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Objetivo
Este módulo tem como objetivo disponibilizar aos formandos
ferramentas que lhes permitam planear a ação, capacitando-os
(bem como a outras pessoas) para a mudança, identificando os
decisores, delineando fatores de influência e analisando as
estruturas AFI (Atitudes-Facilitadores-Infraestruturas) e REDuse
(Recuse, Effuse Diffuse).



Conhecimentos

Demonstrar conhecimento dos 
diferentes níveis de tomada de 
decisão e como abordá-los

Competências Responsabilidade e Autonomia

Identificar os diferentes níveis 
associados às entidades decisoras 
e o seu papel nas políticas e 
programas relativos às alterações 
climáticas

Definir possíveis estratégias para 
comunicar com as entidades 
decisoras com o objetivo de 
propor e encorajar a 
implementação de ações 
específicas



Conhecimento Competências Responsabilidade e Autonomia

Explicar os três principais conjuntos de 
fatores influenciadores (motivação, 
drivers, determinantes)

Analisar o quadro Atitudes-
Facilitadores-Infraestruturas (AFI) 
enquanto abordagem de orientação 
política top-down (resultante de 
determinantes)

Explicar o quadro REDuse (Recuse, 
Effuse Diffuse), que apoia uma 
abordagem de bottom-up por parte de 
indivíduos, famílias e comunidades

Desenvolver um plano de ação 
para capacitar os indivíduos a agir 
e envolver a comunidade para a 
mudança

Demonstrar conhecimento de 
estratégias para capacitar os 
indivíduos a concretizarem 
medidas



GUIA DO 
MÓDULO
Aqui é apresentada uma sinopse 
com  informação fatual e 
concetual sobre os tópicos do 
módulo, com o objetivo de 
sintetizar os conhecimentos mais 
relevantes.

https://unsplash.com/photos/jkBvXKwr4MY



Níveis de decisão
Agir para combater as alterações climáticas significa também saber a que entidades
nos devemos dirigir.
Em Portugal, existem entidades às escalas nacional e local com responsabilidades ao
nível do ambiente. Se estamos empenhados em concretizar medidas e ações sobre
as alterações climáticas, é importante estarmos conscientes dessas
responsabilidades.



Fatores influenciadores
Existe um consenso de que, para ter políticas e práticas de estilos de vida
sustentáveis mais eficazes, é fundamental compreender padrões e comportamentos
de consumo. Esta compreensão específica pode resultar de três fatores interligados
associados ao estilo de vida: i) motivação; ii) drivers; e iii) determinantes.



Atitudes-Facilitadores-Infraestruturas
Atitudes, facilitadores e infraestruturas constituem os três principais determinantes que
explicam os tipos de estilos de vida.
• As atitudes são um conjunto de fatores que contribuem para os valores orientadores 

de uma pessoa ao nível do consumo. Determinam as preferências e as escolhas.
• Os facilitadores são um conjunto de fatores que contribuem para a possibilidade de 

determinados padrões de comportamento ou estilo de vida serem atualizados.
• A infraestrutura refere-se às interfaces socioecológicas que suportam as atividades 

de consumo. Incluem a infraestrutura física (habitação, mobilidade e lazer) e os 
sistemas de provisão (por exemplo, preços e serviços público,s como água e energia).



Componentes Refuse, Effuse, Diffuse 
Refuse, Effuse e Diffuse (REDuse) constituem os três componentes básicos das intervenções
para um estilo de vida sustentável. É um quadro que apoia abordagens bottom-up, encoraja
programas e ações que capacitam diretamente indivíduos e famílias na sua vida diária (e,
indiretamente, comunidades), permitindo-lhes compreender, criar e/ou escolher as opções de
estilo de vida mais sustentáveis.
• REFUSE visa mudanças de comportamento individual que perpetuam impactes negativos

sobre o ambiente ou sobre a sociedade
• EFFUSE incentiva comportamentos que tenham um impacte mínimo e/ou positivo
• DIFFUSE procura efeitos multiplicadores através do envolvimento das comunidades em

comportamentos coletivos sustentáveis



TUTORIAIS
Seguem-se um conjunto de 
cartões-atividade para o 
desenvolvimento de tarefas com 
informação prática, com o objetivo 
de melhorar os seus 
conhecimentos e competências 
nos tópicos deste módulo.

