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Contributo Científico OPP 

Plano de Acção para a Bioeconomia Sustentável 

 

O presente documento surge como o contributo da Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) 

para a reflexão a propósito do Plano de Acção para a Bioeconomia Sustentável apresentado para 

consulta pública, que concretiza uma estratégia para acelerar a transição para uma Bioeconomia 

Sustentável e Circular. 

 

A OPP é uma associação pública profissional que representa e regulamenta a prática dos 

profissionais de Psicologia que exercem a profissão de Psicólogo em Portugal (de acordo com a 

Lei nº 57/2008, de 4 de Setembro, com as alterações da Lei nº 138/2015, de 7 de Setembro). É 

missão da OPP exercer o controlo do exercício e acesso à profissão de Psicólogo, bem como 

elaborar as respectivas normas técnicas e deontológicas e exercer o poder disciplinar sobre os 

seus membros. As atribuições da OPP incluem ainda defender os interesses gerais da profissão 

e dos utentes dos serviços de Psicologia; prestar serviços aos membros em relação à informação 

e formação profissional; colaborar com as demais entidades da administração pública na 

prossecução de fins de interesse público relacionados com a profissão; participar na elaboração 

da legislação que diga respeito à profissão e nos processos oficiais de acreditação e na avaliação 

dos cursos que dão acesso à profissão. 

 

Neste sentido, a OPP julga pertinente realizar alguns comentários e oferecer um contributo para 

a reflexão e o debate em torno dos desafios, actuais e futuros, que se colocam à transição para 

um modelo económico que define como prioridade a protecção da natureza, dos 

ecossistemas, da Saúde e do Bem-Estar da população, bem como ao papel da Psicologia e dos 

Psicólogos, em particular. 

 

As alterações climáticas, os padrões de consumo de recursos e a deterioração do ambiente 

são grandes desafios societais que enfrentamos actualmente – todos eles dependentes do 

comportamento humano. Os dados que constam no mais recente relatório do 

Intergovernmental Panel on Climate Change (2021) reforçam que é inequívoca a influência 

humana no aquecimento da atmosfera, do oceano e da terra. As actividades e comportamentos 

humanos na origem das mudanças climáticas desencadeiam outros fenómenos extremos (por 

exemplo, subida do nível das águas, redução das camadas de gelo, mudanças nos padrões de 

precipitação, alterações progressivas nos habitats das espécies, grandes tempestades, 

inundações, secas, incêndios ou vagas de calor) que resultam no aumento dos níveis de 

poluição, perda de biodiversidade ou escassez de água (IPCC, 2021). Os piores prognósticos 

decorrentes desta realidade verificam-se a um ritmo cada vez mais acelerado, provocando 

eventos climáticos extremos – que se prevê virem a tornar-se ainda mais frequentes. 

 

Os estudos indicam que Portugal se encontra entre os países europeus com maior 

vulnerabilidade aos impactos das alterações climáticas e ambientais. Por exemplo, o território 

português, onde 75% da população vive no litoral, é o quarto no New Climate Economics Index, 

à frente de países como o Canadá e Noruega, a apresentar risco mais elevado de exposição à 

subida do nível das águas do mar. 
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Sabemos já que não é apenas a qualidade ambiental que está em causa: as evidências científicas 

demonstram que a Crise Climática tem impactos psicológicos directos (e.g., ecoansiedade, 

depressão ou perturbação de stresse pós-traumático) e impactos psicológicos indirectos (e.g., 

apatia, culpa, incerteza ou desespero). Os próprios impactos na Saúde Física (e.g., doenças 

relacionadas com o calor e com a contaminação da água, alergias, alterações na condição física 

e níveis de actividade física) e os impactos sociais e comunitários (e.g., violência, deslocamentos 

populacionais, conflitos ou aumento das desigualdades económicas) podem, por sua vez, 

impactar negativamente a Saúde Psicológica. 

 

Neste sentido, consideramos urgente e prioritário promover a criação de políticas que 

promovam a mudança comportamental e protejam a Saúde Psicológica e Ambiental – 

integrando políticas de sustentabilidade ambiental, de sustentabilidade económica, ecologia, 

eficiência de recursos e agricultura. O planeamento para para o Ambiente e a Saúde Psicológica 

são indissociáveis. 

 

Deste modo, a OPP saúda o esforço envidado, através deste Plano, na procura de soluções para 

desafios globais como as mudanças climáticas, a perda de biodiversidade, o crescimento 

populacional e as crescentes necessidades de alimento, energia e matérias-primas, que se 

traduz na vontade dos decisores políticos promoverem uma transformação bioeconómica 

centrada na sustentabilidade. 

