,1; GL= (1,244) Actividade Profissional:  

P= 0,014; F= 6,2; GL= (1,265)

Sem actividade
Nº 127 (21,2%)

Média 54,0

Com actividade
Nº 140 (23,3%)

Média 55,9

Figura 4.45. Árvore de classificação para os dados dos Açores (n=600; 2005).

Em Castelo Branco (Figura 4.46), o pendor ecológico também é mais forte 
quanto maior é a escolaridade. Foi incluída na árvore apenas mais uma variável 
independente, o espaço residencial.

Variáveis Todas
Nº 600 (100%)

Média 54,8

2_CEB
Nº 182 (30,3%)

Média 51,6

2_CEB e 3_CEB 
Nº 163 (27,2%)

Média 55,0

>3_CEB
Nº 255 (42,5%)

Média 57,0

Escolaridade: P=0,000; F=36,7; GL (2, 597) 

Urbano
Nº 83 (13,8%)

Média 56,0

Rural
Nº 80 (13,3%)

Média 53,9

Espaço Residencial:  P= 0,050; F= 3,9; GL= (1,161)

Figura 4.46. Árvore de classificação para os dados de Castelo Branco (n=600; 2005).

Conclui-se assim que a melhor variável discriminante dos dados e a que melhor 
explica os valores obtidos na escala do Novo Paradigma Ecológico é a escolaridade, 
seguida do espaço residencial.
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Nota Final
O ambiente tem ganho uma importância crescente nas sociedades actuais.  

É impensável, na actualidade, pensar no desenvolvimento sustentado nas sociedades 
sem envolver o ambiente nos meios económicos, sociais e culturais. O ambiente 
tem-se imposto como factor diferenciador das sociedades mais desenvolvidas.

A escala do Novo Paradigma Ecológico tem-se mostrado um instrumento válido, 
em vários países no mundo, para prever as atitudes ambientais; embora se tenham 
constatado algumas fragilidades nesta escala, ela tem sido alvo de aperfeiçoamento 
por vários investigadores. Os nossos dados confirmam algumas destas debilidades, 
nomeadamente em algumas afirmações em que a semântica acaba por induzir a 
respostas dúbias.

A adesão aos novos valores ecológicos existe nas zonas periféricas analisadas, 
quer na sua totalidade, quer diferenciando as atitudes com as várias variáveis sociais 
utilizadas. Foram evidenciadas a idade e principalmente o nível da escolaridade, 
como condicionadoras das atitudes face ao ambiente.

De um modo geral, verifica-se que a população inquirida tem atitudes conserva-
doras em relação ao ambiente, o que vai de encontro com os trabalhos de Almeida 
(2001 e 2004), que constatou que os açorianos inquiridos eram ecocêntricos.

Não parecem existir diferenças muito acentuadas entre a população rural e 
urbana, quer em Castelo Branco, quer nos Açores, o que pode ser consequente do 
que se define ser o rural ou o urbano, dada a recente intrusão dos rurais nas cida-
des e dos citadinos na corrida ao campo. Seria de esperar que a população urbana 
tivesse atitudes (mais ambientalistas) muito diferenciadoras da população rural. Na 
realidade, o que se passa é a diluição da urbanidade e ruralidade devido à mobili-
dade dos residentes no espaço rural para a cidade e desta para o campo.

O género não aparenta ser um factor diferenciador das atitudes em ambas as 
zonas consideradas, embora seja o sexo masculino que apresenta atitudes mais 
conservadoras em relação ambiente.

A idade surgiu como um factor de diferenciação das atitudes face ao ambiente: 
na escala do Novo Paradigma Ecológico, são os mais jovens que, de um modo geral, 
têm atitudes mais sensíveis aos problemas do ambiente.

A actividade profissional não aparenta ser um factor muito condicionante das 
atitudes ambientais. O maior nível de escolaridade parece originar uma maior per-
cepção ambiental, tanto nos Açores como em Castelo branco.

Os Açores são uma das áreas do território nacional mais ricas em valores eco-
lógicos, com cerca de 13% da área total classificada como Sítio de Interesse Comu-
nitário (Carqueijeiro, 2006), com um riquíssimo património de espécies endémicas 
(Borges et al., 2005) presentes em ecossistemas únicos, justamente classificados na 
Directiva Habitats (Directiva Habitats, 92/43/CEE, de 21 de Maio). Alguns factores 
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podem certamente ajudar a explicar os valores de maior pendor antropocêntrico, 
ainda persistentes, na população dos Açores. Os mais óbvios serão, eventualmente, 
a menor escolarização e a menor divulgação de informação, quando comparada 
com a média da população nacional, já que entre os respondentes mais urbanos e 
mais escolarizados, o pendor NEP ganha maior expressão. Outros aspectos (mais 
subtis) poderão ainda auxiliar a clarificar as diferenças detectadas. Martins (2003) 
observa que “...a exposição contínua da população a este ambiente trivializa-o, 
levando assim à sua desvalorização subconsciente”. Poderá eventualmente não ser 
desvalorização do ambiente, mas sim a expressão de confiança inerente à vivência, 
com padrões de qualidade de vida semelhantes à média nacional (SREA, 2003) numa 
área de património natural privilegiado.

Como se verificou ao longo deste trabalho, as atitudes (influenciadas pelas 
crenças, valores e motivações) face ao ambiente podem ser consideradas como 
um primeiro passo para a preservação ambiental. Mas só por si, as atitudes são 
insuficientes, uma vez que os comportamentos dos indivíduos podem mesmo ser 
contrários às atitudes. No entanto, poderemos adiantar que as atitudes favoráveis 
ao ambiente evidenciadas pelos açorianos e albicastrenses possa ser influenciadas 
pelos valores conservadores inerentes a indivíduos residentes em zonas periféricas 
(insular e interior).

No que concerne à consistência da escala NEP, medido pelo coeficiente alfa 
de Cronbach, observou-se que esta apresentava um valor considerado bom, quer 
para Castelo Branco (0,764), quer para os Açores (0,753).





5. a Água
Emiliana Silva, Francisco Cota Rodrigues, Tânia Ferreira e Rosalina Gabriel

Nota Introdutória – A Água nos Açores e em Castelo Branco
O desenvolvimento das regiões insulares de pequena dimensão, como os 

Açores, passa invariavelmente por uma gestão equilibrada dos recursos hídricos, 
a qual implica o conhecimento detalhado da disponibilidade e qualidade da água 
existente.

O arquipélago dos Açores localiza-se em plena massa oceânica do Atlântico 
Norte, a grande distância dos continentes (Europa e América do Norte), resultando 
da intensa actividade vulcânica que se faz sentir no rift médio atlântico e nas suas 
transformantes. Este contexto geográfico, pouco propício à importação de quan-
tidades significativas de água, implica a adopção de formas de planeamento que 
devem passar pela conciliação da satisfação das necessidades cada vez mais pre-
mentes, e a preservação do ambiente e dos recursos naturais.

As águas subterrâneas constituem a principal fonte de abastecimento da popu-
lação residente em todas as ilhas do arquipélago. A sua ocorrência é determinada 
pela geologia e tectónica do corpo rochoso insular e, ao nível superficial, pelo 
clima, geomorfologia, pedologia e coberto vegetal implantado no terreno. Estas 
águas subterrâneas são captadas em cada uma das ilhas através de nascentes, furos 
e poços escavados, e constituem a principal fonte de abastecimento em todas as 
ilhas do arquipélago.

Do ponto de vista estrutural, as ilhas açorianas são constituídas por um ou mais 
maciços, geralmente correspondentes a grandes estratovulcões frequentemente 
truncados por grandes caldeiras. Estes edifícios, assentes em fundos marinhos pro-
fundos, são basicamente constituídos por escoadas lávicas, depósitos piroclásticos 
e, numa proporção muito menor, por acumulações sedimentares.

Do ponto de vista hidrogeológico, o corpo rochoso de cada uma das ilhas apre-
senta uma grande complexidade, associada à grande heterogeneidade hidráulica das 
formações e às características tectónicas do terreno. O aparecimento de massas de água 
subterrâneas passa assim pela ocorrência de níveis pouco permeáveis, capazes de impedir 
ou dificultar o fluxo vertical da água infiltrada até à massa oceânica circundante.

Em cada uma das ilhas do arquipélago, ocorrem dois tipos de corpos hídricos 
subterrâneos distintos: o basal, correspondente a uma zona saturada sensivel-
mente disposta ao nível do mar; e os suspensos, resultantes da retenção de água 
na zona não saturada por paleossolos, depósitos piroclásticos argilificados e cinzas 
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compactas. Os níveis aquosos suspensos podem ser múltiplos e sobrepostos no 
mesmo maciço.

A massa de água basal está distribuída, na maior parte do território insular, a 
cotas próximas do nível do mar, sendo hidraulicamente governada pela diferença 
de densidade entre a água doce proveniente da infiltração da água da chuva, e 
a salgada com origem na penetração marinha. Os níveis aquosos suspensos são 
determinados por níveis rochosos pouco permeáveis relativamente ao meio cir-
cundante, podendo ser múltiplos e sobrepostos no mesmo maciço. Apresentam, 
no geral, características hidrogeológicas pouco propícias ao armazenamento de 
grandes quantidades de água.

A água dos aquíferos basais insulares é captada através de furos ou de poços 
escavados na faixa litoral, localmente designados poços de maré. Apresenta, no 
geral, uma mineralização elevada mais evidente nos períodos de maior exploração, 
associada a fenómenos de contaminação marinha.

As massas de água suspensas são captadas no arquipélago em nascentes, furos 
e poços escavados. Apresentam geralmente uma mineralização baixa, associada a 
períodos de permanência no subsolo relativamente curtos, na ordem de poucos 
meses nos sistemas mais profundos.

Quer as águas basais quer as associadas a aquíferos suspensos são maiorita-
riamente do tipo cloretado sódico, embora as associadas a aquíferos suspensos, 
nalguns pontos, sejam bicarbonatadas sódicas. Esta característica revela a grande 
influência do mar nos sistemas aquosos insulares.

Nalgumas ilhas açorianas, como a Graciosa e o Pico, a maior parte da água 
captada provém de furos que interceptam o aquífero de base. Noutras, como  
S. Jorge, Flores e Corvo, a totalidade da água consumida provém da captação de 
nascentes associadas a aquíferos suspensos. Nas ilhas da Terceira, Santa Maria,  
S. Miguel, S. Jorge e Faial, os sistemas de abastecimento assentam na captação 
dos dois tipos de aquíferos.

Existe, no arquipélago, um elevado número de nascentes de águas minerais, 
gasocarbónicas e termais associadas ao vulcanismo recente insular.

A totalidade da água consumida no arquipélago tem origem na precipitação 
atmosférica. Uma fracção provém, contudo, de fenómenos de precipitação oculta que 
ocorrem nas zonas altas das ilhas, associados quer a cobertos de vegetação natural 
(dominados por Juniperus brevifolia, Laurus azorica, Ilex perado subsp. azorica, Erica 
azorica) quer a plantações de plantas exóticas, como Cryptomeria japonica.

As formações vegetais, constituídas por turfeiras de Sphagnum spp., desempe-
nham também um papel importante na retenção hídrica superficial, funcionando estes 
musgos como agentes reguladores do escoamento superficial e da infiltração.

A recarga aquífera média em cada uma das parcelas do território insular ronda os 
31 % da precipitação total, sendo mais elevada em ilhas com um substrato rochoso 
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recente (Pico, S. Jorge ou Faial) ou com uma morfologia relativamente plana (Gra-
ciosa). Estima-se que esta componente do ciclo hidrológico subterrâneo seja mais 
baixa em ilhas muito acidentadas (como Flores e Corvo) ou formadas por materiais 
mais antigos (como em Santa Maria, nos maciços dos Cinco Picos na Terceira, ou 
no Nordeste-Povoação em S. Miguel).

Os consumos de água no arquipélago são diversificados, variando significativamente 
entre municípios. Nalgumas ilhas, verificam-se, durante os períodos mais secos, procuras 
que excedem o disponível captado, o que implica frequentemente a sobre-exploração 
do aquífero basal, com o consequente aumento da intrusão salina.

De um modo geral, as disponibilidades de água ultrapassam largamente as 
necessidades em todas as ilhas, sendo a pressão sobre este recurso mais elevada 
nas ilhas da Terceira, Graciosa e S. Miguel.

Nos últimos anos, tem-se assistido a uma crescente afluência de cargas poluen-
tes às massas de água subterrâneas insulares, basicamente associadas à crescente 
intensificação da actividade agro-pecuária. Este processo reflecte-se no equilíbrio 
dos sistemas aquáticos, com o surgimento nas águas de teores elevados de com-
postos azotados e microrganismos de origem fecal.

Os principais problemas que se põem à gestão dos recursos hídricos insulares 
prendem-se com aspectos relacionados com o abastecimento e qualidade da água, 
e com a manutenção dos ecossistemas naturais.

O abastecimento de água nos Açores enfrenta situações problemáticas associa-
das: à sobre-exploração do aquífero basal; à existência de sistemas de abastecimento 
de pequena dimensão com grandes perdas na extracção e com uma capacidade 
de reserva baixa; e ainda a um tratamento de água inadequado.

A qualidade da água nos Açores depende essencialmente da actividade agro-pecu-
ária, a qual potencia a contaminação química através do uso de fertilizantes e a 
microbiológica a partir da aplicação de estrumes animais.

As alterações no regime de caudais de algumas ribeiras, associadas à captação 
de nascentes, constituem uma das principais causas de degradação ecológica de 
alguns ecossistemas. A eutrofização de lagoas, associada ao uso de fertilizantes, afecta 
grandemente a qualidade destes ecossistemas, diminuindo-lhes a biodiversidade.

O distrito de Castelo Branco está inserido na bacia hidrográfica do rio Tejo, sendo 
igualmente drenado por várias sub-bacias, destacando-se as bacias do rio Ocreza 
e do rio Ponsul. Apesar da densa rede hidrográfica, a disponibilidade de água para 
o consumo humano está condicionada pelas características da hidrogeologia e do 
clima (Câmara Municipal de Castelo Branco, 2006).

Castelo Branco possui um clima temperado mediterrâneo, caracterizado pela 
ocorrência casual de fortes chuvadas e por períodos considerados secos. Esta irregu-
laridade de precipitação confere às linhas de água um regime de descontinuidade, 
chegando os mesmos a apresentar um caudal nulo durante os meses de estio, pro-
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vocando por um lado, escassez de água e problemas de abastecimento no distrito, 
e por outro lado, excesso de água que pode causar níveis freáticos prejudicialmente 
elevados, submersão e erosão dos solos (Instituto da Água, 2003).

Em relação à hidrogeologia, toda a vasta área do concelho insere-se no desig-
nado Maciço Antigo, o que dificulta o sector subterrâneo do ciclo da água. Em 
Castelo Branco, podemos encontrar formações geológicas porosas constituídas por 
depósitos arcósico-argilosos, cascalheiras e aluviões, e formações fissuradas com-
postas por xistos, corneanas, granitos porfiróides e quartzitos (Câmara Municipal 
de Castelo Branco, 2006). As formações fissuradas são as que apresentam a melhor 
produtividade aquífera, chegando mesmo a constituir reservas com bastante inte-
resse para a sustentabilidade local. Contudo, independentemente da sua constitui-
ção, essas formações têm uma permeabilidade bastante fraca, o que provoca uma 
baixa produtividade hídrica. Em suma, as formações geológicas porosas e fissuradas 
apresentam, no seu conjunto, uma produtividade aquífera bastante fraca.

Para colmatar o défice de água na rede hidrográfica durante o período de estio 
e a fraca produtividade dos aquíferos subterrâneos, em Castelo Branco, construí-
ram-se duas grandes barragens, a de Pisco e a de Santa Águeda, cujo uso principal 
é o abastecimento público. Sem este efeito regulador das albufeiras, os recursos de 
água superficiais em Portugal seriam diminutos (Instituto da Água, s.d.).

A barragem do Pisco entrou em funcionamento em 1968. Tem como linha de 
água principal a ribeira da Senhora da Orada (afluente do rio Tejo) e abastece a fre-
guesia de São Vicente da Beira. Localizada noutro afluente do rio Tejo (rio Ocreza), 
encontra-se a barragem de Santa Águeda que entrou em funcionamento em 1990 
e abrange integralmente as freguesias de Lardosa, Soalheira, Louriçal do Campo e 
Póvoa de Rio de Moinhos e, parcialmente, as freguesias de Ninho do Açor, Sobral 
do Campo e São Vicente da Beira (Presidência do Conselho de Ministros, 2005).

No que diz respeito à qualidade dessas águas superficiais, verifica-se que esta 
tem vindo a aumentar. Todavia, em termos de qualidade da água bruta, ambas 
as albufeiras (Santa Águeda e Pisco) apresentam problemas de eutrofização que 
resultam do escoamento da água proveniente de terras agrícolas onde foram 
utilizados fertilizantes, e da descarga de águas residuais sem tratamento ou com 
tratamento insuficiente (Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e 
Ambiente, 2001).

Em relação à quantidade de água em Castelo Branco, a grande maioria dos 
aglomerados e população do concelho são servidos por redes de distribuição de 
água domiciliária. Aproximadamente 61,8% da população residente no concelho 
é abastecida pelo sistema de Santa Águeda e cerca de 29% pelo sistema de Pisco 
(Câmara Municipal de Castelo Branco, 2006).

No concelho de Castelo Branco, o consumo de água tem registado um aumento 
significativo de aproximadamente 30,1%, entre 1997 e 2002. Em relação à sua dis-
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tribuição, os consumos domésticos representam em média 65% dos consumos 
totais, os consumos comerciais e industriais cerca de 15,5% e os outros consumos 
representam cerca de 19,5% do total da água consumida (Câmara Municipal de 
Castelo Branco, 2006).

