
O futuro está nas tuas mãos  

 

O papa Francisco lançou um apelo ao Cuidado da Casa Comum, apontando 10 

preocupações, a partir da encíclica Laudato Si’, lembra a Acção Católica Rural do 

Oeste, invocando também o método de revisão de vida que lhe é próprio de “ver, julgar 

e agir”: 

A Laudato Sí’ pede um compromisso urgente pela ecologia integral. Esta une o 

cuidado da natureza como empenho pela justiça social. Propõe um método de ecologia 

integral que vai mais além deste momento, pois o estilo de vida em que se envolveu o 

ser humano confronta-o com um possível colapso do Planeta num futuro muito 

próximo. Nunca a espécie humana se viu em semelhante situação de emergência. 

Assim, o Papa propõe:  

[…] adoptar um modelo circular de produção que assegure recursos para todos 

e para as gerações futuras e que exige limitar, o mais possível, o uso dos 

recursos não renováveis, moderando o seu consumo, maximizando a eficiência 

no seu aproveitamento, reutilizando-os e reciclando-os. A resolução desta 

questão seria uma maneira de se contrapor à cultura do descarte que acaba por 

danificar o planeta inteiro, mas nota-se que os progressos neste sentido são 

ainda muito escassos (LS 22). 

 

O que é a economia circular verde?  

A economia circular não é uma coisa nova, sempre existiu. Dita que os recursos que 

temos continuem a  ser aproveitados tanto quanto se puder ao longo do ciclo produtivo. 

A economia circular aspira a reduzir ao máximo o gerar de resíduos e a aproveitar até 

onde der os restos inevitáveis. Assim se extraem matérias-primas, se fabricam produtos 

e dos resíduos gerados se recuperam materiais e substâncias que posteriormente se 

reincorporam no novo ciclo produtivo.  

 

 Queres desenvolver a economia circular verde? O modelo económico actual está 

baseado em “tomar-fabricar-consumir-eliminar”. Este modelo agride o meio ambiente e 

esgotará as fontes, tanto materiais como energéticas. Mais, neste tipo de economia há 

uma forte dependência das matérias-primas. Para pôr em marcha a economia circular 

em cada sector produtivo por separado e suas incidências com o meio ambiente é 

necessário reflectir sobre as práticas que as favorecem. Algumas destas práticas distintas 

das tradicionais costumam alterar o equilíbrio natural: Exemplos: aceleração das 

colheitas e uso de sementes transgenicamente modificadas… 

 

Sustentabilidade. Os ecossistemas oferecem-nos distintos bens que em ocasiões nos 

passam despercebidos. Esses bens são alterados pelo homem. Por exemplo: o uso de 



pesticidas para evitar pragas também elimina os insectos que polinizam as flores e dão 

os frutos. Em geral a alteração dos ecossistemas produz uma perda de biodiversidade, 

na variedade de espécies vegetais e animais que vivem no território. 

Muitos dos ecossistemas sofreram uma grave degradação com impactos negativos sobre 

a diversidade biológica e os meios de subsistências das pessoas. Especialmente vemo-

los nos ecossistemas rurais em que a dependência dos serviços naturais para o 

desenvolvimento humano é maior. Pois para conservar a biodiversidade no solo há que 

proteger as áreas de risco ou seja favorecer uma estratégia de sustentabilidade em todos 

os sítios; e para isso é necessária a restauração ecológica que tem como objectivo 

restabelecer um ecossistema para que seja resistente e autossustentável. 

Há dois desafios principais misturados ao empreender a restauração ecológica: 

• Como levar a cabo a restauração em áreas extensas que compreendem uma 

variedade de usos da terra; 

• Como moderar a melhoria da conservação da biodiversidade e as melhorias no 

bem-estar humano sem que afete negativamente alguma das partes. 

•  

Economia de proximidade. Os produtos de proximidade são aqueles que produzem à 

nossa volta, em que a distância entre a origem e o consumo são mínimos. Com o 

consumo destes produtos, além de reforçar a economia local, também se reduz o gasto 

energético do transporte. Embora o comércio internacional tenha favorecido que os 

consumidores tenham ao seu alcance um leque mais amplo de opções de compra, 

também contribuiu para a deterioração do meio ambiente com a emissão durante o seu 

transporte de gases de efeito de estufa. Além disso, para evitar a deterioração do produto 

durante um largo trajecto, incrementa-se a sua protecção, com o que há mais resíduos. 