https://unsplash.com/photos/1o8VV8yOw40



Decisores à escala local: vamos descobrir!
Veneto é uma região do Nordeste da Itália, que se estende desde os
Dolomitas até ao Mar Adriático, com uma área de aproximadamente
18.345 km² e uma população de cerca de 4,9 milhões de habitantes
(2019 - Eurostat). A sua capital é Veneza. Nesta região, quem
supervisiona a tomada de decisões ambientais? A que nível? Vamos
descobrir através da seguinte tabela :



Decisores à escala local: vamos descobrir!
Nível Entidade Decisor responsável Área de competências

Regional
Proteção do território e 
do ambiente da Região do 
Veneto

Conselheiro para ambiente, 
proteção civil e direito especial 
para Veneza

Planeamento para a proteção ambiental; Proteção do solo e do 
ar; Ciclo integrado da água; Defesa do solo; Recuperação e 
florestas; Águas minerais e térmicas; Conversão do centro 
industrial de Marghera; Lei especial de Veneza; Proteção civil e 
prevenção de incêndios florestais; Especificidades da província 
de Belluno.

Conselheiro para o território, 
cultura e segurança

Planeamento territorial e urbano; Património ambiental e 
cultural e proteção da paisagem; Parques e áreas protegidas; 
Polícia Local - Segurança; Cultura, entretenimento e desporto; 
Edifícios desportivos; Identidade veneziana.

Provincial Ambiente - Políticas 
Ambientais

Gestor setorial Gestão ambiental integrada para empresas (água, ar, solo e 
subsolo); grandes instalações industriais (água, ar, solo e 
subsolo); planeamento e educação ambiental; prevenção e 
controlo da poluição.

Municipal Ambiente Conselheiro Planeamento económico e financeiro, ambiente, propriedade 
marítima, desporto, políticas comunitárias.



E no local onde vive?

• Utilize a tabela anterior como 
exemplo

• Foque-se no local onde vive
• Pesquise as entidades, decisores e 

áreas de competência 
relacionados com a gestão 
ambiental 

• Crie a sua tabela

Comunique com a entidade

• Faça uma lista de ações para 
combater as alterações climáticas que 
possa implementar onde vive

• Associe cada uma das ações com a 
entidade que deve contatar para 
propor a sua concretização

• Escolha pelo menos uma ou duas 
ações e contate a entidade 
responsável



Fatores de estilo de vida: alguns exemplos!
O estilo de vida e o consumo são influenciados por alguns fatores
básicos que já descrevemos anteriormente enquanto motivações,
drivers e determinantes. Para ter uma compreensão clara deste
conceito, vale a pena aplicá-lo num contexto concreto (e porque não,
pessoal).



As suas motivações

Crie uma lista de motivações que o 
levem a concretizar determinadas 
ações

Os seus drivers

Crie uma lista das circunstâncias 
(drivers) que suportam as motivações 
que acabou de listar (por exemplo, 
rendimento pessoal, valores, cultura, 
pressão dos pares, etc.)



Os seus determinantes

Crie uma lista dos seus 
determinantes, tendo presente que 
estão estritamente relacionados com 
as suas motivações e drivers (os 
determinantes são os fatores que 
permitem que as motivações e os 
drivers sejam traduzidos em ações 
concretas).

As suas alternativas 
sustentáveis
Agora que tem uma lista pessoal de 
motivações, drivers e determinantes 
que caraterizam o seu estilo de vida, 
faça uma lista de opções sustentáveis 
que permitem manter o mesmo 
estilo de vida, minimizando  o 
respetivo impacte ambiental.