Para fazer o reaproveitamento ou reciclagem das águas utilizadas no consumo 
humano, o concelho de Castelo Branco possui um conjunto de Estações de Trata-
mento de Águas Residuais (ETAR’s) que tratam as águas residuais produzidas nos 
aglomerados populacionais de Alcains, Castelo Branco, Cebolais de Cima, Retaxo, 
Juncal do Campo, Lardosa e Louriçal do Campo (Idem).

Castelo Branco é banhado pelo rio Tejo, um dos mais importantes rios que correm 
em Portugal e que tem a sua bacia hidrográfica situada parcialmente em território 
espanhol (Instituto da Água, s.d.). Assim sendo, “a forte dependência de Portugal 
dos caudais fluviais afluentes de Espanha é um motivo suplementar para que sejam 
envidados todos os esforços no sentido da realização de planos de gestão únicos 
para cada bacia hidrográfica luso-espanhola” (Vieira, 2003).

Por razões diferentes, a conservação da água é extremamente importante em 
ambas as regiões, sendo reclamadas medidas de consciencialização ambiental por 
parte dos cidadãos para se conseguir a melhor gestão possível deste recurso vital. 
Como foi exposto, nos Açores, a dimensão e a natureza dos corpos de água subter-
rânea estão dependentes da estrutura geológica fragmentada da rocha-mãe, decor-
rentes dos próprios processos formadores das ilhas, enquanto em Castelo Branco 
a impantação da rede hidrológica subterrânea no maciço antigo e as condições de 
pluviosidade e evapotranspiração são condicionantes que, ao serem incorporadas 
no conhecimento básico das populações, as poderão motivar na adopção de com-
portamentos mais adequados à utilização da água.

Atitudes face à Água nos Açores
As atitudes face à água foram avaliadas por quatro itens relacionados ora com a 

escassez da água, ora com a capacidade humana de solucionar eventuais problemas de 
falta de água e pela responsabilização individual em relação à sua conservação.

Em relação ao conjunto de itens referentes à água (Quadro 5.1), observou-se 
nos Açores uma taxa de resposta que varia entre 75,2 e 96%. Os resultados da afir-
mação 3.Ag destacam-se, uma vez que quase um quarto dos inquiridos (24,8%) não 
se posicionam em relação a este item.
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Quadro 5.1.  Respostas dos açorianos (n=600, 2005), em percentagem, às atitudes face à água, agrupadas con-
forme a concordância (respostas 4 e 5), neutralidade (resposta 3), ou discordância (respostas 1 e 2) 
na escala de Likert de cinco pontos utilizada. A maior concordância com a(s) frase(s) apresentada(s) 
em itálico implica menor grau de pro-ambientalismo.

Itens Atitudes face à água Concordam
(4 e 5) (%)

Sem opinião
(3) (%)

Discordam
(1 e 2) (%)

1.Ag A água potável é um recurso em risco que pode 
acabar durante este século. 56,5 18,0 25,5

2.Ag Na nossa Região, existem problemas de falta 
de água. 42,2 14,0 43,8

3.Ag A ciência e a tecnologia conseguirão resolver os 
problemas de abastecimento de água. 51,4 24,8 23,8

4.Ag A conservação da água passa pela sua utilização 
de forma racional e equilibrada. 91,0 4,0 5,0

Verificou-se que a afirmação que motivou maior concordância (91,0%) foi a 
quarta, 4.Ag, “A conservação da água passa pela sua utilização de forma racional 
e equilibrada”, enquanto que a afirmação que motivou maior grau de discordância 
foi a segunda, 2.Ag, “Na nossa Região, existem problemas de falta de água”, com 
taxas semelhantes de concordância (42,2%) e discordância (43,8%).

Mais de metade dos inquiridos açorianos (51,4%) concordaram com o terceiro 
item deste grupo de afirmações: “A ciência e a tecnologia conseguirão resolver os 
problemas de abastecimento de água”; no entanto, como foi referido, esta foi tam-
bém uma das afirmações que apresentou maior taxa de não resposta (24,8%).

De modo semelhante, mais de metade dos inquiridos (56,5%) concordam com a pri-
meira afirmação, 1. Ag, “A água potável é um recurso em risco que pode acabar durante 
este século”, embora também se verifique uma elevada taxa de não resposta (18%).

Os valores da moda das respostas são apresentados na Figura 5.1, para a popu-
lação dos Açores. Recorda-se que as respostas variaram entre o valor um “discordo 
totalmente” e o valor cinco “concordo totalmente”. Nas atitudes face à água, os 
valores da moda foram quatro (referente a “concordo”) para dois dos quatro itens 
(1.Ag e 4.Ag). As afirmações com as quais os inquiridos menos se identificaram foram 
a 2.Ag e a 3,Ag, cujo valor da moda foi dois (referente a “discordo”).
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Figura 5.1.  Valores da moda para cada uma das afirmações das atitudes face à água (1.Ag a 4.Ag), no grupo de 
inquiridos dos Açores (n=600, 2005). Valores da moda da afirmação 3.Ag recodificados, uma vez que 
esta afirmação foi equacionada de forma inversa, ou seja, maiores taxas de concordância com esta 
afirmação correspondiam a menor perspectiva pró-ambiental.

A fim de analisar o posicionamento da população dos Açores no conjunto das 
atitudes face à água (quatro itens), calculou-se a frequência relativa para cada uma 
das respostas possíveis (que varia de um a cinco), tendo-se o cuidado de recodificar as 
respostas relativas à afirmação 3.Ag, tal como foi indicado nos procedimentos meto-
dológicos. Assim, no que se refere às atitudes face à água, constata-se (Figura 5.2) 
que um pouco mais de metade dos inquiridos (53,4%) têm atitudes positivas face ao 
ambiente, dos quais 18,0% são incluídos no grupo NEP forte. Menos de um terço da 
população tem atitudes menos sensíveis às afirmações da água (2,7% DSP forte).

18,0

35,4
15,2

28,7

2,7

NEP	forte
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ns	/	nr
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DSP Forte

Figura 5.2.  Posicionamento, em percentagem, da população dos Açores inquirida nas atitudes face à água 
(n=600, 2005). (DSP, Paradigma Social Dominante; NEP, Novo Paradigma Ecológico; ns / nr, não sabe 
ou não responde).

No entanto, cerca de 15% da população não emitiu opinião sobre as afirmações 
apresentadas.

Atitudes face à Água em Castelo Branco
Em Castelo Branco, no ano de 2005, e com base no inquérito relativo à água, 

verifica-se, pelo quadro 5.2 uma taxa de resposta que varia entre 92% (Ag.4) e  
63% (Ag.3) seguindo a tendência já evidenciada nos Açores. Em relação a afirmação 
Ag.1 “A água potável é um recurso em risco que pode acabar durante este século”, 
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68,2% dos albicastrenses concordam com esta afirmação (respostas com níveis quatro 
e cinco). Cerca de 59,5% dos inquiridos concordam que “Na nossa Região, existem 
problemas de falta de água”(Ag.2).

Apenas para pouco mais de um terço dos inquiridos (36,2%), “A ciência e a tec-
nologia conseguirão resolver os problemas de abastecimento de água”, tornando-se 
o tema para o qual menor taxa de opinião é emitida (37%).

Na última afirmação deste grupo, 4.Ag, verifica-se que a grande maioria dos 
inquiridos (89,7%) concorda que “A conservação da água passa pela sua utilização de 
forma racional e equilibrada”. Apenas 8% dos albicastrenses inquiridos não opinam 
sobre este assunto e apenas 2,3% dos inquiridos discordam dela.

Quadro 5.2.  Respostas dos albicastrenses (n=600, 2005), em percentagem, às atitudes face à água, agrupadas 
pela concordância (respostas 4 e 5), neutralidade (resposta 3) ou discordância (respostas 1 e 2) na 
escala de Likert de cinco pontos utilizada. A maior concordância com a(s) frase(s) apresentada(s) em 
itálico implica menor grau de pro-ambientalismo.

Itens Atitudes face à água Concordam
(4 e 5) %

Sem opinião
(3) %

Discordam
(1e 2) %

1.Ag. A água potável é um recurso em risco que pode 
acabar durante este século. 68,2 17,3 14,5

2.Ag. Na nossa Região, existem problemas de falta de 
água. 59,5 19,0 21,5

3.Ag. A ciência e a tecnologia conseguirão resolver os 
problemas de abastecimento de água. 36,2 37,0 26,8

4.Ag. A conservação da água passa pela sua utilização 
de forma racional e equilibrada. 89,7 8,0 2,3

Como se pode ver na Figura 5.3 nas atitudes face à água, constata-se que a 
maior parte das afirmações apresenta valores da moda de quatro, atingindo o valor 
cinco na última afirmação. Estes valores elevados da moda mostram que a maior 
parte dos inquiridos têm atitudes protectoras do recurso “água”. A afirmação 3.Ag, 
“A ciência e a tecnologia conseguirão resolver os problemas de abastecimento de 
água“, suscita no entanto mais dúvidas (moda três).
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Figura 5.3.  Valores da moda para cada uma das afirmações das atitudes face à água (1.Ag a 4.Ag), no grupo de 
inquiridos de Castelo Branco (n=600, 2005).



5. A Água 99

25%

36%

20%

16%

3%

NEP	forte

NEP

ns / nr 

DSP

DSP forte

Figura 5.4.  Posicionamento, em percentagem, da população de Castelo Branco inquirida nas atitudes face à 
água (n=600, 2005). (DSP, Paradigma Social Dominante; NEP, Novo Paradigma Ecológico; ns / nr, não 
sabe ou não responde).

No que se refere às atitudes face à água, constata-se (Figura 5.4) que, de um modo 
geral, a maior parte dos inquiridos (61%) tem atitudes positivas face ao ambiente, 
em que 25% destes são NEP forte e 36% são NEP. Menos de 20% dos albicastrenses 
têm atitudes menos sensíveis ao ambiente (dos quais 16% são do grupo DSP e 3% do 
grupo DSP forte). Ainda, um quinto dos inquiridos não opina sobre este assunto.

Atitudes face à Água – Comparação de Zonas Periféricas
No que se refere às atitudes face à água e no que concerne à primeira afirmação, 

1.Ag, “A água potável é um recurso em risco que pode acabar durante este século”, 
constata-se que mais de metade das populações albicastrense (68,2%) e açoriana 
(56,5%) estão de acordo com esta asserção, como se pode deduzir da Figura 5.5. 
Verifica-se assim que, em Castelo Branco, os inquiridos têm uma maior percepção 
do risco de escassez dos recursos hídricos, relativamente aos dos Açores, provavel-
mente devido ao clima seco que caracteriza a região de Castelo Branco.

Cerca de 18% dos inquiridos de ambas as regiões não manifestam opinião 
sobre este assunto. No entanto, a população açoriana (25,5% de discordantes) crê 
mais na abundância deste recurso natural do que a população albicastrense (Teste 
de Kruskal-Wallis: Qui=21,03; gl=1; p=0,000).
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Figura 5.5.  Posicionamento, em percentagem, da população inquirida nos Açores e em Castelo Branco (n=1 200; 
2005), relativa às atitudes face à água, na afirmação 1.Ag, “A água potável é um recurso em risco que 
pode acabar durante este século”.

Relativamente à segunda afirmação, 2.Ag, “Na nossa Região, existem problemas 
de falta de água”, constata-se que a população albicastrense (59,5%), mais do que 
a população açoriana (42,2%), está consciente desta situação (Figura 5.6).

Nos Açores, quase metade (43,8%) dos inquiridos discordam da existência de 
falta de água na sua região. Mais uma vez se acentua que, em Castelo Branco, os 
inquiridos têm uma maior percepção do risco de escassez dos recursos hídricos do 
que nos Açores (Teste de Kruskal-Wallis: Qui=66,59; gl=1; p=0,000).

No entanto, sobre esta afirmação, em Castelo Branco existem mais indivíduos 
(19%) sem opinião do que nos Açores (14%).
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Figura 5.6.  Posicionamento, em percentagem, da população inquirida nos Açores e em Castelo Branco  
(n=1 200; 2005), relativa às atitudes face à água, na afirmação 2.Ag, “Na nossa Região, existem pro-
blemas de falta de água”.

Na afirmação “A ciência e a tecnologia conseguirão resolver os problemas de 
abastecimento de água”, cerca de metade da população total inquirida concorda 
com a mesma, embora os açorianos (51,4%) aparentem ter mais confiança nos recur-
sos técnicos da humanidade do que os albicastrenses (36,1%) (Figura 5.7).
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Aproximadamente, cerca de um quarto dos inquiridos confiam na ciência e tecno-
logia como forma de resolução dos problemas de água, acentuando-se ligeiramente 
esta crença nos inquiridos de Castelo Branco (26,8% do total), comparativamente 
com os dos Açores (23,9%) (Teste de Kruskal-Wallis:Qui=14,78; gl=1; p=0,000).

É de registar que cerca de um quarto (24,8%) dos açorianos inquiridos e 37% dos 
albicastrenses não têm opinião, não sabem ou não respondem a esta afirmação.
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Figura 5.7.  Posicionamento, em percentagem, da população inquirida nos Açores e em Castelo Branco  
(n=1 200; 2005), relativa às atitudes face à água, na afirmação 3.Ag. “A ciência e a tecnologia conse-
guirão resolver os problemas de abastecimento de água”.

Na última afirmação do grupo de itens relacionados com as atitudes face à 
água, 4.Ag, “A conservação da água passa pela sua utilização de forma racional 
e equilibrada”, a quase totalidade (mais de 90%) da população inquirida exprime 
opinião sobre o assunto, embora os inquiridos açorianos (91%) manifestem uma 
concordância ligeiramente superior, contudo significativa, aos de Castelo Branco 
(89,7%) (Figura 5.8) (Teste de Kruskal-Wallis: Qui=6,93; gl=1; p=0,008).
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Figura 5.8.  Posicionamento, em percentagem, da população inquirida nos Açores e em Castelo Branco (n=1 200; 
2005), relativa às atitudes face à água, na afirmação 4.Ag, “A conservação da água passa pela sua 
utilização de forma racional e equilibrada”.



As Atitudes face ao Ambiente em Regiões Periféricas102

De um modo geral, as populações albicastrense e açoriana apresentam atitudes 
que aparentam ser conservadoras da natureza, nomeadamente do recurso água, e 
que se verificam pela maior percentagem de concordância das respostas.

A população albicastrense apresenta preocupações ambientais mais evidentes 
do que a população açoriana. Este facto pode dever-se a que, nos Açores, a plu-
viosidade seja elevada e contínua ao longo do ano (embora maior no Outono e no 
Inverno) assim como a percepção da água, como recurso escasso, possa não ser 
“sentida” pela população açoriana. O contrário sucede em Castelo Branco, em que 
o clima é seco e os consequentes fogos florestais estivais terão grande impacto nas 
atitudes da população face a este recurso.

O Espaço Residencial: Atitudes face à Água nos Açores e em Castelo 
Branco

As afirmações das atitudes face à água motivaram os açorianos (total, residentes 
em espaços urbanos e rurais) a expressar adesão a valores, sobretudo ecocêntricos, 
como pode observar-se na Figura 5.9.
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Figura 5.9.  Posicionamento, em percentagem, da população dos Açores inquirida nas atitudes face à água (Ag) 
(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 os inquiridos aço-
rianos, embora a condição urbana pareça estimular a mudança paradigmática, já 
que se atingiu a mais elevada frequência na categoria de forte pendor NEP (21,2%) 
neste grupo da população amostrada; é de salientar o facto de, no seu conjunto, a 
população rural se aproximar das atitudes de conservação da água (51,6%) das da 
população urbana (55,3%). Este é o único grupo de afirmações em que se regista a 
menor taxa dos inquiridos sem opinião na população rural.

Nos Açores, observa-se pela Figura 5.10 que os valores da moda variam entre 
dois (2.Ag e 3.Ag) e cinco (4.Ag). Nesta última afirmação, há uma valorização das 
questões ambientais por parte da população urbana em relação à rural.
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Figura 5.10.  Valores da moda para cada uma das afirmações das atitudes face à água no grupo de inquiridos da 
população nos Açores, segundo o espaço residencial (n=600, 2005).

Na Figura 5.11, verifica-se que, nas atitudes face à água, os residentes em espaço 
rural têm uma visão mais ecocêntrica (62,1% dos inquiridos são NEP e NEP forte) do 
que os residentes em espaço urbano (60,1% NEP e NEP forte). É nos residentes em 
espaço rural que se verifica a maior taxa de não opinião (20,9%). Os residentes em 
locais urbanos têm uma visão antropocêntrica ligeiramente superior (20,3% DSP e 
DSP forte) à dos residentes nos espaços rurais (17%).

Verifica-se que, para os dados dos Açores, existem diferenças estatisticamente 
significativas em relação ao espaço residencial para as afirmações 1.Ag e 4.Ag 
(Teste de Kruskal-Wallis: 1.Ag – Qui=15,23; gl=1; p=0,000; 4.Ag – Qui=23,97; gl=1; 
p=0,000).
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Figura 5. 11.  Posicionamento, em percentagem, da população de Castelo Branco inquirida nas atitudes face 
à água (Ag) (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).

De um modo geral, em Castelo Branco, a população inquirida, quer seja urbana 
quer seja rural, apresenta uma percepção ambiental elevada em relação à água, o 
que pode ser constatado pelo valor de inquiridos que se enquadram no pendor 
ecológico NEP e NEP forte (sempre superior a 60%).
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Em Castelo Branco, no que se refere às atitudes face à água e no que respeita 
à moda (Figura 5.12), não parecem existir grandes diferenças consoante o local 
de residência (rural ou urbano). No que concerne à moda, não existem diferenças 
de atitudes da população quanto ao local de residência, variando de três (3.Ag) a 
cinco (4.Ag).
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Figura 5.12. Valores da moda para cada uma das afirmações das atitudes face à água no grupo de inquiridos da 
população de Castelo Branco, segundo o espaço residencial (n=600, 2005).

