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Quando compramos qualquer produto, para além de satisfazer um desejo ou uma necessidade,
estamos a participar economicamente no processo de produção desse produto: somos nós,
consumidores, o último elo da cadeia. O consumo sustentável leva a que nos informemos sobre esse
processo, para avaliar se queremos ou não colaborar com ele.
A ideia base para um consumo sustentável é o ACTO DE COMPRA!
No momento da compra, opte por produtos que respeitem o ambiente e as pessoas…

Consumindo com consciência, estaremos a poupar recursos, a salvaguardar o futuro do planeta e, a
um nível mais particular, a garantir uma vida com mais qualidade para nós próprios e para a
comunidade onde nos inserimos.

SABIA QUE…
No dia 15 de Março comemora-se o Dia Mundial dos Direitos dos Consumidores?!
A 15 de Março de 1962 foram instituídos pela primeira vez, nos EUA, os Direitos do Consumidor. Este dia transformou-se, assim,
na referência anual para a reflexão e debate da problemática da defesa do consumidor. Anualmente, são apresentadas,
publicamente, medidas legislativas e campanhas de informação sobre a temática do Consumo.

Atenta às questões do consumo, a LIPOR editou guia “UM DIA DE CONSUMO SUSTENTÁVEL”* que pretende despertar a
consciência dos Cidadãos para o impacte ambiental provocado, todos os dias, com os nossos comportamentos.
Mais recentemente, a LIPOR produziu, também, um “GUIA PARA UMA ORGANIZAÇÃO MAIS SUSTENTÁVEL - 50 DICAS DE
COMPRAS… E NÃO SÓ”*, que através de exemplos simples e de fácil aplicação, apresenta algumas sugestões para que as
Organizações possam ser mais sustentáveis no seu trabalho do dia-a-dia.
*Para fazer download destes documentos consultar: www.lipor.pt (Menu “Desenvolvimento Sustentável”)

SERÁ QUE ESTÁ A CONSUMIR DE FORMA SUSTENTÁVEL?
Para saber a resposta a esta questão calcule a sua PEGADA ECOLÓGICA em www.lipor.pt

PARA QUE SERVE O CÁLCULO DA PEGADA ECOLÓGICA?




Permite comparar os estilos de vida das pessoas, das famílias, das cidades, das regiões e dos países.
Constitui uma referência relativamente à sustentabilidade dos nossos comportamentos.
Permite fixar objectivos para mudar e orientar-se para estilos de vida sustentáveis.

AGIR É UM COMPROMISSO DE TODOS NÓS…
QUE NINGUÉM DEVE RECUSAR

