ECONOMIA CIRCULAR
Este tipo de economia é um modelo de consumo e produção que é muito baseado na política dos
3 R’s: Reduzir, Reutilizar, Reciclar. Também inclui o emprestar e o reparar. Esta permite reduzir a
quantidade de matéria-prima que se extrai da natureza, bem como a quantidade de outros
recursos que se utilizam na produção de bens, como a água e a energia. Ao aproveitar-se
materiais que seriam resíduos, reduzindo a quantidade de lixo, também se reduz a emissão de
gases com efeito de estufa. Esta economia permite assim reduzir custos e impactos a vários
níveis. Esta economia gera vários benefícios e cria também uma resiliência a longo-prazo.
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O QUE EU
POSSO FAZER?
AÇÕES PESSOAIS/ COLETIVAS
Existem realmente várias formas de fazeres a diferença

as ações pessoais podem ter mais efeito do que

e optares por um estilo de vida e de consumo mais

pensarás à partida . Muitas vezes a ação individual, a

sustentável, e tanto passa pela forma pessoal, como

mudança de estilos de vida, é considerada como

coletiva. Há muita coisa que podes fazer por ti própri@,

separada da ação política ou mudança do sistema,

e podes também optar por mobilizar outr@s para

mas estão profundamente interligadas e precisamos

agirem também. Mantém também em mente que as

de ambas, como mostra o capítulo 6 do recente 2020

tuas ações inﬂuenciam as pessoas à tua volta e, por isso,

Emissions Gap Report da UNEP3 .
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“

Todas as sementes que as pessoas vão deixando
podem ter um impacto”
I, 19 anos

AÇÕES PESSOAIS
Podes optar por andar mais de transportes públicos, a pé

nossos hábitos seja por escolher dispositivos e

ou de bicicleta, ou ainda, partilhar o carro e organizar

equipamentos mais eﬁcientes no seu uso; plantar

boleias; podes tornar-te vegan, vegetariano ou apenas

árvores (o que também pode ser uma ação em

minimizar o consumo de carne no geral e carnes verme-

conjunto); fazer a separação do lixo e encaminhar os

lhas em particular; tomar o máximo cuidado com o

produtos para reciclagem; escrever um artigo ou um

desperdício alimentar; optar por comprar roupa em

livro sobre este tipo de temáticas; se tiveres idade para

segunda mão e doar ou vender as que já não usas,

votar, vota – os políticos são um reﬂexo das nossas

promovendo uma economia circular; comprar produtos

crenças enquanto sociedade num todo; participa em

apenas quando são realmente necessários (e prestar

consultas públicas, expressando a tua opinião e

atenção aos seus rótulos e composição do mesmo;

preocupações sobre o assunto em causa; e participa

consumo mais consciente) e reparar, se possível, o daniﬁ-

em orçamentos participativos (podes propor medidas

cado; reduzir o consumo de água e energia seja pelos

que contribuam para a ação climática).

https://climateoutreach.org/lifestyle-change-system-change-two-sides-same-coin/
3

https://climateoutreach.org/reports/unep-communicating-lifestyle-change/
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AÇÕES CONJUNTAS

“

Juntar a grupos ativistas; organizar/participar em mani-

te sentes bem a fazer, mas também não ﬁques

festações; fazer/divulgar petições; organizar debates,

fechad@ a novas experiências. Às vezes descobrimos

tanto online como presenciais, que podem ser feitos em

talentos e aptidões que não sabíamos que tínhamos.

escolas, universidades, espaços públicos, cafés,… enﬁm,

O importante é ires tentando – aparece, faz, experi-

consoante aquilo que achares pertinente e exequível;

menta –, individual ou coletivamente, e analisares o

Nós temos um papel e, se não começarmos nós,

criar uma campanha online com uma hashtag associa-

impacto e a reação que têm as tuas ações para

não podemos apenas dizer para os outros o

da; contactar a tua junta de freguesia ou câmara

reﬂetires sobre a próxima – aquilo que podes

municipal para implementar determinadas ações;

melhorar e alterar.

fazerem”

organizar teatros, sessões de cinema, exposições,
podcasts que abordem esta temática – liberta a tua

Tem também em consideração que o facto de fazer

criatividade!

parte da mudança tem implicações até mesmo a

R, 26 anos

nível pessoal. Entre os jovens ativistas tem-se vindo a
Consoante as tuas capacidades, competências, e possi-

notar, segundo alguns estudos e análises, que a sua

bilidades podes decidir as ações que tomas. Nem todas

autoestima e conﬁança aumentam, melhoram ou

as pessoas se sentem confortáveis com o mesmo tipo

ganham novas competências e cria também poten-

de ação, naturalmente. Existem pessoas menos ou mais

cial para outras oportunidades no seu futuro. A ação

introvertidas, com menos ou mais à vontade para falar

numa área é uma mais-valia para todas as facetas da

em público, entre outras situações. Descobre aquilo que

nossa vida.
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