Para os dados de Castelo Branco, só existem diferenças estatisticamente significa-
tivas em relação ao espaço residencial para a afirmação 2.Ag. (Teste de Kruskal-Wallis: 
2.Ag – Qui=9,52; gl=1; p=0,002).

O Espaço de Residencial – Comparação de Atitudes face à Água em 
Zonas Periféricas

Nas atitudes face à água, como se pode observar na Figura 5.13, os residentes 
em locais urbanos de Castelo Branco (60,1% dos inquiridos são NEP e NEP forte) 
têm atitudes mais conservadoras do que os residentes em local urbano dos Açores 
(55,2% dos inquiridos são NEP e NEP forte). A mesma tendência acontece com os 
residentes em espaço rural, com 62,1% de albicastrenses e 51,6% de açorianos.
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Figura 5.13.  Posicionamento, em percentagem, das populações dos Açores e de Castelo Branco inquiridas nas 
atitudes face à água (n=1 200, 2005), segundo o espaço residencial (rural e urbano). (DSP, Paradigma 
Social Dominante; NEP, Novo Paradigma Ecológico, ns / nr, não sabe ou não responde).
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A visão antropocêntrica é sempre superior nos Açores, quer dos residentes em 
meio rural quer em meio urbano. De facto, observa-se que os residentes em meio 
rural dos Açores, em comparação com os de Castelo Branco, apresentam diferenças 
estatisticamente significativas para todas as afirmações relativas às atitudes face à 
água (Teste de Kruskal-Wallis: 1.Ag – Qui=36,62; gl=1, p=0,000; 2.Ag – Qui=47,48; 
gl=1; p=0,000; 3.Ag – Qui=7,61; gl=1; p=0,006; 4.Ag – Qui=14,83; gl=1; p=0,000). 
Já em meio urbano, existem diferenças estatisticamente significativas para as afir-
mações 2.Ag e 3.Ag (Teste de Kruskal-Wallis: 2.Ag – Qui=21,57; gl=1; p=0,000; 3.Ag 
– Qui=7,38; gl=1; p=0,007).

O Género: Atitudes face à Água nos Açores e em Castelo Branco
As afirmações das atitudes face à água motivaram os açorianos (total, género 

feminino e masculino) a expressar adesão a valores ecocêntricos, como pode obser-
var-se na Figura 5.14, embora uma proporção importante dos inquiridos (cerca de 
31%, independentemente do género) se identifique com os valores do paradigma 
social dominante.
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Figura 5.14.  Posicionamento, em percentagem, da população dos Açores inquirida nas atitudes face à água (Ag) 
(n=600, 2005), segundo o género (feminino, masculino). (DSP, Paradigma Social Dominante; NEP, 
Novo Paradigma Ecológico, ns / nr, não sabe ou não responde).

Em geral, as atitudes ambientais dos inquiridos não parecem variar grandemente 
com o género; a concordância com os valores do novo paradigma ecológico é par-
tilhada por 54,1% da população do sexo feminino e 52,2% da população do sexo 
masculino. De assinalar que a percentagem de não resposta é ligeiramente superior 
na população masculina (16,2% versus 14,5%), e que a maior taxa de concordância 
com os valores mais extremos do NEP (cerca de 20% contra 15%) se verifica entre a 
população feminina amostrada.

Observa-se que, de facto, tanto para os dados dos Açores como para os de 
Castelo Branco, não existem diferenças estatisticamente significativas em relação 
ao género para qualquer das afirmações relativas às atitudes face à água, tal como 
foi confirmado pelo teste de Kruskal-Wallis.
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Figura 5.15.  Valores da moda para cada uma das afirmações das atitudes face à água no grupo de inquiridos da 
população dos Açores, segundo o género (n=600, 2005).

Nos Açores, não se verificaram diferenças nos valores da moda entre os inquiridos 
consoante o género, à excepção da afirmação 4.Ag. Nesta afirmação, as mulheres 
aparentam ter atitudes mais sensíveis à conservação da água pelo seu uso equili-
brado e racional (Figura 5.15).

Considerando a visão paradigmática no distrito de Castelo Branco, verifica-se 
que, nas atitudes face à água, são os homens (27,1% dos inquiridos, NEP forte) que 
têm atitudes mais radicais do que as mulheres (22,9%). No entanto, de um modo 
geral, e considerando o NEP e NEP forte em conjunto, esta diferenciação fica 
atenuada, sendo respectivamente de 61,8% e 61,1% para as mulheres e homens 
(Figura 5.16).
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Figura 5.16.  Posicionamento, em percentagem, da população de Castelo Branco inquirida nas atitudes face à água 
(Ag) (n=600, 2005), segundo o género (feminino e masculino). (DSP, Paradigma Social Dominante; 
NEP, Novo Paradigma Ecológico, ns / nr, não sabe ou não responde).

As mulheres (20,8%) opinam menos do que os homens (18,2%). Porém, os 
homens (20,7%) têm uma visão antropocêntrica (DSP e DSP forte) mais evidente do 
que as mulheres (17,4%).
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Figura 5.17.  Valores da moda para cada uma das afirmações das atitudes face à água no grupo de inquiridos de 
população de Castelo Branco, segundo o género (n=600, 2005).

Nas atitudes face à água, em Castelo Branco, as variações das respostas com o 
género são muito pequenas e dependem das afirmações elaboradas. À excepção 
da afirmação 3.Ag o valor da moda não varia com o género e oscila entre o valor 
dois (3.Ag) e o valor cinco (4.Ag) (Figura 5.17).

O Género – Comparação de Atitudes face à Água em Zonas 
Periféricas

Nas atitudes face à água, no que refere ao género, verifica-se que os homens 
albicastrenses (61,1%) têm atitudes mais conservadoras do ambiente (NEP e NEP 
forte) do que os homens açorianos (52,3%) (Figura 5.18). Esta tendência é também 
verificada para as mulheres, ou seja, 61,8% das albicastrenses têm atitudes mais 
favoráveis à conservação do ambiente do que as açorianas (54,1%). Nas mulheres 
açorianas, em cerca de um terço, acentua-se a visão antropocêntrica (31,3% são 
DSP e DSP forte).

Este facto é comprovado estatisticamente, pois observa-se que as atitudes face 
à água das mulheres açorianas, comparativamente às albicastrenses, diferem signifi-
cativamente em três das quatro afirmações (Teste de Kruskal-Wallis: 1.Ag – Qui=7,37; 
gl=1; p=0,007; 2.Ag – Qui=31,99; gl=1; p=0,000; 3.Ag – Qui=13,96, gl=1, p=0,000). 
O mesmo sucede para os homens das duas regiões (Teste de Kruskal-Wallis: 1.Ag 
– Qui=14,88; gl=1; p=0,000; 2.Ag – Qui=34,62; gl=1; p=0,000; 4.Ag – Qui=10,58; 
gl=1; p=0,001).
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Figura 5.18.  Posicionamento, em percentagem, das populações dos Açores e de Castelo Branco inquiridas nas 
atitudes face à água (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).

Esta diferença nas atitudes face à água dependerá, em parte, da realidade das 
duas regiões no que refere à escassez de água. Enquanto que em Castelo Branco, 
na estação seca (principalmente o Verão), escasseia a chuva e consequentemente 
a água, nos Açores a pluviosidade existe ao longo do ano, embora seja em menor 
quantidade no Verão, o que leva a uma situação de “aparente abundância” e con-
sequentemente menor preocupação com a gestão do recurso.

A Idade: Atitudes face à Água nos Açores e em Castelo Branco
A idade, para efeitos de análise da sua relação com as atitudes face ao ambiente, 

foi estruturada em três escalões: os mais jovens, com idades compreendidas entre 
os dezoito e os vinte e cinco anos; os de idade intermédia, adultos com idades 
abrangidas entre os vinte e seis e os quarenta e cinco anos; e os adultos com idades 
superiores a quarenta e cinco anos.

No que concerne aos escalões etários, mais de metade (53,4%) dos inquiridos 
açorianos expressam valores ecocêntricos em relação às atitudes face à água, tal 
como pode observar-se na Figura 5.19. No entanto, verifica-se uma diferença na 
intensidade da concordância e na discordância destas afirmações. Assim, os mais 
jovens inquiridos (primeiro escalão etário, dos dezoito aos vinte e cinco anos) apre-
sentam não só os mais elevados valores de concordância com as afirmações das 
atitudes face à água (23,5%), indicando forte pendor NEP, como também os mais 
elevados valores de discordância com os valores ecocêntricos (27,6%), indicando 
concordância com o DSP (Paradigma Social Dominante). São ainda os mais jovens 
que apresentam as mais elevadas taxas de inquiridos sem opinião (18,9%).
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Figura 5.19.  Posicionamento, em percentagem, da população dos Açores inquirida nas atitudes face à água (Ag) 
(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).

Verifica-se, relativamente aos dados dos Açores, que existem diferenças esta-
tisticamente significativas em relação ao grupo etário para as afirmações 1.Ag e 
4.Ag (Teste de Kruskal-Wallis: 1.Ag – Qui=30,98; gl=2; p=0,000 e 4.Ag – Qui=29,69; 
gl=2; p=0,000).

Os indivíduos com mais de quarenta e cinco anos são os que mais opinam sobre 
o recurso “água”, encontrando-se: a menor taxa de não resposta (11,8%), a menor 
taxa indicadora de forte pendor ecológico (11,1%) e a maior taxa de concordância 
com os valores do Paradigma Social Dominante (38,7%), embora apenas 1,8% deste 
grupo responda dentro da tendência de maior pendor DSP. A maior concordância 
com os valores ecocêntricos é revelada pelos inquiridos com idades compreendidas 
entre os vinte e seis e os quarenta e cinco anos de idade (57,1%) (Figura 5.20).
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Figura 5.20.  Valores da moda para cada uma das afirmações das atitudes face à água no grupo de inquiridos da 
população dos Açores, segundo a idade (n=600, 2005).

Nos Açores, não se verificaram diferenças entre os escalões etários nas afirma-
ções 2.Ag e 3.Ag: a maioria dos açorianos discorda (valor da moda dois) da capaci-
dade da ciência e tecnologia para a resolução dos problemas da água. É também 
em relação às duas afirmações referidas (primeira e quarta) que os valores da moda 
se distinguem. A primeira afirmação, relacionada com a probabilidade de a água 
potável acabar durante este século, é a que traduz maiores diferenças na apreciação 
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dos inquiridos: os mais velhos (com mais de quarenta e cinco anos) maioritariamente 
discordam, enquanto que a maioria das restantes elementos inquiridos concorda. 
A última afirmação suscita diferenças de grau de concordância: mais uma vez, os 
elementos até aos quarenta e cinco anos “concordam totalmente” com a responsa-
bilização pessoal para a gestão da água, enquanto os elementos mais velhos apenas 
“concordam”. Ou seja, nos Açores e em relação aos valores da moda, parece existir 
uma certa identidade entre os dois escalões etários mais jovens (até aos quarenta 
e cinco anos).

Nas atitudes face à água e como se pode observar na figura 5.21, à medida que 
aumenta a idade, aumenta ligeiramente a percepção ambiental, isto é: 59,8% dos 
inquiridos mais jovens, 61,1% dos inquiridos com idades entre os vinte e seis e os 
quarenta e cinco anos, e 62,4% dos mais idosos.
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Figura 5.21.  Posicionamento, em percentagem, da população de Castelo Branco inquirida nas atitudes face à 
água (Ag) (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).

Os albicastrenses com mais de quarenta e cinco anos são os que mais opinam, ora 
na visão ecocêntrica (a maior parte, 62,4%) ora na visão antropocêntrica (20,1%).

Em Castelo Branco, nas atitudes face à água, não parece haver grande diferen-
ciação das atitudes consoante a moda e os escalões etários considerados (Figura 
5.22). O padrão de resposta é semelhante ao obtido quer pelo género, quer pelo 
local de residência: os valores são mais elevados (cinco) na quarta afirmação, 4.Ag, 
e mais baixos (três) na terceira afirmação, 3.Ag. No que respeita às atitudes face à 
água e à moda, a idade não é um elemento diferenciador das atitudes, variando 
entre os valores três e cinco.
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Figura 5. 22.  Valores da moda para cada uma das afirmações das atitudes face à água no grupo de inquiridos da 
população de Castelo Branco, segundo a idade (n=600, 2005).

No grupo de inquiridos de Castelo Branco, não existem diferenças estatistica-
mente significativas em relação ao grupo etário para qualquer das afirmações relativas 
às atitudes face à água, como se verifica pelo teste de Kruskal-Wallis.

A Idade – Comparação de Atitudes face à Água em Zonas Periféricas
Na Figura 5.23, observa-se que a população mais idosa da amostra (com idade 

superior a quarenta e cinco anos), em Castelo Branco (62,4% NEP e NEP forte), tem 
atitudes que favorecem mais a preservação da água do que a população inquirida 
nos Açores (49,6%). Aliás, é neste escalão de idade (superior a quarenta e cinco 
anos) que a visão antropocêntrica atinge o valor mais alto (38,7% dos inquiridos 
açorianos são DSP e DSP forte).

Como foi previamente referido, verifica-se também uma inclinação para os 
indivíduos mais jovens expressarem valores mais conservadores em relação à água 
do que os mais velhos.

Nos escalões etários intermédio (de vinte e seis a quarenta e cinco anos) e jovem 
(menos de vinte e seis anos), também observa-se que os albicastrenses têm atitudes 
mais conservadoras da água do que os açorianos e a visão antropocêntrica ganha 
importância na população açoriana inquirida.
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Figura 5.23.  Posicionamento, em percentagem, das populações dos Açores e de Castelo Branco inquiridas nas 
atitudes face à água (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 superior a quarenta e cinco anos, existem diferenças esta-
tisticamente significativas em todas as afirmações relativas às atitudes face à água 
entre os açorianos e os albicastrenses (Teste de Kruskal-Wallis: 1.Ag – Qui=26,30; 
gl=1; p=0,000; 2.Ag – Qui=43,10; gl=1; p=0,000; 3.Ag – Qui=8,36; gl=1; p=0, 004 e 
4.Ag – Qui=10,67; gl=1; p=0,001).

No escalão etário intermédio, verificam-se diferenças estatisticamente signifi-
cativas nas afirmações 2.Ag e 3.Ag (Teste de Kruskal-Wallis: 2.Ag – Qui=6,37; gl=1; 
p=0,012; 3.Ag – Qui=5,71; gl=1; p=0,017).

No escalão etário jovem, observam-se diferenças estatisticamente significa-
tivas apenas na afirmação 2.Ag (Teste de Kruskal-Wallis: 2.Ag – Qui=25,71; gl=1; 
p=0,000).

Em todos os casos se revelam os albicastrenses mais prudentes em relação à 
água do que os açorianos.

A Escolaridade: Atitudes face à Água nos Açores e em Castelo Branco
Apresentam-se, seguidamente, os posicionamentos da população açoriana 

inquirida em relação aos paradigmas ambientais em presença (DSP – Paradigma 
Social Dominante e NEP – Novo Paradigma Ecológico) a partir da distribuição dos 
valores obtidos para cada grupo de afirmações, segundo o grau de escolaridade.

Na relação da escolaridade com as atitudes face ao ambiente, consideraram-se 
seis escalões: o escalão zero (0_sem grau) que corresponde aos indivíduos inquiridos 
que não têm o quarto ano e, consequentemente, incluem os que não sabem ler 
nem escrever; o escalão um (1_CEB) que integra os indivíduos com o quarto ano; o 
escalão dois (2_CEB) que inclui os inquiridos com os quinto e sexto anos de escola-
ridade; o escalão três (3_CEB) que corresponde aos que completaram o nono ano 
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de escolaridade; o escalão quatro (4_SEC) que abrange inquiridos com os décimo, 
décimo primeiro e segundo anos de escolaridade; e finalmente, o escalão cinco 
(5_MESU) que corresponde aos indivíduos que têm formação no ensino superior, 
quer seja bacharelato, licenciatura, mestrado ou doutoramento.

Cerca de metade dos açorianos expressa valores ecocêntricos em relação às 
atitudes face à água, tal como se pode observar na figura 5.24. No entanto, verifica-se 
uma diferença na intensidade da concordância e na discordância destas afirma-
ções, bem como entre as taxas de não resposta. Assim, a taxa de não resposta vai 
aumentando, de um modo geral, desde o grupo dos inquiridos com habilitações 
académicas mais baixas (sem grau) (9,8%) até aos inquiridos com o terceiro ciclo de 
escolaridade (17,5%), diminuindo depois nos inquiridos com o ensino secundário 
completo (17,1%) ou com cursos médios e superiores (12,9%).
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Figura 5.24.  Posicionamento, em percentagem, da população dos Açores inquirida nas atitudes face à água 
(Ag) (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).

Ao analisar as tendências de resposta que implicam forte pendor NEP, pode 
observar-se um aumento contínuo da expressão desta tendência, desde os sujeitos 
com menor escolarização (0,8%) aos que apresentam maior escolarização (29,3%). 
Além disso, os inquiridos com maior escolarização são também os que apresentam 
menor percentagem de concordância com os valores do Paradigma Social Dominante 
(22,4%). O grupo de inquiridos sem quaisquer graus académicos apresenta os valores 
mais elevados (49,2%) de concordância DSP. É interessante notar que este é o único 
grupo (formado por 33 inquiridos) em que se exprime maior concordância com os 
valores do Paradigma Social Dominante, do que com os valores do Novo Paradigma 
Ecológico. A expressão dos valores DSP mais extremos é sempre inferior a 5%, em 
qualquer das categorias observadas, verificando-se, de modo geral, um aumento da 
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expressão destes valores com o aumento da escolarização até ao secundário (4,2%) 
e diminuindo entre os inquiridos com curso médio ou superior (2,3%).

