
MÉTODO
Uma forma rápida e de baixo custo de fazer chegar a 
uma parte significativa das pessoas que em Portugal se 
interessam pela doutrina espírita (ou espiritismo) o pre-
sente questionário consistiu em utilizar os Comunicados 
Noticiosos que a ADEP distribui por correio eletrónico 
(tipo newsletter) semanalmente.
Com 1285 destinatários válidos, em 27 de agosto de 2017 
abriu-se ao público o inquérito e encerrou-se a possibi-
lidade de lhe responder em fim de dezembro de 2017.
Entretanto, houve partilha do questionário através da 
página da ADEP no Facebook, destinado a quem não ti-
vesse ainda respondido e o desejasse fazer.
As perguntas colocadas no presente inquérito 
encontram-se junto dos gráficos. 

INTRODUÇÃO
Embora seja claro que Espiritismo e Ecologia possuem 
afinidades filosóficas e um sincronismo notável na his-
tória, desconhece-se com base em dados objetivos qual 
possa ser realmente a consciência ambiental do movi-
mento espírita português. Sem ter presente a angústia 
da perfeição, resolvemos dar um pontapé de saída.
 

OBJETIVO
Procurámos criar um questionário sucinto que pudesse 
agregar alguns dados sobre como vêem os espíritas portu-
gueses que se dispuseram a responder a relação 
Espiritismo-Ecologia.

Se respondeu NÃO, salte
por favor esta questão.
Porém, se respondeu SIM à
questão anterior, deve
responder explicando que
isso se deve a: 
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Poupar dinheiro

Reduzir a produção pessoal
de lixo e poupar em termos

de sustentabilidade
os recursos naturais.

Para não ter problemas
com as leis ambientais

Outra

O seu comportamento no
dia a dia reflete aquilo que
pensa ser importante
fazer em matéria de
sustentabilidade
dos recursos naturais?

88,8%

11,2%Não

Sim
Enquanto cidadão considera
importante reduzir o
consumo desnecessário
de bens materiais?

100%

0%Não

Sim

Já alguma vez leu num
site espírita (internet -
texto, áudio ou vídeo) algo
que de alguma forma
relacionasse 
espiritismo e ecologia?

66,5%

33,5%Não

Sim

Já alguma vez leu num
jornal ou revista espírita
um artigo que de alguma
forma relacionasse
espiritismo e ecologia?

60,4%

39,6%Não

Sim

Já alguma vez ouviu
numa associação
espírita ou num
evento do movimento
espírita uma palestra
que relacionasse
de alguma forma
espiritismo e ecologia?

68,8%

31,3%Não

Sim

Se respondeu SIM à pergunta
anterior, diria que existe alguma
parte nas suas páginas que se
relaciona com as ideias de
proteção da natureza e dos
recursos naturais de que
depende a humanidade
na sua dimensão material? 
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5,6%Não

Sim

Já leu “O Livro dos
Espíritos”, de Allan Kardec?

86,4%

13,6%Não

Sim

O espiritismo tem alguma 
afinidade filosófica com a
ecologia?
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4,9%

0%Não

Talvez

Sim

Há quanto tempo
conhece o Espiritismo?
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Menos de 1 ano

Entre 1 a 5 anos

Entre 6 e 10 anos

Mais de 11 anos

Idade

47,2%

28,6%

2,5%
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Menor de 20 anos

Entre 21 e 40 anos

Entre 41 e 60 anos

Mais de 61 anos

Análise Demográfica

59 %

41 %Masculino

Feminino

RESULTADOS
Os resultados encontram-se descritos nos gráficos e 
tabelas presentes neste poster. 

CONCLUSÕES
Esta amostra reflete uma pequena estimativa e revela 
somente as opiniões de quem quis responder. É duvido-
so que represente os resultados que viriam a lume se a 
esmagadora maioria das pessoas ligadas ao movimento 
espírita tivesse efetivamente aderido ao questionário. 
Embora sejam necessárias reformulações e uma estra-
tégia decerto mais dispendiosa para se obter mais res-
postas e, assim, maior representatividade da amostra, 
certo é que este trabalho abre uma janela para o hori-
zonte desta problemática. 
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Assista à entrevista com Carlos Miguel e saiba mais
sobre os resultados apresentados neste poster:

https://youtu.be/ZnnlcjXiHRg


