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Cuidar da Casa Comum – A Igreja ao serviço da ecologia integral 

Parte 1 – Meio físico 

 

Este ecodiagnóstico constitui um instrumento de conversão ecológica destinado às 

comunidades cristãs (paróquias e suas obras, movimentos, comunidades religiosas, 

colégios e outras obras) que queiram comprometer-se com o cuidado da casa 

comum e assim responder ao apelo do papa Francisco expresso na encíclica 

Laudato Si’ e recentemente renovado na exortação apostólica Gaudete et Exsultate. 

A iniciativa da elaboração do ecodiagnóstico e o seu lançamento são da 

responsabilidade da rede Cuidar da Casa Comum – A Igreja ao serviço da 

ecologia integral e têm por objectivo contribuir para uma maior sensibilização aos 

“males que lhe provocamos por causa do uso irresponsável e do abuso dos bens 

que Deus nela colocou” (LS, 2) bem como servir para incentivar as mudanças que 

devemos e podemos fazer na visão, nas atitudes e nos comportamentos, no plano 

pessoal e na gestão dos nossos espaços eclesiais, tendo em vista uma ecologia 

integral, dando, assim, testemunho da nossa fé. 

Este ecodiagnóstico vai permitir uma tomada de consciência da situação e abrir 

pistas para possíveis mudanças. Pressupõe a constituição de um grupo de pessoas 

com vontade de participar nesta iniciativa e disponibilidade para lhe consagrar algum 

tempo. 

Esta primeira parte do ecoquestionário incide sobre o ambiente e está apresentada, 

por tópicos, em cinco grupos numerados, permitindo que a sua resposta comece por 

qualquer deles. Contudo, uma vez feita a escolha, esse grupo deve ser respondido 

até ao fim, sobre o próprio formulário, antes de passar para outro. O ecodiagnóstico 

preenchido deve ser submetido logo que possível e o mais tardar até 31 Julho 2018. 

Com base nas respostas submetidas, iremos preparar uma apresentação de 

conjunto para o evento que se vai realizar no Seminário de Almada, no dia 29 de 

Setembro. 

Contamos com o vosso empenhamento e estamos ao dispor para qualquer 

esclarecimento que desejarem. Muito obrigada.  

A Comissão Executiva  

  



 
 

 

Esquema do ECODIAGNÓSTICO 

 

1. Identificação 
 

i. Nome do grupo respondente____________________________________ 

ii. Local___________________________________________________________ 

iii. Número de pessoas que integram o grupo______________________________ 

iv. Pessoa de referência:  

Nome __________________________________________________________ 

Email___________________________________________________________ 

v. A quem pertenceu a iniciativa de constituir o grupo____________________ 

________________________________________________________________ 

2. Celebrações, homilias e catequeses 

2.1 O tema da Criação e o cuidado da casa comum estão presentes nas seguintes 

actividades? 

   sim    não não sei 

Catequese das crianças           

Catequese de adultos       

Homilias      

Oração dos fiéis       

Cânticos      

 

2.2 Neste ano litúrgico, houve alguma celebração dominical dedicada à ecologia? 
sim    não não sei 

   

   

 

 

 

 



 
 

2.3 Neste ano litúrgico, a comunidade tomou alguma iniciativa para tratar de 

temas ecológicos? 
sim    não não sei 

   

 

2.4 Na comunidade, há grupos de jovens que se interessem pelo cuidado da casa 

comum? 
sim    não não sei 

   

 

2.5 Nos suportes de informação da comunidade (boletins, site, painéis, etc.) são 

regularmente abordados temas de ecologia? 

sim    não não sei 

   
 

2.6 Considera-se que existe alguma relação entre a fé e o cuidado com a 

natureza? 
sim    não não sei 

   
 

 

3. O cuidado com os espaços físicos  

 3.1 Existe alguma preocupação ecológica na gestão dos espaços físicos 

relativamente aos seguintes aspectos:  

• Consumo de energia e eficiência energética (p. ex., que lâmpadas são usadas?)  

sim    não não sei 

   

 

• Consumo de água potável? 

sim    não não sei 

   
 

• Consumos de flores, detergentes, papel e outros consumíveis? 

sim    não não sei 

   
 

• Gestão do aquecimento e/ou ar condicionado? 