Nas primeira e quarta afirmações, 1.Ag e 4.Ag, a percepção ambiental aumenta 
com a escolaridade: o valor da moda sobe respectivamente de dois para quatro 
e de quatro para cinco (Figura 5.25). Na afirmação 3.Ag, a moda não varia com o 
nível de escolaridade, sendo sempre de dois. Na afirmação 2.Ag, o valor da moda 
é de dois, à excepção dos inquiridos com o nível médio ou superior, tendo neste 
caso a moda valor quatro.
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Figura 5. 25.  Valores da moda para cada uma das afirmações das atitudes face à água no grupo de inquiridos da 
população dos Açores, segundo a escolaridade (n=600, 2005).

No distrito de Castelo Branco, as atitudes face à água revelam uma crescente 
preocupação com o aumento da escolaridade, à excepção dos indivíduos detentores 
do primeiro e segundo ciclos (Figura 5.26).

Figura 5.26.  Posicionamento, em percentagem, da população de Castelo Branco inquirida nas atitudes face à água 
(Ag) (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, secundá-
rio; 5_MESU, médio e superior). (DSP, Paradigma Social Dominante; NEP, Novo Paradigma Ecológico, 
ns / nr, não sabe ou não responde).
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Mais de metade (59,7%) dos inquiridos sem escolaridade oficial têm atitudes 
favoráveis ao ambiente, as quais aumentam mais nos sujeitos com maiores graus de 
escolaridade. Por exemplo, 68,2% dos inquiridos com formação superior apresentam 
uma maior sensibilidade ao tema da água.

Em Castelo Branco, a moda (Figura 5.27) varia na afirmação 2.Ag, “Na nossa 
Região, existem problemas de falta de água”, em que entre os indivíduos sem 
escolaridade oficial têm valor da moda dois, enquanto que nos restantes grupos, 
mais escolarizados, se observa o valor da moda quatro. Também na última afirmação 
das atitudes face à água, 4.Ag, “A conservação da água passa pela sua utilização 
de forma racional e equilibrada”, os respondentes com maior nível de instrução 
(terceiro ciclo, secundário, e médio e superior) tendem para o valor da moda cinco, 
enquanto que os restantes grupos apresentam valor da moda quatro.

Tal como nas variáveis socio-económicas já consideradas neste trabalho, a afirmação 
que tem revelado maior alheamento ambiental é a terceira afirmação, 3.Ag, “A ciência 
e a tecnologia conseguirão resolver os problemas de abastecimento de água”, reflec-
tindo provavelmente o desconhecimento que os inquiridos têm sobre esta situação.
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Figura 5.27.  Valores da moda para cada uma das afirmações das atitudes face à água no grupo de inquiridos da 
população de Castelo Branco, segundo a escolaridade (n=600, 2005).

Observa-se que, tanto para os dados dos Açores como para os de Castelo 
Branco, existem diferenças estatisticamente significativas em relação à escolaridade 
para as afirmações 1.Ag e 4.Ag (Teste de Kruskal-Wallis – Açores: 1.Ag – Qui=86,36; 
gl=5; p=0,000 e 4.Ag – Qui= 99,77; gl=5; p=0,000; Teste de Kruskal-Wallis – Castelo 
Branco: 1.Ag – Qui=14,45; gl=5; p=0,013 e 4.Ag – Qui=71,00; gl=5; p=0,000).

A Escolaridade – Comparação de Atitudes face à Água em Zonas 
Periféricas

Nas atitudes face à água, verifica-se que aumenta a percepção ambiental (NEP 
e NEP forte) com a escolaridade mais alta (Figura 5.28). Porém, esta maior atitude 
de conservação da água é sempre superior nos inquiridos de Castelo Branco em 
relação à dos Açores, independentemente do nível de escolaridade considerado. A 
maior disparidade de percepção ambiental verifica-se nos inquiridos sem instrução, 
ou seja, 59,7% dos inquiridos albicastrenses são NEP ou NEP forte, e nos Açores 
apenas 41% são NEP ou NEP forte.
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Figura 5.28.  Posicionamento, em percentagem, das populações dos Açores e de Castelo Branco inquiridas nas 
atitudes face à água (n=1 200, 2005), segundo a escolaridade (sem grau; 1 CEB; 2 CEB, 3 CEB; secun-
dário; médio e superior). (DSP, Paradigma Social Dominante; NEP, Novo Paradigma Ecológico, ns / 
nr, não sabe ou não responde).

No caso dos indivíduos sem instrução formal, existem diferenças estatisticamente 
significativas entre os açorianos e os albicastrenses nas afirmações 1.Ag, 3.Ag e 4.Ag. 
(Teste de Kruskal-Wallis: 1.Ag – Qui=21,83; gl=1; p=0,000; 3.Ag – Qui=9,14; gl=1; 
p=0,002 e 4.Ag – Qui=8,99; gl=1; p=0,003). Nos restantes graus de escolaridade, 
observam-se diferenças estatisticamente significativas apenas numa ou duas das 
afirmações relativas às atitudes face à água.

A Actividade Profissional: Atitudes face à Água nos Açores e em Cas-
telo Branco

Apresentam-se, seguidamente, os posicionamentos da população açoriana 
inquirida em relação aos paradigmas ambientais em presença (DSP – Paradigma 
Social Dominante e NEP – Novo Paradigma Ecológico), a partir da distribuição dos 
valores obtidos para cada atitude em relação à água, segundo a ocupação dos inqui-
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ridos. Nesta fase e no caso dos Açores, os dados foram tratados apenas em relação 
à existência (n = 324) ou não (n = 276) de actividade remunerada. Entre os inquiridos 
sem actividade remunerada, encontram-se os pensionistas (n = 51), desempregados 
(n = 21), donas de casa (n = 112) e estudantes (n = 92).

Em Castelo Branco, na actividade profissional, devido à grande variedade de 
profissões explicitadas pelos inquiridos e pela grande dificuldade em agrupá-las 
segundo os critérios adoptados em Portugal pela Classificação Nacional das Pro-
fissões, optou-se por fazer esta análise pelos que tinham actividade profissional não 
remunerada (incluido desempregados, estudantes, domésticas e reformados) e os 
que tinham actividade profissional remunerada (incluido todas as profissões).

Cerca de metade dos inquiridos açorianos expressam valores ecocêntricos em 
relação às atitudes face à água, tal como pode observar-se na Figura 5.29. Os inquiri-
dos sem actividade remunerada apresentam percentagem de não respostas (15,2%), 
semelhante à obtida junto daqueles que possuem actividade remunerada (15,3%).
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Figura 5.29.  Posicionamento, em percentagem, da população dos Açores inquirida nas atitudes face à água (Ag) 
(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).

Entre os inquiridos com actividade profissional remunerada é que se verificam os 
maiores valores de concordância ambiental com as afirmações das atitudes face à água 
(56,2%), indicando 20,6% destes inquiridos forte pendor NEP. É também entre a popu-
lação com actividade remunerada que a expressão dos valores do Paradigma Social 
Dominante é mais baixa (28,6%), embora seja nesta categoria que aparece a maior 
expressão de forte pendor social dominante (3,3% versus 2,2%). Entre os inquiridos 
sem actividade remunerada, surge maior concordância com os valores do Paradigma 
Social Dominante (34,3%).

No grupo de inquiridos açorianos, verifica-se que não existem diferenças esta-
tisticamente significativas, tendo em consideração a actividade remunerada.

Nos Açores, a percepção face à água observada a partir da moda (Figura 5.30)
apenas varia com a actividade profissional remunerada na última afirmação, 4.Ag, 
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em que os inquiridos com actividade profissional remunerada apresentam um valor 
da moda (cinco) superior aos restantes inquiridos (quatro).
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Figura 5.30.  Valores da moda para cada uma das afirmações das atitudes face à água no grupo de inquiridos da 
população dos Açores, segundo a actividade profissional (n=600, 2005).

No que respeita à actividade profissional, em Castelo Branco, os inquiridos sem 
actividade profissional remunerada têm atitudes menos ecocêntricas (59,3% são NEP 
ou NEP forte) e também opinam menos (Figura 5.31).
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Figura 5.31.  Posicionamento, em percentagem, da população de Castelo Branco inquirida nas atitudes face à água 
(Ag) (n=600, 2005), segundo a actividade profissional (remunerada e não remunerada). (DSP, Paradigma 
Social Dominante; NEP, Novo Paradigma Ecológico, ns / nr, não sabe ou não responde).

No entanto, a percepção ambiental é sempre próxima de 60%, embora neste 
grupo de afirmações ganhe importância a visão antropocêntrica (talvez pela impor-
tância que o recurso “água” tem para a sobrevivência humana).

Em Castelo Branco, a moda não varia pelo facto de se exercer ou não uma 
actividade profissional remunerada, variando o seu valor de três (afirmação 3.Ag) a 
cinco (afirmação 4.Ag) (Figura 5.32).
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Figura 5.32.  Valores da moda para cada uma das afirmações das atitudes face à água no grupo de inquiridos da 
população de Castelo Branco, segundo a actividade profissional (n=600, 2005).

Observa-se que, tendo em consideração o factor actividade profissional remu-
nerada, não existem diferenças estatisticamente significativas para qualquer das 
afirmações relativas às atitudes face à água (Teste de Kruskal-Wallis: 1.Ag – Qui=1,57; 
gl=1; p=0,210; 2.Ag – Qui=1,11; gl=1; p=0,210; 3.Ag – Qui=2,42; gl=1; p=0,120 e 
4.Ag – Qui=1,13; gl=1; p=0,288).

A Actividade Profissional – Comparação de Atitudes face à Água em 
Zonas Periféricas

A actividade profissional foi subdividida em dois grupos de indivíduos: os que 
têm actividade profissional remunerada e aqueles que não a exercem. Nesta última 
categoria, foram incluídos na amostra: os estudantes, as domésticas, os reformados 
e os inválidos. Na categoria da actividade profissional remunerada, foram consi-
derados todos os inquiridos que tinham uma ocupação, em qualquer sector da 
actividade económica.

Nas atitudes face à água (Figura 5.33), os inquiridos albicastrenses, com ou sem 
actividade profissional remunerada, têm atitudes mais favoráveis à preservação da 
água do que os açorianos (com actividade remunerada: 62,8% versus 56,2% e sem 
actividade remunerada: 59,3% versus 50,6%). A visão antropocêntrica é muito rele-
vante (34,3% DSP e DSP forte) nos inquiridos sem actividade profissional remunerada 
açorianos, a qual é superior à dos albicastrenses (17,9%).

Observa-se que, de facto, existem diferenças estatisticamente significativas 
entre os indivíduos sem actividade remunerada açorianos e albicastrenses, para 
todas as afirmações relativas às atitudes face à água (Teste de Kruskal-Wallis: 1.Ag 
– Qui=30,63; gl=1; p=0,000; 2.Ag – Qui=25,99; gl=1; p=0,000; 3.Ag – Qui=14,18; 
gl=1; p=0,000; 4.Ag – Qui=11,37; gl=1; p=0,001).
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Figura 5.33.  Posicionamento, em percentagem, da população dos Açores e de Castelo Branco inquirida nas 
atitudes face à água (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).

Entre os indivíduos com actividade remunerada, apenas existe diferença estatis-
ticamente significativa na afirmação 2.Ag (Teste de Kruskal-Wallis: 2.Ag – Qui=39,57; 
gl=1; p=0,000), revelando mais uma vez os albicastrenses atitudes mais conserva-
doras da água do que os açorianos.

Nota Final
É indiscutível que a água é um bem essencial à vida, que a sua disponibilidade, 

em termos globais, é diminuta para o consumo e que muitos países já sofrem de 
escassez crónica de água. A água é praticamente indissociável da vida na Terra, 
sendo fundamental como elemento regularizador do clima e da sobrevivência do 
ser humano, dos animais e das plantas.

A escassez da água no nosso planeta é uma realidade. Apesar da Terra ser com-
posta, na sua grande maioria, por água, apenas 1% está disponível para o consumo 
humano, estando a maior percentagem localizada nos oceanos e mares (97%) e a 
restante encontrando-se nas calotes polares (2%). A quase totalidade da água doce 
dos continentes (contida nas calotes polares, glaciares e reservas subterrâneas pro-
fundas) apresenta, para além de dificuldades de utilização, o inconveniente de só 
ser anualmente renovável numa fracção muito pequena (Instituto da Água, 2003).

O total dos recursos de água doce no mundo está estimado em 43 750 km3 

por ano (FAO, 2003), mas este encontra-se desigualmente distribuído ao longo do 
globo. Se certos países ou regiões não sofrem de escassez de água, outros não têm 
acesso a água potável e a saneamento adequados, além dos períodos de escassez 
serem constantes (Giddens, 2004).

O acesso a uma fonte constante de água é um problema crescente com tendên-
cia ao agravamento. De facto, é provável que muito do crescimento populacional 
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projectado se dê em zonas onde haja escassez de água, além de grande parte deste 
crescimento ocorrer em zonas urbanas, colocando problemas às infra-estruturas para 
responder às necessidades sanitárias e de água da sua população crescente.

Segundo o Plano Regional da Água da Região Autónoma dos Açores (PRARA), 
o consumo doméstico, em 1998, ultrapassou os 12 milhões de m3/ano, o que repre-
sentou um consumo per capita de mais de 50 m3/ano, ou seja, mais de 137 litros/
dia. “Este nível de consumo é excessivamente alto, quer comparativamente com o 
verificado no Continente quer considerando os consumos médios teóricos geral-
mente utilizados para cálculos de estimativas”. De acordo com o mesmo relatório, 
a maior parte da água captada para abastecimento público é de origem subterrâ-
nea e, apesar da falta de água disponível e da irregularidade do ciclo hidrológico, 
as perdas na rede são consideráveis (35% em 2000), tendo vindo a aumentar na 
década de noventa, dando indicação da ineficiência no sistema de abastecimento 
público. No caso dos Açores, para o ano de 1998, “registaram-se perdas na ordem 
dos 60% do caudal captado” (Plano Regional da Água da Região Autónoma dos 
Açores [PRARA], s.d.). Ainda para os Açores, no ano de 1998, a exploração pecuária 
era responsável pelos maiores impactos negativos sobre o ciclo da água, princi-
palmente por contaminação dos solos. A qualidade deste recurso é colocada em 
risco, uma vez que o efectivo bovino reparte-se pelas várias ilhas quase na mesma 
proporção que a população.

Na actualidade, existe uma baixa eficiência no uso da água, ou desperdício, que 
tem vindo a aumentar, ao longo dos tempos, devido ao crescimento populacional 
e ao aumento do número de agregados familiares.

Em 1992, na Conferência Internacional de Água e Ambiente, surge a primeira 
versão acerca dos valores essenciais de uma “nova cultura da água”, onde se pre-
coniza que, sendo a água um “recurso finito e vulnerável”, essencial para “sustentar 
a vida”, se deve pugnar pela “participação integrada de utilizadores, planeadores 
e definidores de política a todos os níveis” no “desenvolvimento” e “gestão da 
água”, reconhecendo-se esta como um “bem económico” com “valor em todos 
os seus usos” (Schmidt e Nave, 2004a). À nova cultura da água segue-se uma nova 
política da água na União Europeia, expressa na Directiva Quadro da Água (Vieira, 
2003). Nesta directiva, a água é considerada um património que deve ser protegido, 
defendido e tratado como tal. O objectivo desta política comunitária é contribuir 
para a prossecução dos objectivos de protecção e melhoramento da qualidade do 
ambiente, através da utilização prudente e racional dos recursos naturais, baseada 
nos princípios de precaução e da acção preventiva, da correcção dos danos causa-
dos ao ambiente e do poluidor-pagador (Vieira, 2003).

De um modo geral, verifica-se que a população inquirida tem atitudes conser-
vadoras do ambiente, o que vai de encontro ao trabalho de Almeida (2004), de Silva 
et al. (2006 e 2006-a) e Ferreira (2007) que constataram que os açorianos inquiridos 
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enquadravam-se na visão ecocêntrica. Embora o padrão de respostas tenha uma 
tendência semelhante, a população albicastrense tem atitudes que aparentam ser 
mais “protectoras do ambiente” do que a população açoriana, provavelmente 
devido à escassez de água ser mais “sentida” no distrito de Castelo Branco do 
que na Região Autónoma dos Açores, onde aparenta haver “abundância” deste 
recurso natural.

Não parecem existir diferenças muito acentuadas entre a população rural e 
urbana, quer em Castelo Branco quer nos Açores, o que pode ser consequente do 
que se define ser o rural ou o urbano, dada a recente intrusão dos rurais nas cida-
des e dos citadinos na corrida ao campo. No entanto, é de realçar que foram os 
inquiridos rurais açorianos e não os urbanos a exprimir maior preocupação com a 
conservação da água, neste trabalho. O género não aparenta ser um factor diferen-
ciador das atitudes em ambas as zonas consideradas. A idade, nos Açores, aparenta 
ser um factor que afecta as atitudes ambientais face à água, sendo os mais idosos 
(superior a quarenta e cinco anos) os que apresentam atitudes menos protectoras 
deste recurso natural, o que não se verifica em Castelo Branco. A actividade profis-
sional também não aparenta ser um factor condicionante das atitudes ambientais. 
Nos Açores e em Castelo Branco, o maior nível de escolaridade parece originar uma 
maior percepção ambiental.