Igualmente os produtos locais da época supõe uma poupança nos custos de produção. A 

relação é muito mais directa entre produtor e consumidor, com o que se suprimem 

alguns intermediários. Reduzem-se os custos de transporte, armazenamento, 

envasilhamento e combustível, com o que se reduz o preço final do produto. Também 

favorece a economia local, mantendo pequenas explorações familiares agrícolas e 

pecuárias, ao mesmo tempo que se evita o abandono de zonas florestais. Finalmente o 

consumo de produtos de proximidade permite-nos respeitar a biodiversidade, 

conservando espécies agro-alimentares autóctones em risco de desaparecimento. 

Actualmente o consumidor final já não tem em conta só o preço, cada vez mais 

informado e consciente. Gosta de informar-se acerca da nutrição e segurança alimentar, 

a sua experiência de compra passa pelo conhecimento da origem dos produtos, assim 

como os seus métodos de produção. 

 

 

 



4 “RR”-Recicla, recupera, reutiliza e… reduz 

A geração dos resíduos converteu-se num grave problema em todos os países; para o 

solucionar requer o compromisso de todos. Actualmente dispomos de mecanismos que 

possibilitariam não gerar tantos resíduos e recuperar as matérias-primas e recursos 

contidos nos nossos lixos. Para o conseguir é necessário adquirir novos hábitos de 

compra, reduzindo a quantidade de resíduos e realizando a separação selectiva dos 

distintos tipos de lixo. Para isso se supõe: 

REDUZIR: consiste em rejeitar diversos tipos de vasilhas ou pacotes quando estes não 

cumpram a função imprescindível para conservação, transferência ou consumo. 

Devemos ser particularmente cuidadosos com produtos de usar e deitar fora. Por 

exemplo ir às compras com um carrinho, prescindindo dos sacos de plástico. 

REUTILIZAR: antes de deitar fora qualquer produto devemos tirar dele todo o proveito 

possível. O vasilhame de vidro podemos reutilizá-los lavando-os, os sacos de compras 

podemos usá-los para o lixo. A roupa do filho mais velho aproveitá-la para o mais novo, 

assim como livros da escola… 

REPARAR: não pode faltar este R. Não há nada suficientemente velho ou estropiado 

que não se possa reparar ou usar para outro fim. 

RECICLAR: a maioria dos produtos que utilizamos no lar, em casa , são recicláveis. 

Uma vez que os usamos, devemos devolvê-los ao ciclo produtivo para que possam 

incorporar-se de novo no mercado, reduzindo-se assim o consumo de matérias-primas e 

de energia. 

RECUPERAR:  baseia-se em utilizar os resíduos gerados noutro processo distinto do 

que o há produzido, para o introduzir no novo processo directamente ou mediante 

algum tratamento prévio. Um desmantelamento de carros é um bom exemplo de peças 

de segunda-mão. Mãos à obra! 

rv 

  a partir da LaudatoSí’   

A criação é uma prenda de Deus. O livro do Génesis diz-nos que é o melhor presente: 

«Deus viu que tudo o que tinha feito, era muito bom!» (Gn 1,31). «Enchei a terra e 

cultivai-a. Dominai sobre os peixes do mar, as aves, os animais…» Mas actualmente (?) 

o ser humano distingue entre “dominar”, “explorar” ou “destruir”? 

O papa Francisco propõe-nos: 

• Uma educação crítica com modelo científico: o modelo científico tem sido e é 

uma grande ajuda  para a humanidade, mas não convém abandonar-se a uma 

confiança irracional do progresso. É resposta aos que afirmam: «A ciência tem 

resposta para tudo» . 

• Uma educação para a ecologia integral: o cuidar do meio ambiente está ligado 

à justiça social. O impacto que gera o actual estilo de vida é suportado pelos 



habitantes dos países em vias de desenvolvimento. É a resposta a quem, 

esquecendo-se das pessoas, dizem: «Salvai os animais!»   