Ações REDuse: envolva-se
O quadro REDuse é uma ferramenta poderosa devido à sua
abordagem prática e holística. Além disso, é flexível: pode ser
aplicada a qualquer ação, decisão ou aspeto da nossa vida. Podemos
criar o nosso próprio quadro REDuse, refletindo o nosso estilo de
vida e destacando possíveis pontos para o melhorar.



O meu REDuse 
• Pense no seu estilo de vida
• Crie uma tabela, colocando na 

primeira coluna alguns aspetos do 
seu estilo de vida (por exemplo, 
alimentação, mobilidade, bens de 
consumo, etc.) e na primeira linha os 
três componentes do quadro: 
Refuse, Effuse e Diffuse

• Preencha a tabela de acordo com os 
aspetos do seu estilo de vida

Partilhe o seu REDuse

• Partilhe o seu quadro REDuse com 
os seus colegas 

• Peça-lhes o seu feedback
• Incentive-os a criar o seu quadro 

REDuse



DICAS
Aqui são apresentadas algumas 
dicas úteis que podem ajudar a 
desenvolver as suas 
competências sobre a temática 
das alterações climáticas.

https://unsplash.com/photos/HFgxFulbsF4



 Coloque em prática as suas competências de planeamento de 
ação, iniciando-as, por exemplo, no local de trabalho, 
ambiente social, etc.

 Utilize as tarefas que já desenvolveu para praticar e envolva-
se com as pessoas, testando sua reação, atitude para 
responder e participar



 Incentive a repetição das mesmas ações por parte de outras 
pessoas da sua rede, promovendo um efeito multiplicador

 Tente implementar na sua organização uma atividade 
relacionada com a responsabilidade ambiental, que possa 
repetir de forma programada (por exemplo, uma vez por 
semana/mês) envolvendo os seus colegas (estimulando um 
comportamento sustentável)



LEITURA ADICIONAL
Aqui é apresentada uma lista de 
recursos relevantes, 
organizados pelos tópicos do 
módulo

https://unsplash.com/photos/UwZnGlGm06I



PROCESSO
DE DECISÃO

https://repositorio.ul.pt/jspui/ha
ndle/10451/37582

Participação
pública no 
processo de 
tomada de 
decisão 
ambiental

https://repositorio.ul.pt/jspui/handle/10451/37582


FATORES QUE 
INFLUENCIAM

https://lifestyle.sapo.pt/vida-
e-
carreira/ecologia/artigos/com
o-ter-um-estilo-de-vida-mais-
sustentavel-as-mudancas-que-
inspiram-a-diferenca

Promover
estilos de vida 
sustentáveis

https://lifestyle.sapo.pt/vida-e-carreira/ecologia/artigos/como-ter-um-estilo-de-vida-mais-sustentavel-as-mudancas-que-inspiram-a-diferenca


REDuse

https://www.researchgate.net/publi
cation/344313248_A_Literature_Revi
ew_of_Sustainable_Behaviours_Asse
rted_in_the_Context_of_Everyday_Li
fe_in_Cities_Revisao_da_Literatura_
Sobre_Comportamentos_Sustentavei
s_no_Contexto_da_Vida_Urbana_Qu
otidiana_httpconve

Uma revisão de 
literatura sobre
comportamentos
sustentáveis.



"Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia. 
A informação contida nesta publicação (comunicação) 
vincula exclusivamente o autor, não sendo a Comissão 
responsável pela utilização que dela possa ser feita.”
2019-1-BE01-KA204-050400

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.a-spin.pt%2F%3Fp%3D5130&psig=AOvVaw3I-doW7LJTywQGvoxqJpUm&ust=1582022396185000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIj1_uqy2OcCFQAAAAAdAAAAABAI
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