A consistência da escala, dada pelo valor do alfa de Cronbach (α = 0,362 para os 
Açores e α = 0,347 para Castelo Branco), leva-nos a considerá-la pouco consistente, 
havendo a necessidade de melhorá-la através quer da adição de mais itens quer de 
uma escolha destes mais adequados à análise (menor diversidade de respostas). 
Em alternativa às afirmações que permitem analisar as atitudes face à água, pode 
ser utilizada em conjunto com a escala desenvolvida por Dunlap et al. (1992), dado 
a consistência melhorar.

Finalmente, este trabalho apresenta-se como um instrumento de trabalho que 
será desenvolvido, de modo a englobar também as crenças e comportamentos 
face à água.
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Nota Introdutória: A Globalização Industrial, o Caminho Arriscado e 
Contraditório para o Desenvolvimento e Protecção Ambiental Globais 
a Muito Longo Prazo

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 



As Atitudes face ao Ambiente em Regiões Periféricas126

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.
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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.
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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.



As Atitudes face ao Ambiente em Regiões Periféricas136

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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4

5

1.  .2SR   .3SR   .4SR  RS
Sem Grau 1CEB 2 CEB 3 CEB Sec Médio/Superior

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.
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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.
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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.





7. a Biodiversidade
Rosalina Gabriel, Paulo Borges e Emiliana Silva

Nota Introdutória: A Importância da Biodiversidade no Mundo
Estamos a atravessar aquilo que se denominou já como a “sexta grande extin-

ção” do planeta (Leakey e Lewin, 1996). A força motriz por detrás deste fenómeno 
parece ser a acção devastadora do Homem ao alterar habitats, colocando em risco 
ecossistemas e levando inúmeras espécies à extinção (muitas delas antes de esta-
rem sequer descritas para a ciência) (Lawton e May, 1995; Pimm et al., 1995, 1996; 
Chapin et al., 2000).

O estudo da diversidade biológica – ou biodiversidade – e da ecologia está 
intimamente relacionado com a promoção da conservação da natureza. O termo 
“biodiversidade” nasceu no forum “BioDiversity” em Washington, em 1986, e foi 
pela primeira vez publicado em 1988 pela National Academy Press (Wilson, 1988 a, 
b). Rapidamente, o conceito tornou-se popular e segundo Wilson (1992) pode ser 
definido como: “... a variedade de organismos considerados a todos os níveis, desde 
a genética às espécies e aos ecossistemas1” (ver igualmente Reaka-Kudla et al., 1996). 
Esta definição incorpora três escalas de diversidade (genes, espécies, ecossistemas) 
que são actualmente consideradas como interdependentes, embora continuem a 
ser estudadas empiricamente em separado. Uma visão diferente do que consiste a 
biodiversidade foi recentemente apresentada por Hubbell (2001) que considera que 
este termo é sinónimo de “... riqueza em espécies e abundância relativa de espécies 
no espaço e no tempo2”. Por outro lado, o conceito de diversidade funcional implica 
que as comunidades mais diversas não sejam necessariamente aquelas que pos-
suem mais espécies, mas sim as que possuem maior número de grupos funcionais  
(isto é, guildes3) (Hector, 1998; Gaston e Spicer, 2004). Por exemplo, embora não 
sejam particularmente ricas em espécies, as florestas naturais dos Açores funcionam 
de forma eficaz, já que possuem o número de espécies suficiente nos vários grupos 
funcionais realizando funções únicas.

A crise emergente na conservação dos sistemas naturais do nosso planeta faz 
parte da agenda política de muitos países e de Organizações Não Governamentais de 

1 “Biodiversity is the variety of organisms considered at all levels, from genetics to species to 
ecosystems”. Wilson, 1992

2 “...species richness and relative species abundance in space and time”. Hubbell, 2001: 3
3 Entende-se por “guildes”, um grupo funcional de espécies, ou seja “espécies que exploram 

o mesmo tipo de recurso de modo semelhante.” (Pité e Avelar, 1996: 278).
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Ambiente (ONGA’s), e conduziu à criação de movimentos no sentido de tentar atrasar 
o processo de extinção de muitas espécies. Destas, pode destacar-se a iniciativa das 
Nações Unidas, DIVERSITAS, um projecto internacional de estudo da biodiversidade 
(DIVERSITAS, 2007) que pretende integrar o conhecimento científico em biologia, 
ecologia e ciências sociais para produzir conhecimento relevante na salvaguarda e 
uso sustentável da biodiversidade. Uma das iniciativas deste programa foi a criação 
de um ano dedicado à observação da biodiversidade, o “International Biodiversity 
Observational Year”, em 2001 e 2002 (IBOY, 2002a). Dois projectos relevantes para 
os Açores integraram este esforço de observação e registo da biodiversidade: o 
projecto MARBEF para a observação da biodiversidade marinha (Heipp, 2002) e 
o projecto BALA para caracterizar a biodiversidade de artrópodes terrestres dos 
Açores (IBOY, 2002b).

Juntamente com outros países europeus, Portugal assinou a Convenção da 
Diversidade Biológica promovida pelas Nações Unidas. Um dos objectivos mais 
importantes desta convenção é a “promoção da conservação das espécies”, sobre-
tudo agindo de modo a que a perda de biodiversidade possa ser travada até 2010 
(União Europeia, 2006), de acordo com o proposto no “Sixth Meeting of the Con-
ference of the Parties” (ver igualmente UNEP, 2002 e 2007). O Plano Estratégico 
Português está já definido (ICN, submetido), no entanto ainda muito pouco se sabe 
sobre a distribuição da nossa biodiversidade e como atingir os objectivos do Alvo 
2010, em Portugal. Existe a necessidade urgente de estabelecer programas locais 
de monitorização da biodiversidade e dos serviços dos ecossistemas. A experiência 
mostra que entre os programas de monitorização com maior sucesso se encontram 
os que envolvem na gestão, ao longo do tempo, organizações onde predominam 
cidadãos, não necessariamente profissionais da conservação, mas com vastos conhe-
cimentos de história natural ou de grupos particulares de espécies da sua região 
(Danielsen et al., 2005).

O “2010 Biodiversity Target” apresenta como áreas focais, entre outras, os 
seguintes aspectos (UNEP, 2002):

a) reduzir a taxa de perda dos componentes da biodiversidade, nomeadamente 
em: i) biomas, habitats e ecossistemas; ii) espécies e populações; iii) diversidade 
genética;

b) promover o uso sustentável da biodiversidade;
c) combater as maiores ameaças à biodiversidade, incluindo as provenientes 

das espécies exóticas invasoras, das mudanças climáticas, da poluição e das alte-
rações dos habitats.

O valor da biodiversidade para o funcionamento dos ecossistemas e para o bem 
estar humano tem sido demonstrado através de experiências sofisticadas, tais como 
as do ECOTRON (Naeem et al., 1994; Naeem e Li, 1997; Hodgson et al., 1998) ou o 
BIODEPTH (Hector, 1998 e Hector et al., 2002), que têm mostrado que ecossistemas 
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com maior riqueza de espécies ou maior diversidade de grupos funcionais são mais 
produtivos e resilientes.

Existem muitas razões para proteger a biodiversidade, sendo de realçar o seu 
valor em termos de uso directo (alimentação, medicina, controlo biológico de pragas, 
indústria, recreação, ecoturismo), uso indirecto (regulação atmosférica, regulação 
climática, regulação hidrológica, reciclagem de nutrientes, fotossíntese, polinização, 
formação do solo, entre outros) e valor intrínseco associado a uma perspectiva ética 
sobre a relação ser humano – mundo (ver por exemplo Gaston e Spicer, 2004).

Uma parte substancial de Portugal faz parte da zona Mediterrânica, um dos 
hostspots mundiais de biodiversidade (Myers et al., 2000). Os hostspots mundiais 
são áreas de elevada concentração de espécies endémicas (isto é, exclusivas de uma 
região) de plantas vasculares. No entanto, frequentemente estas áreas são também 
muito diversas noutros grupos de organismos. Por exemplo, é possível encontrar 
em matas da Quercus de Portugal cerca de 260 espécies de aranhas num hectare, 
valor apenas comparável aos encontrados em algumas florestas tropicais (Cardoso 
et al., in press). No nosso país, estão listadas mais de 400 espécies de vertebrados 
terrestres e estima-se que existam cerca de 3 000 espécies de plantas (Proença et 
al., in press).

O distrito de Castelo Branco encontra-se localizado perto do complexo da Serra 
da Estrela (a Norte) e da Serra de São Mamede (a Sul), duas das áreas de mais ele-
vada biodiversidade de Portugal Continental (Araújo, 1999; Proença et al., in press). 
No entanto, o panorama nacional em termos de conhecimento espacial da distri-
buição da biodiversidade dos grupos de organismos mais ricos em espécies (isto é, 
os artrópodes) é ainda muito parcial, contrariamente ao que acontece por exemplo 
com os Açores (Borges et al., 2005a) e Madeira (Borges et al., 2008).

De facto, nos Açores o estudo da biodiversidade recebeu recentemente um 
grande impulso com a publicação da primeira listagem exaustiva do elenco de 
espécies e subespécies de fauna e flora do arquipélago (Borges et al., 2005c; Cunha 
et al., 2005; Gabriel et al., 2005; Silva et al., 2005; ver ainda a listagem online em 
SRAM, 2005). Por outro lado, está em preparação o Portal da Biodiversidade dos 
Açores no âmbito do Projecto INTERREG IIIB – BIONATURA, no qual se poderá ter 
acesso à distribuição conhecida das espécies de animais e plantas terrestres e cos-
teiras dos Açores. A diversidade de organismos terrestres dos Açores é de cerca de 
4 487 espécies e subespécies, sendo que 393 destas são endémicas do arquipélago 
açoriano (Borges et al., 2005b).

Deste modo, as duas áreas avaliadas neste estudo – Castelo Branco e Açores 
– constituem áreas de elevado valor em termos de biodiversidade. 

O uso sustentável dos ecossistemas insulares é um processo complexo. Se 
tivermos em consideração que mais de 80% do uso do solo actual do arquipélago 
dos Açores inclui habitats criados pelo homem (por exemplo terrenos agrícolas, 



As Atitudes face ao Ambiente em Regiões Periféricas160

pastagens intensificadas, pomares, zonas urbanas, plantações de florestas exóticas) 
ou habitats semi-naturais muito modificados (por exemplo pastagens de altitude 
semi-naturais, terrenos de recolonização secundária), poderemos considerar que a 
biodiversidade indígena dos Açores está reduzida a uma pequena fracção do terri-
tório. Muitas dessas espécies estão adequadamente protegidas já que ocorrem em 
algumas áreas inalteradas de incalculável valor patrimonial, a maior parte abrangida 
pela Rede NATURA e mais recentemente pelo novo sistema de áreas protegidas 
dos Açores baseado em critérios da IUCN. A floresta nativa denominada por “lauri-
silva” mantém áreas relativamente importantes e mais ou menos bem preservadas 
nas ilhas das Flores, Pico e Terceira, mas está praticamente ausente nas pequenas 
ilhas da Graciosa e do Corvo, e muito perturbada nas ilhas de Santa Maria, Faial, 
São Jorge e São Miguel.

Embora os portugueses apresentem atitudes favoráveis em relação ao ambiente 
(exemplo, Silva, 1994 e Almeida, 2000 e 2004), a representação do seu conhecimento 
ambiental tende a ser baixa (Nave e Fonseca, 2004). Assim, a transmissão de infor-
mação acerca da biodiversidade é uma tarefa urgente, de modo a permitir uma 
maior compreensão e apreço pelos serviços desempenhados pelos ecossistemas 
naturais e modificados, seja ao nível directo (por exemplo, na produção de alimento, 
água potável, sequestração de carbono e manutenção do solo), ao nível indirecto 
(por exemplo, na regulação da temperatura e pluviosidade), e ainda facilitando 
o exercício da nossa responsabilidade, individual e colectiva, na conservação de 
populações, espécies e ecossistemas que partilham connosco o espaço e o tempo 
(Borges et al., in press b).

A manutenção da biodiversidade é um dos desafios actuais que a humanidade 
enfrenta. Por esta razão, por se apresentar com grande interesse para as duas 
regiões em foco neste trabalho, Açores e Castelo Branco, e por não conhecermos 
ainda como se posicionam os cidadãos destas duas regiões face a este património, 
optou-se por tentar apreender as suas atitudes face à biodiversidade.

Atitudes face à Biodiversidade nos Açores
As atitudes face à biodiversidade foram avaliadas por um conjunto de quatro 

itens. Nestes itens, abordam-se: a preservação de espécies endémicas; a conservação 
de áreas naturais; a existência de diversidade de actividades agrícolas; e os senti-
mentos de biofilia/biofobia, associados a um dos mais mal-amados (e no entanto 
mais úteis) dos animais invertebrados, as moscas.

Como se observa no Quadro 7.1, obteve-se para a amostra dos Açores um ele-
vado conjunto de inquiridos que emitem opinião sobre as afirmações (concordando 
ou discordando), que varia entre 82,0% e 98,5%.
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É neste conjunto de itens que se obtém a mais elevada taxa de concordância 
observada no conjunto dos vinte e sete itens que compõem a escala utilizada nos 
Açores e em Castelo Branco.

De facto, a segunda afirmação que se refere à conservação das áreas naturais 
apresenta a maior taxa de concordância do grupo (97,5%). A primeira e a terceira 
afirmações elicitaram taxas de concordância superiores a 80%. A última afirmação 
deste grupo (4.BIO “As moscas não servem para nada e podiam ser eliminadas”) 
revelou maior ambivalência na resposta, com uma distribuição percentual mais equi-
librada entre os açorianos que com ela concordam (34,3%) e os que dela discordam 
(47,7%). Esta foi igualmente a afirmação que teve maior taxa de não resposta deste 
grupo de afirmações (18,0%).

Quadro 7.1.  Respostas dos açorianos (n=600, 2005), em percentagem, às afirmações sobre atitudes face à bio-
diversidade, 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. A maior concordância 
com a(s) frase(s) apresentada(s) em itálico implica menor grau de pro-ambientalismo.

Itens Atitudes face à biodiversidade Concordam 
(4 e 5) (%)

Sem Opinião
(3) (%)

Discordam 
(1 e 2) (%)

1.BIO A preservação de espécies endémicas (específi-
cas da nossa região) só valoriza a nossa região. 86,2 9,0 4,8

2.BIO A conservação das áreas naturais é muito impor-
tante para a nossa região. 97,5 1,5 1,0

3.BIO
A existência da diversidade das actividades agrí-
colas enriquece o património natural da nossa 
Região.

83,0 11, 7 5,3

4.BIO As moscas não servem para nada e podiam ser 
eliminadas. 34,3 18,0 47,7

A Figura 7.1 apresenta a moda da população dos Açores inquirida para cada 
uma das afirmações referentes à biodiversidade. Recorda-se que as respostas varia-
ram entre o valor um (referente ao “discordo totalmente”) e o valor cinco (referente 
ao “concordo totalmente”) e que, sempre que necessário (quando a formulação da 
afirmação nos levava a supor uma adesão positiva aos valores do paradigma social 
dominante), os valores das respostas foram recodificados de modo a que os valo-
res mais elevados de concordância implicassem sempre atitudes ambientais mais 
favoráveis. Neste caso, o valor da moda, referente à quarta afirmação, depois de 
transformado é quatro.
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Figura 7.1. Valores da moda para cada uma das afirmações sobre atitudes face à biodiversidade (1.BIO a 4.BIO), 
no grupo de inquiridos dos Açores (n=600, 2005).

No entanto, enquanto nas primeiras três afirmações a moda representa mais 
de 50% das respostas, na última (4.BIO) esse valor representa menos de um terço 
(28,8%) das opiniões dos inquiridos.
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Figura 7.2.  Posicionamento, em percentagem, da população dos Açores inquirida nas atitudes face à biodiver-
sidade (n=600, 2005). (DSP, Paradigma Social Dominante; NEP, Novo Paradigma Ecológico; ns / nr, 
não sabe ou não responde).

A análise das frequências relativas obtidas para os itens das atitudes face à biodi-
versidade revela, no seu conjunto (Figura 7.2), que mais de três quartos dos inquiridos 
(78,6%) têm atitudes positivas face à biodiversidade (31,6% NEP forte). A expressão 
de valores antropocêntricos é consequentemente muito baixa: dos inquiridos apenas 
11,4% expressam atitudes menos ecocêntricas (2,8% DSP forte).

Atitudes face à Biodiversidade em Castelo Branco
A percentagem de inquiridos que revela opinião neste conjunto de itens sobre a 

biodiversidade, em Castelo Branco, variou entre 77,3% e 95,2% e é, no geral, muito 
favorável à conservação ambiental como se pode observar no Quadro 7.2.

A quase totalidade (94,4%) dos inquiridos admite que “A conservação das áreas 
naturais é muito importante para a nossa região” (2.BIO) e mais de quatro quintos 
(81,5%) concordam que a diversidade de actividades agrícolas enriquece o património 
natural da região (3.BIO). A preservação de espécies endémicas (1.BIO) recebeu mais 
de dois terços (71,2%) de concordância. A última afirmação, “As moscas não servem 
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para nada e podiam ser eliminadas” (4.BIO), é a que apresenta maior dispersão de 
dados dentro do grupo, embora mais de metade da população (54,7%) tenda a 
discordar dela. Os restantes inquiridos albicastrenses dividem-se equitativamente 
entre a concordância (22,6%) ou a dificuldade de tomar uma posição (22,7%).

Quadro 7.2.  Respostas dos albicastrenses (n=600, 2005), em percentagem, às afirmações sobre atitudes face à 
biodiversidade, agrupadas pela concordância (respostas 4 e 5), neutralidade (resposta 3), ou discor-
dância (respostas 1 e 2) na escala de Likert de cinco pontos utilizada. A maior concordância com a(s) 
frase(s) apresentada(s) em itálico implica menor grau de pro-ambientalismo.

