Resumo da Auto-avaliação da Plataforma de Ação de Laudato Si'
A auto-avaliação da Plataforma de Ação de Laudato Si' serve de ajuda para entender melhor em que
ponto está no caminho para a ecologia integral. Ter uma prévia visão da auto-avaliação será uma
maneira importante de se preparar para ela.
Este documento é um resumo da auto-avaliação. Ao contrário deste documento, a auto-avaliação é
uma ferramenta interativa. Um conjunto básico de perguntas que se ajusta às suas necessidades à
medida que a ferramenta aprender mais sobre o seu estilo de vida ecológico. Por exemplo, se não
vive numa comunidade com água canalizada, a auto-avaliação não lhe perguntará sobre o consumo
de água. Se instalou painéis solares, a auto-avaliação irá perguntar-lhe que percentagem de seu
consumo de eletricidade é coberta pelos mesmos.
Da mesma forma, a auto-avaliação é feita sob medida para o seu setor. Se representa uma
paróquia, a auto-avaliação fará perguntas um pouco mais detalhadas sobre a educação paroquial.
Se representa uma família, a auto-avaliação não pressupõe que é o dono de sua casa. Se representa
uma comunidade religiosa, então, a auto-avaliação perguntará como pode conectar-se com a sua
congregação ou província.
Embora este documento não seja interativo, esperamos que seja um resumo útil das perguntas que
provavelmente lhe serão feitas. Se se preparar para essas, será capaz de completar a
auto-avaliação.
Este é um passo importante na sua jornada rumo à sustentabilidade plena, no espírito da ecologia
integral. A sua ação é um sinal maravilhoso do seu compromisso para construir um futuro melhor.
Laudato Si'!

Previsão da Auto-avaliação da Plataforma de Ação de Laudato Si
Estas seis perguntas são extraídas do Índice de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas,
uma ferramenta padrão para ajudar a analisar as diferenças e compreender o contexto
regional. Não há respostas certas ou erradas. O objetivo é simplesmente compreender o seu
contexto a fim de fornecer informações relevantes para as suas necessidades.
1. De que modo a maioria das pessoas na sua área de residência é abastecida com eletricidade?
a. A partir de uma tomada elétrica
b. A partir de um gerador ou pequeno painel solar
c.

A maioria das pessoas na minha área de residência não tem eletricidade.

2. De que modo é a maioria das pessoas na sua área de residência obtém o seu abastecimento de
água?
a. A partir de uma torneira localizada dentro de uma casa ou empresa
b. A partir de um camião, um depósito de água ou outro fornecedor privado de água
c.

A maioria das pessoas na minha área de residência não tem acesso às suas próprias
fontes de água.

3. Quantas pessoas na sua área de residência sabem ler e escrever?
a. A maioria das pessoas na minha área de residência sabe ler e escrever
b. Algumas pessoas sabem ler e escrever, mas para muitas outras isso é um desafio.
c.

A maioria das pessoas na minha área de residência não sabem ler nem escrever.

4. Quantas pessoas na sua área de residência têm contas bancárias?
a. A maioria das pessoas na minha área tem uma conta bancária
b. Algumas pessoas na minha área têm uma conta bancária, mas muitas outras não têm.
c.

A maioria das pessoas na minha área não tem uma conta bancária.

5. Quantas pessoas na sua área de residência têm acesso à assistência médica?
a. A maioria das pessoas em minha área de residência tem acesso aos cuidados com a
saúde sempre que precisam deles.
b. Algumas pessoas na minha área de residência têm acesso aos cuidados de saúde, mas
muitas não têm.
c. A maioria das pessoas na minha área de residência não tem acesso aos cuidados de
saúde.
6. Quantas pessoas na sua área estão empregadas a tempo integral?
a. A maioria das pessoas na minha área de residência estão empregadas a tempo integral
b. Algumas pessoas na minha área de residência estão empregadas a tempo integral, mas
muitas não estão.
c. A maioria das pessoas na minha área não está empregada a tempo integral.
Obrigado por nos ajudar a entender seu contexto! Vamos agora fazer-lhe algumas perguntas
sobre suas práticas atuais.
Você encontrará perguntas para cada uma das Metas do Laudato Si'. Estas primeiras perguntas
são sobre como suas práticas atuais "respondem ao grito da Terra", o primeiro Objetivo da
Laudato Si'.
1. Você paga diretamente pelo uso da eletricidade?
2. O uso de eletricidade é um componente importante de sua pegada de carbono. Se você
sabe quantos quilowatts-hora de eletricidade utilizou no último ano, digite esse número. Se
você não sabe, insira a quantia aproximada de dinheiro que você gasta em eletricidade a
cada mês.

