Editorial de Julho
Para este mês de Agosto queria propor uma reflexão sobre o tema do Desenvolvimento
sustentável, que é o 12˚ Objetivo do Millennium, aproveitando duma reflexão do Prof. Guido
Mosca, coordenador do Projeto AISEC.
O tema é de extremo interesse para todos nós engajados em programas de Desenvolvimento
rural integrado, com a firme vontade de fazer crescer as comunidades rurais, nãp somente
durante a execução de cada programa, mas pondo as bases dum desenvolvimento duradouro!
O objetivo 12 é claro: "Garantir padrões sustentáveis de produção e consumo", mas, analisando
palavra por palavra, o que isso significa?
Garantir evoca a suposição perentória de uma responsabilidade para criar as condições certas
para alcançar uma meta. Consequentemente, não é correto interpretá-lo de maneira reducionista
como um compromisso genérico de "fazer alguma coisa". Essa responsabilidade pertence a cada
sujeito que, embora com papéis diferentes, atua dentro de uma comunidade social, e a veremos
mais claramente depois. É uma assunção de responsabilidade que deve ocorrer em todos os
níveis, desde as organizações supranacionais, até os governos dos estados até os indivíduos
chamados a dar sua própria contribuição.
Modelos, isto é, sistemas articulados e coerentes de que provaram ser eficazes e têm as
características fundamentais de replicabilidade e adaptabilidade a diferentes ambientes e
contextos, assegurando o funcionamento adequado. Isso sugere que não é suficiente reunir ações
virtuosas, desligadas entre elas, e que não respondam a um quadro geral coerente.
Sustentáveis: é o termo que apresenta maior risco de ambiguidade. Em primeiro lugar, deve-se
notar o uso de um termo absoluto, em vez de uma expressão comparativa, como por exemplo:
"mais sustentável do que as atuais". Disso resulta que a sustentabilidade desses modelos deve
responder a características específicas, ou seja:
•
Durabilidade ao longo do tempo: um modelo é sustentável que, aplicado de forma cíclica
e sistemática durante um longo período de tempo, produz os resultados esperados sem criar
impactos negativos nos elementos do contexto externo, entrando ou saindo do próprio
modelo;
•
Aplicabilidade: um modelo que pode ser aplicado em diferentes dimensões é sustentável,
mantendo suas características e as do contexto em que está inserido;
•
Equilíbrio: um modelo, capaz de equilibrar os diferentes fatores utilizados para manter a
harmonia e o equilíbrio, é sustentável. Um modelo que tende a produzir desequilíbrios e
que não resolve em si mesmo esse problema não é sustentável porque, por menores que
sejam, os desequilíbrios ao longo do tempo tenderão a somar e determinar as fraturas que
podem prejudicar o funcionamento do próprio modelo.
A produção e o consumo, ou seja, todo o sistema econômico, as áreas de aplicação desses
modelos sustentáveis. É, portanto, evidente a importância assumida pelas empresas, o mundo da
produção, cujo papel deve ser revisto de acordo com a necessidade de garantir a sustentabilidade.
Igualmente necessária é a mudança que deve ocorrer no modelo de consumo, onde o
comportamento dos cidadãos-consumidores terá que ser mais inspirado em modelos de
sustentabilidade social e ambiental.

Entendido nesses termos, podemos entender mais profundamente como o objetivo 12 contempla
o profundo questionamento do sistema econômico que se consolidou até agora, baseado em um
modelo de economia linear.

Este modelo parece prever seus extremos uma espécie de "terra de ninguém", do qual se extrai
recursos maciços, independentemente da sua disponibilidade a longo prazo e sobre a qual a
derramar em medida crescente o lixo e os resíduos, sem se importar com os impactos e
consequências a médio e longo período. A alternativa só pode consistir em mudar o modelo de
referência de linear para circular.

De fato, a economia circular deixa claro, já no seu esquema, que a "terra de ninguém" não existe,
mas existe a Terra de todos, a única que temos disponível. Que a terra de ninguém é nossa terra,
nosso ar, nossa água.
Como o ciclo de produção começa com a aquisição de matérias-primas e recursos naturais, é
necessário intervir para reduzir ao mínimo a pressão exercida sobre os sistemas naturais; a
resposta da economia circular são os materiais brutos secundários, isto é, aqueles materiais já
utilizados em ciclos de produção anteriores, recuperados com o desperdiço e resíduos e
regenerados para serem reintroduzidos em um novo ciclo de produção.
No final do ciclo, quando você está indo para criar o resíduo potencial, a economia circular prevê
gerir o fim da vida de cada produto com uma fase de coleta, decomposição e recuperação, tão
ampla quanto possível, dos materiais que a compõem assim ser capaz de ser regenerado e
reutilizado em novos ciclos de produção.
Mas a reciclagem não é o único axioma em que se baseia o modelo de economia circular, é
importante mencionar pelo menos dois outros: Reduzir e reutilizar. Se o primeiro, reciclar,
preocupa acima de tudo, a esfera das empresas (a produção), este último tem muito a ver também
com o comportamento de nós cidadãos em nossas escolhas de consumo.
Reduzir significa primeiro eliminar o desperdício. Como cidadãos, gastamos uma quantia
significativa de nossa renda na compra de bens que não usamos ou que se tornam resíduos cedo
demais. Somente no setor de alimentos, por exemplo, estima-se que mais de 25% dos alimentos
comprados pelas famílias não são realmente consumidos e acabam na lata de lixo. Mas reduzir
também significa repensar nossa abordagem como consumidores, por exemplo, mudando a

atenção de possuir um bem para usá-lo; um exemplo para todos: use um carro compartilhado em
vez de comprar um carro próprio.
Reutilização significa substancialmente prolongar a vida de mercadorias em circulação,
atrasando precisamente seu fim de vida, e pode ter pelo menos duas aplicações possíveis: a
primeira é a de optar pela reparação de um bem no lugar da sua substituição; a segunda é preferir
a compra de produtos usados ou regenerados, e totalmente eficiente, no lugar de comprar novos
produtos.
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Como resultado desta análise, está patente que o horizonte temporal até 2030 indicado pelo ODS
ONU é extremamente perto e envolvem aceleração formidável na transformação da situação
económica a nível mundial, com risco significativo de graves repercussões.
Mas, embora o período desta transformação exige um tempo mais prolongado, devemo-nos
convencer que o arranque não pode ser adiado, porque a natureza não vai conceder mais tempo
antes de manifestar, duma maneira dramática, a insustentabilidade do modelo atual.
O que acham?
Concretamente, estamos todos convidados a assumir a visão da Economia circular, começando
nas nossas casas e nos nossos escritórios, valorizando quanto pode ser recuperado e reutilizado
e colaborando na reciclagem dos resíduos!