Itens Atitudes face à biodiversidade Concordam
(4 e 5) %

Sem Opinião
(3) %

Discordam
(1e 2) %

1.BIO A preservação de espécies endémicas (específicas 
da nossa região) só valoriza a nossa região. 71,2 13,5 15,3

2.BIO A conservação das áreas naturais é muito impor-
tante para a nossa região. 94,4 4,8 0,8

3.BIO A existência da diversidade das actividades agrícolas 
enriquece o património natural da nossa região. 81,5 16,3 2,2

4.BIO As moscas não servem para nada e podiam ser 
eliminadas. 22,6 22,7 54,7

A moda obtida para cada um dos itens respeitantes à biodiversidade (Figura 
7.3) varia entre os valores quatro (afirmações 1.BIO, 3.BIO e 4.BIO) e cinco (afirma-
ção 2.BIO), em Castelo Branco. O valor cinco foi indicado por mais de metade dos 
inquiridos, manifestando assim o seu apoio à conservação das áreas naturais da 
região. Os valores obtidos para a afirmação quatro foram recodificados, tal como 
acima se indica.
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Figura 7.3. Valores da moda para cada uma das afirmações sobre atitudes face à biodiversidade (1.BIO a 4.BIO), 
no grupo de inquiridos de Castelo Branco (n=600, 2005).

Nas atitudes face à biodiversidade, verificou-se que em média, cerca de três 
quartos dos inquiridos revelaram uma adesão positiva a uma visão pró-ecológica 
do mundo.
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Figura 7.4.  Posicionamento, em percentagem, da população de Castelo Branco inquirida nas atitudes face à 
biodiversidade (n=600, 2005). (DSP, Paradigma Social Dominante; NEP, Novo Paradigma Ecológico; 
ns / nr, não sabe ou não responde).

Como se verifica pela Figura 7.4, a taxa dos inquiridos sem opinião (14,3%) é 
semelhante à verificada nas atitudes face aos resíduos sólidos. A visão antropocên-
trica é perfilhada por cerca de 10% dos inquiridos (6,7% DSP e 3,5% DSP forte).

Atitudes face à Biodiversidade – Comparação de Zonas Periféricas
Seguidamente, apresentam-se os resultados comparativos, afirmação a afirma-

ção, para cada uma das regiões periféricas amostradas.
A primeira afirmação deste conjunto refere-se à preservação de espécies endé-

micas “A preservação das espécies endémicas (específicas da nossa região) só 
valoriza a nossa região”. Como se pode observar na Figura 7.5, a maior parte dos 
inquiridos – mais os açorianos (86,1%) do que os albicastrenses (71,2%) – concorda 
com a preservação das espécies endémicas. No entanto, os açorianos, além de 
emitirem mais opinião sobre o tema (91,0% versus 86,5%,) apresentam uma atitude 
significativamente mais positiva do que os albicastrenses nesta afirmação (Teste de 
Kruskal-Wallis: Qui=20,82; gl=1; p=0,000).
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Figura 7.5.  Posicionamento, em percentagem, da população inquirida nos Açores e em Castelo Branco  
(n=1 200; 2005), relativa às atitudes face à biodiversidade, afirmação 1.BIO, “A preservação das espé-
cies endémicas (especificas da nossa região) só valoriza a nossa região”.

A segunda afirmação referente à conservação de áreas naturais, “A conservação 
das áreas naturais é muito importante para a nossa região”, recebeu a maior taxa 
de concordância deste grupo de afirmações e do conjunto dos vinte e sete itens. 
Como se pode observar na Figura 7.6, é a opinião da grande maioria dos inquiridos, 
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quer seja em Castelo Branco (94,4%), quer seja nos Açores (97,5%), não havendo 
diferenças significativas entre as duas regiões (Teste Kruskal-Wallis). Também a taxa 
de não resposta é a segunda mais baixa em Castelo Branco (4,8%) e a mais baixa 
nos Açores (1,5%).
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Figura 7.6.  Posicionamento, em percentagem, da população inquirida nos Açores e em Castelo Branco (n=1 200; 
2005), relativa às atitudes face à biodiversidade, afirmação 2.BIO “A conservação das áreas naturais é 
muito importante para a nossa região”.

A penúltima afirmação das atitudes face à biodiversidade (Figura 7.7), “A exis-
tência da diversidade das actividades agrícolas enriquece o património natural da 
nossa Região”, solicita aos inquiridos uma opinião que está relacionada com um 
aspecto fundamental da economia das regiões que habitam. No entanto, a taxa de 
não resposta está acima dos 15% em Castelo Branco (16,3%) e acima dos 10% nos 
Açores (11,7%). Este facto deve-se, eventualmente, aos indivíduos não se identifi-
carem com as actividades agrícolas ou ainda por desconhecerem a importância da 
relação entre a actividade agrícola e o património natural, sobretudo em áreas com 
uma longa história de humanização, como é o caso do distrito de Castelo Branco. 
Contudo, a opinião generalizada dos inquiridos (83,0% dos açorianos e 81,5% dos 
albicastrenses) concorda com a afirmação proposta (não havendo uma diferença 
significativa ente as duas populações, verificada pelo teste de Kruskal-Wallis).
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Figura 7.7.  Posicionamento, em percentagem, da população inquirida nos Açores e em Castelo Branco  
(n=1 200; 2005), relativa às atitudes face à biodiversidade, afirmação 3.Bio “A existência da diversidade 
das actividades agrícolas enriquece o património natural da nossa região”.

A última afirmação das atitudes face à biodiversidade (Figura 7.8), “As moscas 
não servem para nada e podiam ser eliminadas”, eventualmente devido à complexi-
dade inerente à sua formulação, foi uma das que mais dúvida suscitou devido à maior 
dispersão de resposta. A taxa de não resposta (cerca de um quinto: 18,0% nos Açores 
e 22,7% em Castelo Branco) foi a mais elevada deste grupo, o que juntamente com a 
distribuição quase equitativa das frequências pelas outras possibilidades de resposta 
sinaliza a necessidade de reflexão sobre a própria formulação da afirmação.

Apesar de, eventualmente associarem as moscas a situações menos agradáveis, 
cerca de metade dos inquiridos (47,6% dos açorianos e 54,7% dos albicastrenses) 
apostam na manutenção da vida das moscas. Existem diferenças estatisticamente 
significativas entre as atitudes dos inquiridos dos Açores e de Castelo Branco (Teste 
de Kruskal-Wallis: Qui=79,63; gl=1; p=0,000), com os açorianos a concordarem mais 
com a eliminação das moscas (acima de um terço dos inquiridos, 34,3%), enquanto 
menos de um quarto (22,7%) dos albicastrenses o fazem.
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Figura 7.8.  Posicionamento, em percentagem, da população inquirida nos Açores e em Castelo Branco (n=1 200; 
2005), relativa às atitudes face à biodiversidade, afirmação 4.Bio, “As moscas não servem para nada 
e podiam ser eliminadas”.
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É compreensível que a quarta afirmação proposta neste conjunto possa induzir 
algumas dúvidas nos inquiridos, o que ajuda a explicar a elevada taxa de não resposta 
(20,4% em média). Por um lado, afirma que as moscas (um dos elementos chave dos 
ecossistemas, devido ao papel de decomposição que desempenham enquanto lar-
vas) não cumprem qualquer função, “não servem para nada”, e por outro apresenta 
uma hipótese de gestão, “podiam ser eliminadas” sem no entanto especificar se 
podiam ser eliminadas do planeta ou simplesmente da casa dos cidadãos. Embora 
com estes problemas de formulação, que terão sido em parte responsáveis pela 
dispersão das respostas, a maioria dos inquiridos discorda da proposição seja por 
pensar que as moscas servem para “alguma coisa” seja por discordar da “elimina-
ção” como solução para o suposto problema.

Podemos então afirmar que, no que respeita às atitudes face à biodiversidade, 
evidenciam-se atitudes favoráveis à preservação da biodiversidade, umas vezes 
com taxas de concordância mais expressivas (afirmação das áreas naturais), outras 
menos (afirmação das moscas), tanto nas populações dos Açores como do distrito de 
Castelo Branco. Assim, de um modo geral, quer os açorianos quer os albicastrenses 
têm atitudes favoráveis a componentes da biodiversidade do ambiente.

O Espaço Residencial: Atitudes face à Biodiversidade nos Açores e em 
Castelo Branco

Em relação ao espaço residencial (rural e urbano) e às afirmações face à biodi-
versidade (Figura 7.9), nos Açores apresentam taxas de resposta da ordem dos 90%, 
em que as diferenças entre os residentes de espaços rurais e urbanos são peque-
nas. A adesão a atitudes ambientais mais pró-ecológicas é elevada (superior a três 
quartos), sendo superior nos espaços urbanos (81,2% versus 75,9%).
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Figura 7.9.  Posicionamento, em percentagem, da população dos Açores inquirida nas atitudes face à biodiver-
sidade (NEP) (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).
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Tal como sucedeu nos outros grupos de afirmações analisados, a percenta-
gem de cidadãos que se revê num NEP forte é mais elevada nos espaços urbanos 
(38,3%) do que nos rurais (24,9%). É também nos espaços rurais que aparece maior 
percentagem de respostas que correspondem ao paradigma social dominante e 
maior percentagem de não respostas.

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.BIO 
– Qui=19,24; gl=1; p=0,000; 2.BIO – Qui=17,60; gl=1; p=0.000 e 4.BIO – Qui=31,37; 
gl=1; p=0,000), revelando-se os habitantes de espaços urbanos mais favoráveis à 
conservação da biodiversidade do que os habitantes de espaços rurais.

As diferenças apontadas acima são evidenciadas pelos valores da moda obtidos 
nas duas populações (Figura 7.10). É de salientar que os valores foram recodificados 
para que a maior concordância com uma visão ambiental coincidisse com os valores 
mais elevados. Nos Açores, a moda é sistematicamente mais elevada nos espaços 
urbanos, com excepção da afirmação que se refere à diversidade de culturas agrí-
colas, em que é a mesma nas duas populações, alcançando o valor quatro. A maior 
diferença entre os valores da moda encontra-se na resposta à quarta afirmação rela-
tiva às moscas. Os residentes em meio urbano são os que apresentam visões mais 
pró-ecológicas, enquanto os residentes em meio rural tendem a concordar com a 
eliminação dos insectos. Nos Açores, este facto pode ser explicado, em parte, pela 
maior abundância de moscas nas zonas rurais, normalmente associadas à exploração 
de gado leiteiro em pastoreio.

1

2

3

4

5

1.BIO 2.BIO 3.BIO 4.BIO

Rural Urbano

Figura 7.10.  Valores da moda para cada uma das afirmações sobre atitudes face à biodiversidade no grupo de 
inquiridos da população dos Açores, segundo o espaço residencial (n=600, 2005).

Em Castelo Branco (Figura 7.11), considerando a frequência das respostas dos 
inquiridos sobre as atitudes face à biodiversidade, a taxa de inquiridos sem opinião 
é moderada (14,3%). Nota-se uma preocupação generalizada com a biodiversidade, 
independentemente do local de residência (73,6% na população urbana versus 
77,3% na população rural) e, de facto, apenas se verificaram diferenças estatistica-
mente significativas na quarta afirmação (Teste de Kruskal-Wallis: Qui=8,39; gl=1; 
p=0,004) em que os habitantes da cidade de Castelo Branco revelam atitudes mais 
ecológicas.
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Figura 7.11.  Posicionamento, em percentagem, da população de Castelo Branco inquirida nas atitudes face à 
biodiversidade (NEP) (n=600, 2005), segundo o local de residência (rural, urbano. (DSP, Paradigma 
Social Dominante; NEP, Novo Paradigma Ecológico, ns / nr, não sabe ou não responde).

A visão antropocêntrica (DSP e DSP forte) é mais acentuada na população rural 
(12,3%) do que na população urbana (8,3%), em parte consequência da última afir-
mação do grupo sobre as moscas

De facto, em Castelo Branco, nas atitudes face à biodiversidade, não existem 
diferenças dos valores da moda com o local de residência, em qualquer das afir-
mações deste grupo (Figura 7.12). A segunda afirmação, relativa à presença das 
áreas protegidas alcança o valor mais elevado da moda (cinco), enquanto que nas 
restantes, o valor é quatro.
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Figura 7.12.  Valores da moda para cada uma das afirmações sobre atitudes face à biodiversidade no grupo de 
inquiridos da população de Castelo Branco, segundo o espaço residencial (n=600, 2005).

Em Castelo Branco, o local de residência parece não condicionar as atitudes 
face à biodiversidade, tal como foi pesquizado pelos teste de Kruskal-Wallis.

O Espaço Residencial – Comparação de Atitudes face à Biodiversidade 
em Zonas Periféricas

Os cidadãos urbanos de Castelo Branco (73,6%) parecem partilhar atitudes 
um pouco menos sensíveis à biodiversidade do que os seus congéneres açorianos 
(81,2%) (Figura 7.13). Esta ideia é ainda reforçada pela maior adesão aos valores 
antropocêntricos dos albicastrenses comparativamente aos açorianos.



As Atitudes face ao Ambiente em Regiões Periféricas170

2,8

4,8

2,7

2,3

10,3

7,5

6,9

5,9

10,9

13,7

9,2

15,0

51,0

41,1

42,9

41,6

24,9

33,0

38,3

35,2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Rural AZ

Rural CB

Urbano AZ

Urbano CB

DSP forte DSP ns/nr NEP NEP Forte

Figura 7.13.  Posicionamento, em percentagem, da população dos Açores e de Castelo Branco inquirida nas atitudes 
face à biodiversidade (n=1 200, 2005), segundo o espaço residencial (rural e urbano). (DSP, Paradigma 
Social Dominante; NEP, Novo Paradigma Ecológico, ns / nr, não sabe ou não responde).

Apesar de haver elevadas taxas de concordância entre os cidadãos urbanos 
das duas regiões na primeira afirmação proposta neste grupo, os açorianos (75,9%), 
parecem ser significativamente mais sensíveis à presença de espécies endémicas 
como valorização da sua região do que os residentes na cidade de Castelo Branco 
(69,1%) (Teste de Kruskal-Wallis – Rural : 2.BIO – Qui=3,91; gl=1; p=0,048; 4.BIO 
– Qui=27,43; gl=1; p=0,000 e Urbano: 1.BIO – Qui=28,53; gl=1; p=0,000 e 4.BIO – 
Qui=59,05; gl=1; p=0,000).

O Género: Atitudes face à Biodiversidade nos Açores e em Castelo 
Branco

Nos Açores, as afirmações sobre atitudes face à biodiversidade apresentam 
taxas de resposta na ordem dos 90%, com pouca diferença entre os inquiridos do 
género feminino ou masculino (Figura 7.14). A concordância com os valores do NEP 
é sensivelmente semelhante entre os inquiridos do sexo feminino (77,7%) e do sexo 
masculino (79,8%).
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Figura 7.14.  Posicionamento, em percentagem, da população dos Açores inquirida nas atitudes face à biodiver-
sidade (NEP) (n=600, 2005), segundo o género (feminino, masculino). (DSP, Paradigma Social Domi-
nante; NEP, Novo Paradigma Ecológico, ns / nr, não sabe ou não responde).
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Tal como sucedeu nos outros grupos de afirmações analisados (água e resí-
duos sólidos), a percentagem de cidadãos que se revê numa visão paradigmática 
NEP forte é ligeiramente mais elevada entre as mulheres (32,3%) do que entre os 
homens (30,6%). No entanto, também são as inquiridas femininas que apresentam 
valores superiores de resposta que se enquadram no paradigma social dominante 
(12,3% contra 10,1%).

Os valores da moda (após terem sido recodificados para que os valores mais 
elevados indicassem atitudes mais favoráveis ao ambiente), nos Açores, é invariável 
com o género nas três primeiras afirmações e igual a quatro (“concordo”) (Figura 
7.15). Apenas na última afirmação “As moscas não servem para nada e podiam ser 
eliminadas”, as mulheres aparentam ter atitudes menos favoráveis à preservação da 
biodiversidade ou pelo menos tendem a concordar mais com a eliminação destes 
insectos, relativamente aos homens.
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Figura 7.15.  Valores da moda para cada uma das afirmações sobre atitudes face à biodiversidade no grupo de 
inquiridos da população dos Açores, segundo o género (n=600, 2005).

Em Castelo Branco, são os homens (79,3%) que expressam atitudes mais pro-
tectoras da biodiversidade do que as mulheres (71,5%) (Figura 7.16). No entanto 
as mulheres (16,5%) opinam menos do que os homens (12,2%) em relação a este 
assunto. As atitudes menos favoráveis à biodiversidade e consequentemente a 
maior adesão aos valores antropocêntricos (DSP e DSP forte) são mais acentuadas 
nas mulheres (12%) do que nos homens (8,5%).
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Figura 7.16.  Posicionamento, em percentagem, da população de Castelo Branco inquirida nas atitudes face à 
biodiversidade (NEP) (n=600, 2005), segundo o género (feminino, masculino). (DSP, Paradigma Social 
Dominante; NEP, Novo Paradigma Ecológico, ns / nr, não sabe ou não responde).

Verifica-se que a moda não varia com o género e obtêm-se valores que oscilam 
entre os valores quatro (1.BIO, 3.BIO e 4.BIO) e cinco (2.BIO) (Figura 7.17).

Observa-se que, tanto para os dados dos Açores como para os de Castelo Branco, 
não existem diferenças estatisticamente significativas em relação ao género para as 
atitudes face à biodiversidade. Apenas para a primeira afirmação, foram detectadas 
diferenças significativas de acordo com o género (Teste de Kruskal-Wallis – Castelo 
Branco: 1.BIO – Qui=20,18; gl=1; p=0,000).
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Figura 7.17.  Valores da moda para cada uma das afirmações sobre atitudes face à biodiversidade no grupo de 
inquiridos da população de Castelo Branco, segundo o género (n=600, 2005).

