Entrevista com Raquel Breda

E

m outubro de 2015, a Equipe Coleciona entrevistou Raquel Breda, Diretora

de Produção e Consumo Sustentáveis do Ministério do Meio Ambiente, que
contou um pouco de sua trajetória profissional, envolvendo os trabalhos
relacionados ao Plano de Ação para Produção e Consumo Sustentáveis:

COLECIONA: conte-nos um pouco sobre sua trajetória
profissional, envolvendo temáticas socioambientais, como
produção e consumo sustentável.
RB: trabalho há mais de 21 anos no Ministério do Meio Ambiente e
vinculadas, lidando com diversos temas que dialogam, direta ou
indiretamente, com temáticas socioambientais. Comecei a ter contato
mais próximo com a agenda de produção e consumo sustentáveis ao
vir para a SAIC e ajudar na elaboração do relatório do 1º ciclo de
implementação do Plano de Ação para Produção e Consumo
Sustentáveis, e mais fortemente depois, ao assumir a direção do
Departamento responsável.
COLECIONA: no que consiste o Plano de Ação para a Produção e
o Consumo Sustentáveis (PPCS), lançado pelo Ministério do Meio
Ambiente?
RB: o PPCS foi lançado em 2011, após um amplo e participativo
processo de construção, culminado com uma consulta pública. O Plano
busca reunir ações e iniciativas, governamentais, empresariais e da
sociedade civil, que contribuem para mudar os padrões de produção e
consumo no Brasil no sentido de um desenvolvimento mais
sustentável, reduzindo o impacto sobre o meio ambiente e usando de
modo mais eficiente os recursos naturais.
COLECIONA: em sua opinião, como o consumo sustentável vem
ganhando espaço na sociedade?
RB: o acesso a informação tem ajudado as pessoas a tomar
consciência do impacto que cada pessoa e seus hábitos de consumo
têm sobre o meio ambiente e o desenvolvimento. A sociedade está se
dando conta, cada vez mais, que o meio ambiente tem limites que
precisam ser respeitados e que o estilo de vida de cada um contribui
para a sustentabilidade do país e o futuro do planeta.

COLECIONA: qual foi a principal motivação para ser realizada a
revisão do PPCS neste momento?
RB: no final de 2014, decidiu-se fazer um levantamento e consolidação
dos avanços realizados nos primeiros quatro anos de implementação
do PPCS. Decidiu-se, também, aproveitar e fortalecer esses
progressos, atualizando a agenda e adequando-a aos novos tempos e
à nova realidade, sem perder de vista os princípios fundamentais do
Plano e a necessidade de continuar fortalecendo as parcerias e as
iniciativas que o tornam realidade.
COLECIONA: quanto à reciclagem e à Educação Ambiental, que
medidas serão tomadas este ano?
RB: esses temas constituem agendas muito relevantes no contexto da
mudança necessária dos padrões de produção e de consumo. No caso
da primeira, que já constituía prioridade no 1º ciclo, foi realizada uma
mesa de diálogo para identificar as ações e iniciativas que precisam ser
fortalecidas no futuro, como incentivar o reúso e a redução de
desperdícios, fortalecer a coleta seletiva e o trabalho dos catadores,
entre outras. A Educação Ambiental, por outro lado, é abordada como
base fundamental e transversal, que pode e deve contribuir para todos
os eixos temático do Plano, ao colocar em prática instrumentos, tais
como iniciativas de formação e capacitação, pesquisas, estudos de
caso, guias e manuais, campanhas e outros, para sensibilizar e
mobilizar o indivíduo/consumidor, visando a mudanças de
comportamento por parte da população em geral.
COLECIONA: na sua opinião, qual a interseção da Educação
Ambiental com o tema Produção e Consumo Sustentável? Onde
ela se encaixa, como pode se desenvolver?
RB: como já mencionado, a Educação Ambiental não apenas contribui,
mas é essencial para a formação de indivíduos e sociedades mais
conscientes, motivados e engajados na mudança do paradigma do
desenvolvimento, para modelos mais inclusivos e sustentáveis.