 

O modelo bioeconómico procura proteger o capital natural e proteger a Saúde (Física e 

Psicológica) e o Bem-estar dos cidadãos, sendo essencial para atingir os Objectivos de 

Desenvolvimento Sustentável, em particular os objectivos relacionados com a Saúde 

Psicológica (ODS3), a erradicação da Pobreza (ODS1) e da fome (ODS2), a educação de qualidade 

(ODS4), a criação de trabalho digno e crescimento económico (ODS8), a redução das 

desigualdades (ODS10), a promoção das cidades e comunidades sustentáveis (ODS11), o 

consumo e produção sustentáveis (ODS12) e a acção climática (ODS13). Além dos Objectivos de 

Desenvolvimento Sustentável, a implementação deste plano de Acção é fundamental para o 

cumprimento de compromissos globais como o Acordo de Paris e a Agenda 2030 das Nações 

Unidas, assim como o compromisso nacional no âmbito do Roteiro para a Neutralidade 

Carbónica 2030 (Biber-Freudenberger et al., 2020; Filipova et al., 2021). 

 

Gostaríamos de reforçar o papel da Ciência Psicológica e dos Psicólogos e Psicólogas nos 

principais eixos de intervenção deste Plano, particularmente no que diz respeito a 1) Promover 

a Investigação, Desenvolvimento e Inovação e valorizar a capacidade científica e tecnológica 

nacional de excelência; 2) Incentivar a produção sustentável e utilização inteligente de recursos 

biológicos de base regional; 3) Promover o conhecimento e o desenvolvimento de competências 

através da educação e da formação; 4) Monitorizar a Bioeconomia – avaliar a evolução, 

compreender os limites dos ecossistemas e promover a certificação.  

 

Os Psicólogos e Psicólogas podem dar um contributo essencial no processo de transição para 

a Bioeconomia Sustentável: 
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• Apoiar a construção de estratégias de comunicação. Os Psicólogos/as podem trabalhar 

directamente com os decisores políticos locais para delinear estratégias de 

comunicação com a população que aumentem a sua eficácia e aceitação. Uma 

comunicação eficaz permitirá combater potenciais receios (por exemplo, perda de 

emprego, aumento do preço dos produtos, diminuição do crescimento económico) e 

informar sobre o potencial de crescimento económico sustentável (por exemplo, criação 

de postos de trabalho e fortalecimento do capital social, ganhos para a Saúde e Bem-

Estar). 

 

• Promover a literacia sobre as alterações ambientais e a Bioeconomia Sustentável. A 

aceitação das decisões políticas e a respectiva mudança comportamental dos cidadãos 

depende do seu conhecimento e percepção de risco associados às alterações 

ambientais, por um lado, e da sua literacia acerca da Bioeconomia Sustentável. Os 

Psicólogos/as podem contribuir para educar e comunicar com a população, utilizando 

estratégias eficazes de envolvimento das pessoas enquanto cidadãos e consumidores.  

 

• Desenvolver Projectos de Educação Ambiental e promover comportamentos pró-

sociais e pró-ambiente. As Psicólogas e os Psicólogos podem desenvolver e 

implementar Projectos de Educação Ambiental e promoção de comportamentos pró-

sociais e pró-ambiente em contextos educativos, sociais, comunitários e laborais, cuja 

contribuição passaria pela aquisição de novos conhecimentos ambientais, incentivo 

para mudanças culturais e comportamentais pró-ambientais. Os/As Psicólogos/as 

podem participar em iniciativas já existentes, como os projectos ‘Eco-Escolas’ ou ‘Escola 

Azul’, ou ajudar a desenhar novas iniciativas junto crianças e jovens, trabalhadores, 

cidadãos seniores, ou outros públicos específicos. 

 

• Apoiar a requalificação dos trabalhadores que podem ser afectados pela transição 

para a Bioeconomia. Os Psicólogos e Psicólogas podem contribuir para a 

implementação de programas de requalificação e de desenvolvimento de competências 

socioemocionais e resiliência em contextos formativos e laborais. Estes programas são 

particularmente importantes para o cumprimento do imperativo de uma transição 

justa, em especial para os trabalhadores e trabalhadoras cujas empresas são de 

produção intensiva de carbono e vão passar para empresas que trabalham com energias 

‘limpas’. Os/As Psicólogos/as podem apoiar o processo de transição destes 

trabalhadores, capacitando-os para a adaptação a novas exigências e funções. Esta 

transição constitui também uma oportunidade para a criação de novos postos de 

trabalho dignos que podem ser um passo fundamental para a saída de situação de 

pobreza para as pessoas em situação de maior vulnerabilidade. Para esse efeito, é 

fundamental que sejam disponibilizados programas de apoio e desenvolvimento 

profissional, nos quais os Psicólogos e Psicólogas podem desempenhar um papel 

essencial. 
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• Desenvolver e implementar campanhas de sensibilização para a produção e consumo 

responsável. O conhecimento, proveniente da Ciência Psicológica, sobre atitudes, 

motivações e comportamentos, pode ser uma mais-valia no desenho de campanhas que 

visem a prevenção da produção e consumo excessivo de bens não-essenciais a nível da 

alimentação (por exemplo, alimentos ultra-processados e de baixo valor nutritivo), do 

vestuário (por exemplo, o fast fashion) e da electrónica, consciencializando e 

incentivando os consumidores e produtores para adoptarem comportamentos de 

responsabilidade social e fomentando a sua motivação para a sustentabilidade. 