Assim, no distrito de Castelo Branco e em relação à biodiversidade, o género não 
aparenta ser uma das variáveis que mais condiciona as atitudes face ao ambiente.

O Género – Comparação de Atitudes face à Biodiversidade em Zonas 
Periféricas

Nas atitudes face à biodiversidade (Figura 18), observa-se que são os inquiridos 
açorianos, quer masculinos (79,8%) quer femininos (77,7%), que apresentam atitudes 
mais favoráveis à biodiversidade, comparativamente aos inquiridos albicastrenses 
(76,8% dos homens e 74,1% das mulheres).
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Figura 7.18.  Posicionamento, em percentagem, da população dos Açores e de Castelo Branco inquirida nas atitu-
des face à biodiversidade (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).

São os albicastrenses que menos opinam quando comparados com os aço-
rianos, facto que se acentua entre as albicastrenses (16,2%). Nos Açores, cerca de 
10% dos indivíduos (homens ou mulheres) não expressam a sua opinião sobre a 
biodiversidade.

Há um maior número de inquiridos de Castelo Branco apresentando uma visão 
antropocêntrica do que os seus congéneres açorianos, sobretudo na sua vertente 
mais extremada.

Entre os indivíduos do sexo feminino das duas regiões, existem diferenças esta-
tisticamente significativas na primeira e última afirmações (Teste de Kruskal-Wallis: 
1.BIO – Qui=33,72; gl=1; p=0,000 e 4.BIO – Qui=33,09; gl=1; p=0,000) em que as 
mulheres açorianas parecem valorizar mais a presença de espécies endémicas. Entre 
os homens açorianos e albicastrenses, as diferenças surgem apenas na última afir-
mação (4.BIO – Qui=48,26; gl=1; p=0,000), manifestando os homens albicastrenses 
maior tolerância à presença das moscas.

A Idade: Atitudes face à Biodiversidade nos Açores e em Castelo 
Branco

Nos Açores as afirmações sobre atitudes face à biodiversidade apresentam 
taxas de resposta na ordem dos 90%, como se pode deduzir da Figura 7.19. No 
entanto, são os mais jovens que menos opinam sobre este tema (12,5%); e os que 
mais opinam são os mais idosos. A concordância expressa com os valores do NEP 
é sensivelmente semelhante entre os inquiridos dos vários grupos etários. Porém, a 
selecção da opção “concordo totalmente” correspondente a uma visão ecologista 
mais forte é progressivamente mais acentuada nos escalões etários mais jovens. 
Com efeito, verifica-se, relativamente aos dados dos Açores, que existem diferen-
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ças estatisticamente significativas em relação ao grupo etário para três das quatro 
afirmações deste grupo (Teste de Kruskal-Wallis: 1.BIO – Qui=18,82; gl=2; p=0,000; 
2.BIO – Qui=50,03; gl=2; p=0,000 e 4.BIO – Qui=52,98; gl=2; p=0,000), sendo os mais 
jovens mais sensíveis às questões ambientais abordadas (respectivamente espécies 
endémicas, áreas protegidas e organismos incómodos).
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Figura 7.19.  Posicionamento, em percentagem, da população dos Açores inquirida nas atitudes face à biodiversi-
dade (NEP) (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).

No que concerne ao valor da moda e às atitudes dos açorianos face à biodi-
versidade, verifica-se que as atitudes mais favoráveis são mais características dos 
inquiridos mais jovens, em todas as afirmações, variando os valores da moda entre 
quatro e cinco (Figura 7.20).

Os inquiridos do escalão intermédio (de vinte e seis aos quarenta e cinco anos) 
também tendem a apresentar atitudes favoráveis ao ambiente em todos os itens, 
particularmente em relação à segunda afirmação, “A conservação das áreas naturais 
é muito importante para a nossa região”, em que a moda é cinco, tal como acon-
tece entre os mais jovens. A quarta afirmação, ”As moscas não servem para nada 
e deviam ser eliminadas” elicita, nos indivíduos do escalão etário mais avançado, 
atitudes menos concordantes com a conservação da natureza. Recorda-se que os 
valores da moda foram recodificados, de modo a que os valores mais elevados 
indicassem atitudes mais favoráveis ao ambiente.
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Figura 7.20.  Valores da moda para cada uma das afirmações sobre atitudes face à biodiversidade no grupo de 
inquiridos da população dos Açores, segundo a idade (n=600, 2005).

Os valores obtidos nas respostas ao grupo de afirmações relativas à biodiver-
sidade, no distrito de Castelo Branco, não seguem um padrão simples de explicar 
(Figura 7. 21). Por um lado, seguindo a tendência geral para outros grupos de 
afirmações, à medida que a idade avança existe progressivamente maior taxa de 
resposta (83,7%, 84,6% e 88,6%, respectivamente). A percentagem de cidadãos que 
se revê no paradigma ecológico é sensivelmente semelhante entre os três grupos 
e inclui cerca de três quartos da população (75,4% em média). No entanto, a visão 
ecocêntrica mais forte é sobretudo partilhada pelos mais jovens (34,1%) e pelos mais 
idosos (38,1%). Os inquiridos do escalão intermédio de idade apresentam uma taxa 
inferior a um terço (30,0%), de selecção desta hipótese de resposta.

Em relação aos valores mais antropocêntricos, eles são expressos numa maior 
proporção da população de idades superiores a quarenta e cinco anos de idade 
(11,6%), enquanto nos outros grupos surgem taxas de concordância com a visão 
antropocêntrica da mesma ordem de grandeza (9,3% no escalão intermédio e 10% 
nos mais novos).

Neste grupo de afirmações, ganha importância a visão antropocêntrica radical 
(DSP forte) que varia de 2,3% no escalão intermédio de idade a 4,3% no escalão 
dos mais idosos.

No grupo de inquiridos de Castelo Branco, apenas existem diferenças estatisti-
camente significativas em relação à variável grupo etário na terceira afirmação rela-
tiva às atitudes face à diversidade das actividades agrícolas (Teste de Kruskal-Wallis:  
3.BIO – Qui=25,72; gl=2; p=0,000), mais valorizadas entre os inquiridos mais 
velhos.
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Figura 7.21.  Posicionamento, em percentagem, da população de Castelo Branco inquirida nas atitudes face à biodi-
versidade (NEP) (n=600, 2005), segundo a idade (de 18 a 25; de 26 a 45; maior de 45 anos). (DSP, Para-
digma Social Dominante; NEP, Novo Paradigma Ecológico, ns / nr, não sabe ou não responde).

Os valores da moda, neste conjunto de itens para Castelo Branco (Figura 7.22), 
mostram algumas diferenças conforme a idade em relação às duas primeiras afir-
mações (importância das espécies endémicas e importância das áreas protegidas. 
Na primeira, são os albicastrenses mais jovens que exibem maior concordância 
(valores de moda mais elevados); na segunda, são os mais jovens e os mais velhos 
que o fazem.
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Figura 7.22.  Valores da moda para cada uma das afirmações sobre atitudes face à biodiversidade no grupo de 
inquiridos da população de Castelo Branco, segundo a idade (n=600, 2005).

A idade aparenta ser um factor de diferenciação das atitudes face à biodiversi-
dade em que, de um modo geral, a juventude favorece a conservação do ambiente. 
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Nos grupos de afirmações relativos à água, resíduos sólidos e biodiversidade, não 
existe uma relação tão evidente entre a idade e a preservação ambiental.

A Idade – Comparação de Atitudes face à Biodiversidade em Zonas 
Periféricas

Nas atitudes face à biodiversidade, os açorianos são, de um modo geral, mais 
ambientalistas do que os albicastrenses (Figura 7.23). Os mais jovens açorianos 
expressam atitudes mais radicais, em que um pouco menos de metade da população 
(42,5%) se integra numa perspectiva paradigmática NEP forte. Cerca de um terço 
(36,1%) dos jovens albicastrenses revelam atitudes ambientalmente muito favoráveis 
(NEP forte). Nos Açores, a visão antropocêntrica ganha importância nomeadamente 
nos mais idosos (16,3%).

No escalão intermédio, verifica-se igualmente uma maior radicalidade ambien-
tal nos açorianos (34,1% são NEP forte) quando comparados com os albicastrenses 
(28,5% são NEP forte). Neste grupo etário, a visão antropocêntrica de Castelo Branco 
é inferior à dos Açores.
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Figura 7.23.  Posicionamento, em percentagem, da população dos Açores e de Castelo Branco inquirida nas 
atitudes face à biodiversidade (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).

Entre os mais velhos, parece haver uma inversão de valores. Neste grupo de 
indivíduos, a frequência de inquiridos que se integra numa visão ecológica forte 
é muito superior em Castelo Branco (37,6%) do que nos Açores (18,3%). Ainda, na 
população inquirida com mais de quarenta e cinco anos verifica-se a predominância 
ligeiramente inferior da visão antropocêntrica dos albicastrenses (11,6% são DSP ou 
DSP forte) em relação aos açorianos do mesmo, grupo etário (16,3%).
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Neste escalão etário (superior a quarenta e cinco anos), existem diferenças esta-
tisticamente significativas em três das quatro afirmações relativas às atitudes face à 
biodiversidade entre os açorianos e os albicastrenses (Teste de Kruskal-Wallis: 2.BIO 
– Qui=30,49; gl=1; p=0,000; 3.BIO – Qui=22,44; gl=1; p=0,000 e 4.BIO – Qui=14,23; 
gl=1; p=0,000), aparecendo em todas elas os albicastrenses com atitudes mais favo-
ráveis à preservação da biodiversidade.

No escalão etário intermédio, verificam-se diferenças estatisticamente signi-
ficativas na primeira afirmação (Teste de Kruskal-Wallis: 1.BIO – Qui=11,43; gl=1; 
p=0,001), sendo as espécies endémicas mais valorizadas pelos açorianos.

No escalão etário jovem, observam-se diferenças estatisticamente significativas 
em duas das afirmações (Teste de Kruskal-Wallis: 1.BIO – Qui=14,51; gl=1; p=0,000, 
2.BIO – Qui=5,31; gl=1; p=0,021), apresentando os açorianos atitudes mais favorá-
veis à conservação de espécies endémicas e áreas naturais.

As atitudes em relação à biodiversidade nas duas regiões parecem ser condiciona-
das pela idade, surgindo os escalões mais jovens açorianos como mais sensibilizados 
e com menos dificuldade em expressar opiniões do que os albicastrenses. Quando 
se considera a faixa etária dos mais idosos (superior a quarenta e cinco anos), são 
os habitantes do distrito de Castelo Branco que se revelam mais favoráveis à con-
servação das áreas protegidas, manutenção da diversidade de actividades agrícolas 
e preservação de espécies, mesmo que reconhecidamente incómodas.

Os açorianos até aos quarenta e cinco anos expressam atitudes mais favoráveis 
à conservação da natureza do que os seus congéneres albicastrenses, eventual-
mente motivados pelos investimentos em divulgação e formação proporcionados 
no arquipélago pelas associações de defesa do ambiente da região (incluindo algu-
mas das mais antigas associações do país, como por exemplo “Os Montanheiros” 
e os “Amigos dos Açores”), pela Universidade dos Açores (fundada em 1975), pela 
existência da Secretaria Regional do Ambiente e por toda uma mediatização que 
promove os Açores como um local por excelência para usufruir de um “turismo de 
natureza”.

A Escolaridade: Atitudes face à Biodiversidade nos Açores e em Cas-
telo Branco

As afirmações sobre atitudes face à biodiversidade, nos Açores, apresentam 
percentagens de opinião na ordem dos 90%, embora hajam diferenças entre os 
inquiridos conforme a sua escolarização (Figura 7.24). Os que mais opinam (95,5%) 
são os inquiridos menos escolarizados e os que menos opinam são os indivíduos 
com o segundo e terceiro ciclos do ensino básico, onde as taxas de não resposta 
alcançam respectivamente 12,0% e 11,5%.
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Figura 7.24.  Posicionamento, em percentagem, da população dos Açores inquirida nas atitudes face à biodiversi-
dade (NEP) (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).

A concordância expressa com os valores do NEP é sensivelmente semelhante 
entre os inquiridos dos vários grupos de escolarização, verificando-se no entanto 
um ligeiro acréscimo de adesão aos valores do NEP por parte dos inquiridos com 
maior escolarização (72,8%, nos inquiridos sem grau académico e 84,2% dos inqui-
ridos com curso médio ou superior).

Mais evidente é o aumento da proporção da população com forte pendor NEP 
com a escolarização, variando muito entre os inquiridos com menos de quatro anos 
de escolarização (0,8%) e os inquiridos com curso médio ou superior (52,0%).

Também a adesão a valores do paradigma social dominante diminui com a 
escolarização, passando de 22,7% entre a população amostrada sem habilitações 
literárias para 7,7% entre os indivíduos com maior escolarização.

É interessante verificar que, no grupo que incluiu os inquiridos com curso médio 
ou superior, há uma repartição aproximadamente equitativa entre o médio pendor 
DSP (4,0%) e o forte pendor DSP (3,7%), o que não se verifica nos outros grupos em 
que a tendência “médio pendor DSP” é sempre mais elevada.
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Figura 7.25.  Valores da moda para cada uma das afirmações sobre atitudes face à biodiversidade no grupo de 
inquiridos da população dos Açores, segundo a escolaridade (n=600, 2005).

Nos Açores, a percepção da biodiversidade aumenta com o nível de instru-
ção, o que se reflecte também nos valores da moda observados em cada uma das 
afirmações (Figura 7.25). Nas afirmações 1.BIO (espécies endémicas) e 2.BIO (áreas 
protegidas), as atitudes face ao ambiente tendem a ser positivas, embora a moda 
seja mais elevada para os inquiridos a partir do ensino secundário (primeira afirma-
ção) ou a partir do terceiro ciclo do ensino básico (segunda afirmação). A moda das 
respostas à terceira afirmação (diversidade de actividades agrícolas) não varia com o 
nível de instrução. A última afirmação, referente à eliminação de moscas, é paradig-
mática em relação a esta diferença: os valores da moda (devidamente recodificados 
para que valores mais altos exprimam maior sensibilidade ambiental) vão crescendo 
progressivamente com as habilitações literárias, variando entre dois (sem grau ou 
apenas com o primeiro ciclo do ensino básico) e cinco (ensino médio e superior).

As afirmações sobre atitudes face à biodiversidade, no distrito de Castelo Branco, 
apresentam percentagens de opinião superiores a 80%, embora haja diferenças 
entre os indivíduos conforme a sua escolarização (Figura 7.26).

Os que mais opinam são os inquiridos mais escolarizados (92,9%) enquanto 
esta taxa decresce com o decréscimo de escolarização, atingindo 80,6% entre os 
inquiridos sem qualquer grau académico.

Neste grupo de afirmações, cerca de quatro quintos dos inquiridos com cur-
sos médios ou superiores evidenciam atitudes sensíveis à biodiversidade (87,9%) 
enquanto os inquiridos sem qualquer grau escolar apresentam valores de percepção 
ambiental que rondam os dois terços (62,5%).

A sensibilidade face às afirmações propostas sobre a biodiversidade tende a 
crescer progressivamente com o nível de escolaridade. Os inquiridos com o terceiro 
ciclo do ensino básico, ou escolaridade superior, expressam atitudes ambientais mais 
fortes do que os restantes inquiridos (38,1% NEP forte, em média), revelando os 
inquiridos com níveis de escolaridade inferior, valores ecocêntricos fortes na ordem 
de um em cada quatro cidadãos (24,4% NEP forte, em média).
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Figura 7.26.  Posicionamento, em percentagem, da população de Castelo Branco inquirida nas atitudes face à 
biodiversidade (NEP) (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).

Em Castelo Branco, a variação da moda nas atitudes face à biodiversidade (Figura 
7.27) é mais evidente na primeira afirmação deste grupo, 1.BIO, relacionada com as 
espécies endémicas em que os inquiridos sem grau de escolaridade opinam mais ao 
nível dois; os que têm o primeiro ciclo do ensino básico indicam mais o valor três; os 
restantes inquiridos com o segundo e terceiro ciclos de escolaridade indicam o valor 
de moda quatro; e os que têm os níveis secundário ou superior respondem sobretudo 
o valor de moda cinco. Os valores de moda obtidos nas restantes afirmações não 
apresentam uma diferença tão nítida. Por exemplo, em relação às áreas protegidas 
(afirmação 2.BIO), os inquiridos até ao segundo ciclo de ensino básico concordam 
com a sua importância para a região (valor de moda quatro), admitindo maioria dos 
mais escolarizados que estas são muito importantes (valor de moda cinco). De modo 
semelhante, para a última afirmação (4.BIO) referente à eliminação de moscas, a 
maioria dos indivíduos sem grau escolar ou com o primeiro ciclo do ensino básico, 
tende a não emitir opinião, enquanto os restantes inquiridos admitem que as mos-
cas não devem ser eliminadas. A moda não se altera em relação à afirmação sobre 
a importância das actividades agrícolas (3.BIO), tomando o valor quatro.
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Figura 7.27.  Valores da moda para cada uma das afirmações sobre atitudes face à biodiversidade no grupo de 
inquiridos da população de Castelo Branco, segundo a escolaridade (n=600, 2005).

Verifica-se que, tanto entre os açorianos como entre os albicastrenses, existem 
diferenças estatisticamente significativas em relação à escolaridade em três das 
quatro afirmações relativas às atitudes face à biodiversidade (com excepção do 
terceiro item) (Teste de Kruskal-Wallis – Açores: 1.BIO – Qui=66,36; gl=5; p=0,000; 
2.BIO – Qui=82,70; gl=5; p=0,000 e 4.BIO – Qui=112,71; gl=5; p=0,000 e Castelo 
Branco: 1.BIO – Qui=41,01; gl=5; p=0,000; 2.BIO – Qui=12,67; gl=5; p=0,027; e 
4.BIO – Qui=11,96; gl=5; p=0,035).