sim    não não sei 

   



 
 

• Isolamento (janelas de vidro duplo, p. ex.)? 

sim    não não sei 

   
 

3.2 Existe uma estratégia e medidas para limitar o consumo de energia na 

iluminação dos edifícios (instruções, dispositivos automáticos…)? 

sim    não não sei 

   

 

3.3 Existem sistemas de recuperação da água da chuva e sua utilização? 

sim    não não sei 

   

 

3.4 Os produtos de limpeza são ecológicos? 

sim    não não sei 

   

 

3.5 Os autoclismos são de descarga dupla? 

sim    não não sei 

   

 

3.6 Usam-se pratos, talheres e copos reutilizáveis? 

sim    não não sei 

   

 

3.7 Utiliza-se papel reciclado? 

sim    não não sei 

   

 

3.8 Existe um equipamento de separação de lixos no edifício? 

sim    não não sei 

   

 

 

 



 
 

3.9 Aproveitam-se e valorizam-se os espaços verdes, se os têm? 

sim    não não sei 

   

 

4. Envolvimento local e global 
 

4.1 A comunidade organiza eventos que permitam aos cidadãos falarem de 

ecologia com os responsáveis políticos e associativos? 

sim    não não sei 

   

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4.2 A comunidade (por si ou com outros) interpela os políticos locais a respeito de 

assuntos ligados ao ambiente? 

sim    não não sei 

   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4.3 No último ano litúrgico, a comunidade organizou algum evento de 

sensibilização ambiental (p. ex., projecção de filmes, debates, campanhas…)? 

sim    não não sei 

   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4.4 No último ano litúrgico, a comunidade colaborou com associações 

ambientalistas locais (limpeza de matas ou de praias, semana do desenvolvimento 

sustentável, dia sem carros…)? 

sim    não não sei 

   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



 
 

4.5 No último ano litúrgico, a comunidade organizou eventos que incentivem as 

pessoas a sair e a contemplar a natureza (caminhadas, passeios de bicicleta…)? 

sim    não não sei 

   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4.6 A comunidade promove a utilização partilhada de automóveis? 

sim    não não sei 

   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4.7 A comunidade incentiva a oração como parte do caminho para a ecologia 

integral? 

sim    não não sei 

   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4.8 A comunidade participa em campanhas nacionais e internacionais em defesa 

do ambiente?  

sim    não não sei 

   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4.9 A comunidade organiza actividades ou eventos que facilitem a reciclagem ou 

a reutilização de bens (venda de bens usados, bolsa de trocas ou donativos…)? 

sim    não não sei 

   

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 



 
4.10 A comunidade encoraja os seus membros a utilizarem alimentos e outros bens 

de produção local, biológica, amiga do ambiente e de comércio justo? 

sim    não não sei 

   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4.11 Há algum projecto ou iniciativa de âmbito local ou global que queiram 

partilhar?  

sim    não não sei 

   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5. Estilos e modos de vida 

5.1 Na comunidade há algum grupo responsável por dinamizar e apoiar atitudes 

e comportamentos ecológicos? 

sim    não não sei 

   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5.2 Os membros da comunidade são motivados a interrogarem-se sobre a sua 

pegada ecológica e a sua responsabilidade no cuidado da casa comum?  

sim    não não sei 

   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 
5.3 A comunidade encoraja os seus membros a reduzirem o consumo particular 

de energia e de água? 

sim    não não sei 

   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5.4 A comunidade motiva os seus membros a limitarem os resíduos, respeitando 

a “regra dos 4R” (reduzir, reutilizar, reparar, reciclar)? 

sim    não não sei 

   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5.5 O investimento ético decorrente de poupança pessoal é encorajado pela 

comunidade? 

sim    não não sei 

   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5.6 Os fundos da comunidade são investidos com preocupação ética? 

sim    não não sei 

   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5.7 Os boletins informativos, site e painéis da comunidade incluem conselhos 

práticos e desafios relativos à conversão ecológica? 

sim    não não sei 

   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 



 
5.8  Há algum projecto ou iniciativa, no âmbito do estilo de vida, que queiram 

partilhar?  

sim    não não sei 

   

   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura __________________________________ 

 

 

 

Muito obrigado! 