 

• Contribuir para uma rotulagem inteligente. Os Psicólogos e Psicólogas podem, quando 

integrados em equipas multidisciplinares, participar na criação de rótulos (entre outros 

estímulos) psicologicamente salientes, através dos quais podem influenciar a escolha de 

bens sustentáveis e promover a tomada de decisões pró-ambientais. Por exemplo, o 

desenvolvimento de rótulos que incluem a pegada carbónica de um bem específico, 

demonstrando o seu impacto climático e sinalizando o produto como mais ou menos 

‘verde’, pode influenciar a compra de produtos por parte dos consumidores. 

 

• Monitorização da Bioeconomia. A recolha de informação e monitorização do progresso 

relativo à execução das medidas do plano de acção, deve incluir dados sobre a Saúde 

Psicológica e o Bem-Estar da população. Existe uma ligação directa entre a protecção e 

conservação da biodiversidade e ganhos em Saúde (Física e Psicológica) e Bem-estar, 

bem como reduções no custo das dificuldades e problemas de Saúde Psicológica. Uma 

boa avaliação do sucesso ou insucesso das acções e dos resultados da transição para a 

bioeconomia deve reconhecer os seus potenciais impactos positivos ou negativos para 

a Saúde Psicológica. 

 

 

Os Psicólogos e as Psicólogas estão comprometidos em desempenhar o seu papel na 

construção de uma sociedade saudável e sustentável, posicionando-se como agentes 

essenciais para a mudança pró-ambiental dos produtores, dos consumidores e dos cidadãos 

em geral, reconhecendo que só assim será possível transitar com sucesso para uma 

bioeconomia sustentável e circular. 

 

Reforçamos a disponibilidade da OPP para ser um parceiro activo do Plano de Acção para a 

Bioeconomia Sustentável, contribuindo com comunicação e partilha de informação e 

conhecimento da Ciência Psicológica. 

 

 

 

 

 

 

 



CONTRIBUTO CIENTÍFICO OPP – Plano de Acção para a Bioeconomia Sustentável: Horizonte 2025 

7 

 

Referências Bibliográficas 

 

Abrahamse, W. (2020). How to effectively encourage sustainable food choices: A mini-review of available 

evidence. Frontiers in Psychology, 11, 1-9. 

 

Beattie, G. (2012). The psychological effectiveness of carbon labelling. Nature Climate Change, 2, 1-4. 

 

Biber-Freudenberger, L., Ergeneman, C., Forster, J., Dietz, T. & Borner, J. (2020). Bioeconomy futures: 

Expectation patterns of scientists and practitioners on the sustainability of bio-based transformation. 

Sustainable Development, 28, 1220-1235. 

 

Buckley, R., Brough, P., Hague, L., … & Harris, N. (2019). Economic value of protected areas via visitor 

mental health. Nature Communications, 10(5005), 1-10. 

 

Bratman, G., Anderson, C., Berman, M., … & Daily, G. (2019). Nature and mental health: An ecosystem 

service perspective. Science Advances, 5, 1-15. 

 

Filipova, T., Kopsieker, L., Gerritsen, E., … & Goldberg, X. (2021). Mental health and the environment: How 

European policies can better reflect the impact of environmental degradation on people’s mental health 

and wellbeing. Barcelona: European Environmental Policy (IEEP) and the Barcelona Institute for Global 

Health (IS-Global). 

 

Intergovernmental Panel on Climate Change (2021). Climate Change 2021 - The physical basis science: 

Summary for Policymakers. Cambridge University Press. 

 

Muscat, A., de Olde, E., Ripoll-Bosch, R., … & de Boer, I. (2021). Principles, drivers and opportunities of a 

circular bioeconomy. Nature Food, 2, 561-566. 

 

Stern, T., Ploll, U., Spies, R., … & Ranacher, L. (2018). Understanding perceptions of the Bioeconomy in 

Austria – An explorative case study. Sustainability, 10, 1-17. 

 

United Nations Change Conference UK 2021 (2021). Supporting the conditions for a just transition 

internationally. Retirado de https://ukcop26.org/supporting-the-conditions-for-a-just-transition-

internationally/ 

 

 

 

 

 

  

https://ukcop26.org/supporting-the-conditions-for-a-just-transition-internationally/
https://ukcop26.org/supporting-the-conditions-for-a-just-transition-internationally/


CONTRIBUTO CIENTÍFICO OPP – Plano de Acção para a Bioeconomia Sustentável: Horizonte 2025 

8 

 
 