A Escolaridade – Comparação de Atitudes face à Biodiversidade em 
Zonas Periféricas

Como temos vindo a apreciar, nas atitudes face à biodiversidade, quer os aço-
rianos quer os albicastrenses, de um modo geral, são favoráveis à preservação da 
biodiversidade (Figura 7.28). No entanto, são os açorianos que manifestam atitudes 
mais favoráveis à manutenção da biodiversidade em todos os níveis de escolaridade 
considerados, excepto no grupo dos mais escolarizados (com ensino médio ou 
superior), verificando-se mesmo assim nestes uma maior percentagem de atitudes 
de forte pendor ecológico (52,0% versus 43,4% em Castelo Branco).
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Figura 7.28.  Posicionamento, em percentagem, da população dos Açores e de Castelo Branco inquirida nas ati-
tudes face à biodiversidade (n=1200, 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).

No caso dos indivíduos sem grau de escolaridade oficial, existem diferenças 
estatisticamente significativas entre os açorianos e os albicastrenses em três das qua-
tro afirmações que constituem este grupo (Teste de Kruskal-Wallis: 2.BIO, Qui=8,34; 
gl=1; p=0,004; 3.BIO, Qui=4,52; gl=1; p=0,033 e 4.BIO, Qui=7,15; gl=1; p=0,007).

Nos restantes graus de escolaridade, observam-se diferenças estatisticamente 
significativas em relação à primeira afirmação, sobre as espécies endémicas, para 
os inquiridos com o primeiro e terceiro ciclos do ensino básico e com o ensino 
secundário, aparecendo sempre os açorianos como mais sensibilizados para esta 
questão (Teste de Kruskal-Wallis: 1.BIO (primeiro ciclo), Qui=10,75; gl=1; p=0,001; 
1.BIO (terceiro ciclo), Qui=10,81; gl=1; p=0,001 e 1.BIO (secundário), Qui=6,18; 
gl=1; p=0,013).
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A Actividade Profissional: Atitudes face à Biodiversidade nos Açores e 
em Castelo Branco

Nos Açores as afirmações sobre atitudes face à biodiversidade apresentam 
taxas de resposta concordantes ou discordantes na ordem dos 90%. O grupo da 
população que não exerce actividade profissional remunerada apresenta menor 
taxa de não resposta (9,7% versus 10,4%) (Figura 7.29).
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Figura 7.29.  Posicionamento, em percentagem, da população dos Açores inquirida nas atitudes face à biodiver-
sidade (n=600, 2005), segundo a actividade que exercem (com actividade: com actividade remune-
rada; sem actividade: sem actividade remunerada). (DSP, Paradigma Social Dominante; NEP, Novo 
Paradigma Ecológico; ns / nr, não sabe ou não responde).

Neste grupo de afirmações, tal como nos outros três já apresentados, a percen-
tagem de cidadãos que se revê num NEP forte é maior entre os que têm actividade 
remunerada (35,1% versus 28,2%), embora as taxas de concordância geral sejam 
muito semelhantes entre os dois grupos: 79,4% no grupo com actividade contra 
77,9% no grupo sem actividade remunerada. Mais uma vez, é entre a população sem 
actividade profissional remunerada que surge a mais elevada taxa de adesão geral 
aos valores antropocêntricos (12,5% versus 10,3%), embora seja entre a população 
com actividade que surge maior forte pendor DSP (3,5% contra 2,0%).

Nos Açores, o valor da moda não varia com a existência ou não de actividade 
profissional nas afirmações 1.BIO e 3.BIO, tomando o valor de quatro, o que nos 
leva a considerar uma atitude favorável à preservação da biodiversidade (Figura 
7.30). Na afirmação 2.BIO, são os inquiridos com actividade profissional remunerada 
que têm atitudes mais conservadoras da biodiversidade (valor da moda cinco) do 
que os inquiridos sem actividade profissional remunerada (valor da moda quatro). 
Na afirmação 4.BIO, os inquiridos sem actividade profissional expressam atitudes 
menos favoráveis à preservação das moscas.
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Figura 7.30.  Valores da moda para cada uma das afirmações sobre atitudes face à biodiversidade no grupo de 
inquiridos da população dos Açores, segundo a actividade profissional (n=600, 2005).

No distrito de Castelo Branco (Figura 7.31), constatamos que a visão ecocên-
trica (70,7% dos inquiridos sem actividade remunerada e 78,6% dos inquiridos com 
actividade remunerada) é maior do que a antropocêntrica.

As afirmações sobre atitudes face à biodiversidade, no distrito de Castelo 
Branco (Figura 7.31) apresentam taxas de resposta concordantes ou discordantes 
na ordem dos 85% (Figura 29). O grupo da população que exerce actividade pro-
fissional remunerada apresenta menor taxa de não resposta (12,3% versus 16,3%). 
A visão ecocêntrica é partilhada por cerca de três em cada quatro inquiridos (73,3% 
naqueles que não exercem actividade remunerada e 77,6% nos que a exercem), 
enquanto a visão antropocêntrica é partilhada por cerca de um em cada dez indi-
víduos (uma média de 10,3%).
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Figura 7.31.  Posicionamento, em percentagem, da população de Castelo Branco inquirida nas atitudes face à 
biodiversidade (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).
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Em Castelo Branco, a moda (Figura 7.32) não varia com o exercício de actividade 
profissional remunerada.
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Figura 7.32.  Valores da moda para cada uma das afirmações sobre atitudes face à biodiversidade no grupo de 
inquiridos da população de Castelo Branco, segundo a actividade profissional (n=600, 2005).

No grupo de inquiridos albicastrenses, verifica-se que existem diferenças esta-
tisticamente significativas, tendo em consideração a actividade apenas na última 
das quatro afirmações relativas às atitudes face à biodiversidade (Teste de Kruskal-
Wallis: 4.BIO – Qui=7,37; gl=1; p=0,007), mostrando-se os inquiridos sem actividade 
profissional remunerada mais favoráveis à conservação das moscas.

A Actividade Profissional – Comparação de Atitudes face à Biodiversi-
dade em Zonas Periféricas

Face à biodiversidade (Figura 7.33), os açorianos expressaram atitudes mais 
favoráveis à manutenção da biodiversidade do que os albicastrenses, independen-
temente do exercício de actividade profissional remunerada.

Neste grupo de afirmações e considerando a actividade profissional (remunerada 
ou não), verifica-se uma importância expressiva da visão antropocêntrica que alcança 
os 12,5% nos indivíduos açorianos sem actividade profissional remunerada.
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Figura 7.33.  Posicionamento, em percentagem, da população dos Açores e de Castelo Branco inquirida nas 
atitudes face à biodiversidade (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).

A existência, ou não, de actividade profissional remunerada evidencia diferenças 
estatisticamente significativas entre açorianos e albicastrenses. Assim, para a primeira 
afirmação relativa às atitudes face às espécies endémicas, são sempre os açorianos 
que se mostram mais favoráveis à sua conservação (Teste de Kruskal-Wallis: 1.BIO – 
sem actividade remunerada: Qui=7,86; gl=1; p=0,005 e 1. BIO com actividade remu-
nerada: Qui=15,70; gl=1; p=0,000); no entanto, são os albicastrenses sem actividade 
remunerada que se revelaram mais tolerantes às moscas do que os seus congéneres 
açorianos (Teste de Kruskal-Wallis: 4.BIO – Qui=24,66; gl=1; p=0,000).

Entre os indivíduos que exercem actividade remunerada existem diferenças esta-
tisticamente significativas em relação à terceira afirmação (Teste de Kruskal-Wallis: 
3.BIO – Qui=4,13; gl=1; p=0,042), favorecendo os albicastrenses a diversidade de 
actividades agrícolas mais do que os seus congéneres açorianos. Entre os indiví-
duos que não exercem actividade remunerada, os albicastrenses parecem ser mais 
compreensivos com a presença de moscas do que os açorianos.
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Nota Final
A conservação da biodiversidade – a surpreendente variedade de formas de 

vida que se desenvolveram ao longo de centenas de milhões de anos – tem sido 
reconhecida como uma das necessidades mais importantes do nosso tempo, uma 
vez que é hoje tida como condição sine qua non da preservação da existência 
humana (UNEP, 1995). Ao contrário da água, cuja utilidade é imediata, e também ao 
contrário da problemática dos resíduos sólidos que é repetidamente noticiada nos 
meios de comunicação social, a valorização da biodiversidade e as implicações da 
sua redução (embora bem estabelecidas dentro da ciência ecológica) não estarão 
directamente acessíveis à população em geral.

Neste contexto, podia esperar-se uma adesão aos valores de conservação da 
biodiversidade mais moderada do que para os resíduos sólidos, o que veio de facto 
a verificar-se (78,5%de concordância com os valores mais ecocêntricos nas atitudes 
face à biodiversidade), sendo esta percentagem maior do que nas atitudes face à 
água (53%) e do NEP (62%), ao contrário do valor (89%) apresentado face aos resí-
duos sólidos. Os elementos mais conservacionistas em relação à biodiversidade 
incluem sobretudo os inquiridos urbanos mais jovens, mais escolarizados e com 
actividade profissional.

Além dos elementos apresentados acima na discussão das atitudes face à água 
e do NEP, existem outras explanações possíveis para compreender a adesão dos 
açorianos a uma visão conservadora dos elementos biológicos no arquipélago. 
Esta poderá estar relacionada com a progressiva facilitação de informação sobre 
o património biológico da região Açores, efectuado sobretudo por três agentes: 
o Governo Regional, as Associações de Defesa do Ambiente e a Universidade dos 
Açores. Assim, tem existido, ao longo dos últimos anos, uma política de divulgação 
do património natural patente na criação de diversos tipos de Reservas e Áreas 
Protegidas da região, com a consequente publicação de material de divulgação, 
incluindo a publicação de livros sobre a biodiversidade e as áreas protegidas do 
arquipélago (Borges et al., 2005, Carqueijeiro, 2005, Silva e Carqueijeiro, 2004). Tam-
bém as associações de defesa do ambiente, algumas presentes na região desde 
há décadas (caso dos “Montanheiros” – 42 anos e dos “Amigos dos Açores” – 20 
anos), têm concorrido para este fim ao promover o contacto directo com áreas 
naturais e consequentemente fazendo aumentar o conhecimento e a sensibilidade 
das populações às afirmações ambientais, através por exemplo do alerta para a 
presença de espécies endémicas (priôlo, morcegos, plantas e artrópodes caracte-
rísticos das cavidades vulcânicas, entre outras). A escolaridade foi um dos factores 
que maior variação provocou nas respostas dos inquiridos, não tanto ao nível da 
taxa de concordância com os valores ecologistas (embora também aqui se verifique 
uma alteração) mas sobretudo ao nível do forte pendor ecológico, variando consis-
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tentemente entre menos de 1% para os inquiridos sem qualquer grau e 52% para 
os que têm cursos médios ou superiores. A influência da Universidade dos Açores 
na região não deve ser alheia a esta maior veemência de expressão de opinião ao 
formar professores para os diferentes graus de ensino e ao promover a investigação 
sobre assuntos regionais, e onde precisamente a temática biodiversidade tem sido 
apresentada, discutida e pensada séria e sistematicamente.

Se os açorianos parecem partilhar uma concordância generalizada acerca da 
importância da preservação de espécies e áreas protegidas em abstracto, as suas 
atitudes em relação a elementos mais concretos dos ecossistemas (como as moscas) 
podem suscitar dúvidas e contradições.

Parece-nos que, apesar dos valores indicarem que os sujeitos inquiridos que-
rem e desejam um mundo biodiverso, a afirmação relativa às moscas leva-nos a 
pensar nas formas como, na prática, as pessoas sabem/podem agir, ou seja, a visão 
parece ser “sim” a um mundo biodiversificado, mas “não” aos incómodos. Sendo 
a afirmação indutora de paradoxo, mostra-nos que as pessoas não sabem como 
passar a sua visão de um mundo “bom” para a sua vida e para a pragmática do seu 
quotidiano. É aqui que o trabalho de educação faz sentido e é aqui que os nossos 
esforços devem continuar.

Também foi extremamente interessante notar que os indivíduos sem actividade 
profissional remunerada mostraram visões mais antropocêntricas, o que vai de 
encontro ao que se sabe da psicologia que as pessoas, face a situações de vida mais 
difíceis (desemprego, por exemplo, ou menor escolaridade, auferindo remuneração 
mais baixa e consequentemente tendo uma vida mais difícil), tendem a recuar no 
seu estádio de desenvolvimento para visões do mundo, atitudes e comportamen-
tos menos sofisticados e mais egocêntricos, mais centrados em si. A base parece 
prender-se com o facto de numa situação problemática ser adaptativo reunirmos 
esforços em torno dessa situação (“resolver o meu problema”), com prejuízo de 
posturas altruístas.

A consistência da escala utilizada na inventariação de atitudes face à biodiversi-
dade, dada pelo valor de alfa de Cronbach para estes quatro itens é fraca (α=0,423 
para Castelo Branco e α= 0,453 para os Açores), havendo necessidade de melhorar 
as afirmações de modo a que estas possam traduzir as atitudes dos inquiridos em 
relação à biodiversidade. Em particular o item relacionado com a eliminação de 
moscas deve ser cuidadosamente revisto, uma vez que sem ele os valores de alfa 
de Cronbach sobem (α=0,486 para Castelo Branco e α= 0,569 para os Açores).





8. Conclusão
Emiliana Silva e Rosalina Gabriel

A predisposição para preservar ou não o meio ambiente depende não só do 
conhecimento da realidade ambiental, bem como, dos valores, intenções e moti-
vações dos indivíduos face ao ambiente.

Em duas zonas periféricas estudadas – Açores e Castelo Branco – parecem pre-
dominar, de um modo geral, atitudes favoráveis face ao ambiente e uma diluição 
da visão antropocêntrica. Ou seja, os açorianos e albicastrenses estão dispostos a 
preservar o ambiente e são sensíveis às questões ambientais. Este facto é compro-
vado pelo uso da escala do novo paradigma ecológico (NEP) em que tanto albi-
castrenses como nos açorianos, se revelaram mais prudentes do que confiantes no 
que se refere às questões ambientais.

A percepção ambiental parece-nos muito influenciada pela realidade espe-
cífica existente em cada uma das zonas consideradas – Açores e Castelo Branco, 
estando neste caso, relacionada com a escassez de recursos existentes. Vejamos, 
por exemplo: nas atitudes dos açorianos e albicastrenses face ao recurso “água”, 
são os residentes em Castelo Branco, onde este recurso é escasso resultante da 
fraca pluviosidade na região, que estão mais sensíveis à preservação deste recurso, 
isto é, são maioritariamente detentores de uma visão ecocêntrica. Porém, no que 
refere às atitudes face aos resíduos sólidos, são os açorianos eventualmente mais 
conscientes da exiguidade do espaço, devido à pequena dimensão das ilhas que 
evidenciam maior sensibilidade à gestão, separação e reciclagem dos resíduos sóli-
dos. Em ambos os casos, água e resíduos sólidos, a atitude ambiental parece-nos 
principalmente condicionada pela escassez de recursos e pelo contexto local.

A biodiversidade parece ser um tema associado aos valores éticos e morais dos 
albicastrenses e açorianos, ou seja, o respeito pela vida e natureza, esta entendida 
na sua globalidade. Em qualquer afirmação, verifica-se uma deferência para com a 
vida, quer seja, vegetal ou animal, inclusive na afirmação que se colocou relativa às 
moscas, onde uma percentagem relativamente elevada está a favor (dado o teor da 
pergunta) permitindo a vida das moscas, mesmo que estas incomodem.

As atitude ambientais dependem, ainda, das variáveis socioeconómicas. Nas 
zonas periféricas – Açores e Castelo Branco – continua a ser indiscutível que, de um 
modo assaz evidente, a variável que marca como fortemente diferenciadora das ati-
tudes face ao ambiente é o nível de escolaridade. Ou seja, a percepção ambiental, 
nomeadamente na sua vertente mais radical, aumenta com o nível da escolaridade. 
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As variáveis: género e actividade profissional, não são condicionadoras nem dife-
renciadoras das atitudes face ao ambiente dos albicastrenses e açorianos.

Já a nível das outras variáveis analisadas – idade e local de residência – esta 
relação não é tão transparente, mas pode-se afirmar, que de um modo geral, a maior 
percepção ambiental surge, na maior parte dos casos associada, à maior juventude 
e urbanidade.

A nível metodológico, o instrumento de trabalho – escala NEP – adaptou-se 
razoavelmente às zonas em estudo, como foi confirmado pela análise da consistên-
cia das escalas. Porém, nas questões relativas aos temas: água, resíduos sólidos e 
biodiversidade, terão de ser equacionadas melhorias para a sua nova aplicação.

A definição de políticas de informação, sensibilização e educação ambiental para 
os Açores e Castelo Branco, deverá considerar a heterogeneidade das visões apon-
tadas neste estudo, de modo a conceber mensagens diversificadas e eficazes.

Finalmente, este livro apresenta-se como um primeiro grande inventário das 
atitudes em zonas periféricas nomeadamente em regiões insular e interior de Portu-
gal. No entanto, deveria ser continuado, porque muitas vezes os comportamentos 
ambientais podem não se coadunam com as atitudes individuais.

Continuam a persistir questões pertinentes, como por exemplo: “será que os 
açorianos e albicastrenses agem de acordo com as suas atitudes?” Este é um desafio 
que teremos de enfrentar no futuro.
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