• Uma pedagogia do mistério: não é conhecido. O ser humano deve seguir 

perguntando-se pelo sentido da vida e as grandes motivações da existência: Que 

sentido tem a vida? A pessoa deve aprofundar a sua relação consigo mesma, 

com os outros, com a natureza… com Deus. É a resposta a quem diz: «Já 

sabemos tudo!»      

• Uma educação para a utopia: O ser humano não está destinado ao sofrimento e 

à injustiça. A Fé no Deus da Vida oferece-lhe a possibilidade de sair do círculo 

fechado do destino. Isso o ajuda a construir um tempo novo em união universal 

com o planeta e a humanidade. É a resposta a quem afirma: «Estas coisas 

sempre aconteceram!»          

 

 a partir da LaudatoSí     

A economia circular verde responde a situações que «provocam os gemidos da irmã 

Terra, que se unem aos gemidos dos abandonados do mundo, com um lamento que 

reclama de nós outro rumo» (LS 53). Já no século XVIII dizia S. João Baptista de La 

Salle: “Muita gente pequena, em lugares pequenos, fazendo coisas pequenas, pode 

mudar o mundo”. Jorge Luís Borges no seu poema “Los Justos”: «Essas pessoas que se 

ignoram estão a salvar o mundo». Ouve-se cada vez mais que o homem está a modificar 

o clima com a emissão de gases de efeito de estufa como o dióxido de carbono (CO2) 

das fábricas e dos carros. O uso de carros eléctricos parece ser uma solução para os 

problemas das emissões, embora também haja um custo de emissão de CO2 na génese 

desta energia e segundo o método de geração. Comprarás um carro eléctrico? 

Reflecte sobre a perda da biodiversidade no mundo rural. Na tua terra: o que é que 

tem sido mais afectado: zonas de captação de águas, os insectos polinizadores, perda de 

solo? 

A contaminação da fonte difusa é toda a contaminação que emite partículas 

contaminantes no ar ou na água através dos diferentes pontos que estão espalhados por 

todos os lados, dito de outra maneira, este tipo de contaminação dá-se numa superfície 

muito grande na qual é quase impossível ter controle ou detenção das partículas 

contaminantes. Como se dá esta contaminação no teu concelho? Donde é que pode vir? 

Uma das formas de contaminação mais espalhada é através dos filtros das beatas dos 

cigarros. Estes filtros não são biodegradáveis pois são feitos com acetato de celulose 

que leva mais de 100 anos a degradar-se de forma natural. Além disso, os filtros dos 

cigarros são tóxicos, acumulam os componentes químicos mais nocivos do tabaco que 

são libertados em contacto com a água. Quando chegam aos rios ou ao mar, os filtros 

soltam essas substâncias o que supõe uma grave ameaça para a biodiversidade e, 

potencialmente, podem entrar na cadeia alimentar. Que fazemos com as beatas? 



Consomes produtos locais e da época? Confias mais neles? Repara na cesta das tuas 

compras, donde vem o que comes!? 

Outra das formas de contaminação divulgada globalmente são os microplásticos, 

epidemia invisível. Os microplásticos são bocadinhos de plástico muito pequenos, quase 

invisíveis, e que são comummente utilizados em produtos de cuidado pessoal como 

pasta de dentes ou produtos para cuidar da pele. Também pode ser o resultado de 

processos que degradam outros artigos domésticos como bolsas ou a lavagem de roupa 

sintéctica. Os microplásticos são feitos principalmente de polietileno. Estas fibras de 

plástico não só se ingerem ao beber água potável, mas também ao comer peixe, na 

cerveja ou sal marinho. Deixas os plásticos no campo?  Planeia uma  recolha de 

plásticos ao teu redor. Com quem vais falar? Quando e como fazê-la? Depois aonde 

levar os plásticos? 

Como crês que se repercuta nos valores éticos a sustentabilidade e a economia circular? 

Reflecte sobre o futuro do meio ambiente para gerações vindouras na base das acções 

que realizas cada dia. Reflete sobre como cada instituição (europeia, nacional ou local) 

impulsiona as normas medioambientais e promove a economia circular e desde quando 

o faz. 

Propõe ao teu grupo elaborar um DÍPTICO informativo com acções concretas para o 

dia-a-dia. Partilha-o na escola, no café…Mãos à obra!          

 

(Publicado no FAROL – Boletim paroquial de Ribamar da Lourinhã, nº 27 e 28 de 

2019.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