3. Se seu fornecedor de eletricidade permite que você escolha energia renovável, que
porcentagem do seu consumo de eletricidade vem de energia renovável?
4. Se você instalou painéis solares que produzem eletricidade (também chamados de painéis
fotovoltaicos) ou turbinas eólicas em qualquer de seus edifícios, qual a porcentagem do seu
consumo de eletricidade que agora é coberta por eles?
5. Se você utiliza combustível de aquecimento (como óleo, carvão ou madeira), favor indicar a
quantidade de combustível utilizada no último ano ou a quantidade aproximada de dinheiro
que você gasta em combustível de aquecimento a cada mês.
6. O plantio de árvores pode ajudar a proteger a criação. Se você plantou árvores nos últimos
12 meses, quantas você plantou?
7. Considerando como nós regamos jardins, gramados e fazendas é uma oportunidade para
responder melhor ao grito da Terra. Se você utiliza irrigação em sua propriedade, você já
tomou medidas para limitar a quantidade de água utilizada, como a instalação de irrigação
por gotejamento?
8. Para proteger a biodiversidade, algumas paróquias seguem um plano de conservação para
proteger a terra que possuem. Você já o fez? Se você seguiu um plano de conservação,
quanta terra você conservou?

Estas perguntas referem-se a como suas práticas "respondem ao grito dos pobres", o segundo
objetivo da Laudato Si'.
1. Nos últimos 12 meses, como você tem agido para responder ao grito dos pobres? Por favor,
compartilhe livremente quaisquer iniciativas que sejam significativas para você. Nos últimos
12 meses, você tem agido para proteger toda a vida? Como diz Laudato Si', "uma verdadeira
abordagem ecológica sempre se torna uma abordagem social". (LS 49) Você já identificou
como a crise planetária está afetando problemas sociais (como fome, migração forçada ou
doenças respiratórias) em sua região?
2. Como você tem respondido às necessidades imediatas e de curto prazo das pessoas
vulneráveis?
3. Você já desenvolveu ou participou de alguma iniciativa que trate das causas subjacentes a
estes desafios sócio-ecológicos?
4. Que programa você desenvolveu? (Favor observar que sua resposta não deve ser maior que
200 caracteres).

Estas perguntas se referem às suas práticas de "economia verde", o terceiro objetivo da
Laudato Si'.
1. Nos últimos 12 meses, como você tem agido para instituir a economia verde? Por favor,
compartilhe livremente quaisquer iniciativas que sejam significativas para você. Caso isso

ajude, algumas paróquias estão tomando medidas como o apoio à economia circular ou o
desenvolvimento de padrões de compra sustentáveis.
2. Você tem investimentos?
3. Uma economia verde abraça uma transição justa para energia limpa, protegendo todas as
pessoas das consequências de um mundo em aquecimento. Você desinvestiu em
combustíveis fósseis, armas e outros investimentos que prejudicam a criação e a ecologia
humana? Ou, se você nunca fez tais investimentos, você já se comprometeu a não fazê-lo no
futuro?
4. Se você tem investimentos, você já investiu em empresas socialmente responsáveis, como a
energia renovável?
5. Se você pode escolher sua instituição financeira, você já escolheu uma empresa bancária
que tenha padrões éticos e sociais claros?
6. Se você pode escolher sua seguradora, você já escolheu uma seguradora que tenha padrões
éticos e sociais claros?
Estas perguntas referem-se às suas práticas na área de "estilos de vida sustentáveis", o
quarto objetivo da Laudato Si'.
1. Se você tem controle sobre o uso da eletricidade e utiliza aquecimento ou ar condicionado,
você desenvolveu um processo estruturado para reduzir seu uso? Se você tem controle
sobre o uso da água, quanta água você usou no último ano? Se você não sabe, digite a
quantidade aproximada que você gasta com água a cada mês. Você já instalou torneiras,
banheiros ou chuveiros de baixo fluxo?
2. Você já instalou sanitários secos (como sanitários de compostagem ou de areia)?
3. Se você possui ou aluga um veículo, quanto combustível usou no último ano? Se você não
sabe a quantidade, aproximadamente quanto gastou em combustível por mês? Você possui
ou aluga um veículo elétrico?
4. Você comprou voos aéreos no ano passado?
5. Você já utilizou transporte sustentável, como transporte público, a pé ou de bicicleta?
6. Nossa dieta é uma parte importante de nosso estilo de vida. Nossas tradições e preferências
alimentares são muito importantes, e muitas pessoas também se surpreendem ao descobrir
que a agricultura é uma das maiores formas de usar a água e a terra e contribuir para a
emissão de gases de efeito estufa. Você faz compostagem?
7. Muitas comunidades incluem em sua dieta produtos de carne como frango, carne bovina,
carne de porco, carne de cabra ou peixe. A carne pode ser produzida de forma sustentável e
ética, e os produtores de carne são uma parte importante de muitas comunidades. Além
disso, os pratos de carne são apreciados em muitas tradições e culturas. Como as
informações dietéticas são um elemento importante para entender nosso lugar na criação, é
útil saber mais sobre o consumo de carne. Se você serve carne (como frango, carne bovina,
suína, caprina ou peixe), aproximadamente quantas porções são servidas por semana?

8. Se você estimar a quantidade de resíduos que produziu, qual foi a quantidade aproximada
de resíduos que produziu no ano passado?
9. Você já se comprometeu a não usar plástico descartável ou isopor?
Estas perguntas referem-se às suas práticas de "educação ecológica", o quinto Objetivo da
Laudato Si'.
1. Nos últimos 12 meses, como você tem agido para instituir a educação ecológica? Por favor,
compartilhe livremente quaisquer iniciativas que sejam significativas para você. Você
implementou um plano de educação de Laudato Si? ?
2. Você desenvolveu oportunidades para que os jovens liderem as iniciativas de Laudato Si?
Estas perguntas referem-se a suas práticas de "espiritualidade ecológica", o sexto objetivo da
Laudato Si".
1. Nos últimos 12 meses, como você tem agido para engajar sua comunidade? Por favor,
compartilhe livremente quaisquer iniciativas que sejam significativas para você. Nos últimos
12 meses, você comemorou o Tempo de Criação com algum evento, declaração ou outra
ação pública?
2. Nos últimos 12 meses, você já se envolveu em alguma atividade espiritual ao ar livre?
Estas

questões

referem-se

a

suas

práticas

de

"engajamento

comunitário e ação

participativa", o sétimo objetivo da Laudato Si'.
1. Nos últimos 12 meses, como você tem agido para engajar sua comunidade? Por favor,
compartilhe livremente quaisquer iniciativas que sejam significativas para você. Existe uma
pessoa/comissão/equipa em sua comunidade que tenha um mandato claro para liderar a
ação de Laudato Si?
2. Essas pessoas receberam algum treinamento em ciência ambiental e ensino social católico?
3. Que treinamento eles receberam?
4. Você identificou uma pessoa-chave que recebeu treinamento em ciência ambiental e ensino
social católico sobre ecologia?
5. Que treinamento esta pessoa recebeu?
6. Alguém tomou a liderança nas iniciativas de Laudato Si nos últimos 12 meses?
7. Eles estabeleceram um relacionamento com outra comunidade para trabalharem juntos nas
questões de Laudato Si'?
8. Nos últimos 12 meses, você colaborou em questões de Laudato Si' com alguma organização
católica?
Estamos cientes de que você está empenhado em muito mais do que apenas tomar medidas.
Sinta-se à vontade para usar estas perguntas para refletir sobre qualquer outro progresso
que você tenha feito. Esta é sua auto-avaliação, e você está livre para usá-la para

compartilhar informações sobre qualquer coisa que tenha sido particularmente significativa
para você.
1. Por favor, sinta-se livre para descrever quaisquer processos que você tenha instituído para
apoiar o progresso ao longo de sua jornada de Laudato Si. (Note que há um limite de 1.500
caracteres).
2. Por favor, sinta-se livre para descrever qualquer profundidade espiritual ou riqueza que
você tenha encontrado como resultado de sua viagem de Laudato Si. (Note que há um limite
de 1.500 caracteres).
Obrigado por completar esta auto-avaliação. Ao completar esta auto-avaliação, você está adquirindo
uma compreensão mais profunda de sua própria jornada de Laudato Si e ajudando a construir um
quadro de progresso dentro da Igreja. Você receberá um relatório que poderá compartilhar com
outros nesta viagem.

