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1. O Programa Eco-Escolas  
Vocacionado para a Educação Ambiental, sustentabilidade e cidadania que a Fundação para a Educação Ambiental (FEE), 

implementa em vários países desde meados dos anos 90. Encontra-se implementado em Portugal pela Associação Bandeira 

Azul da Europa, desde o ano 1996/97.  

A proposta às escolas consiste na adoção de uma metodologia de trabalho (denominada Metodologia dos 7 Passos) que 

permite contribuir para a melhoria global do ambiente da escola e da comunidade.  

Os 7 passos são: Conselho Eco-Escola; Auditoria Ambiental; Plano de Ação; Monitorização e Avaliação; Trabalho Curricular; 

Informação e Envolvimento da Escola e da Comunidade e Eco-Código.  

O trabalho desenvolvido em prol do Ambiente ao longo do ano letivo, é reconhecido através da atribuição de uma Bandeira 

Verde, que certifica a existência, naquela escola, de uma Educação Ambiental coerente e de qualidade.  

2. A Auditoria Ambiental 
Ferramenta de diagnóstico e de avaliação.  

Permite caracterizar a situação existente para identificação do que 

necessita de ser corrigido e/ou melhorado, e só assim se pode definir 

objetivos realistas. Existe um Guia que fornece um “inquérito” de 

referência que pretende auxiliar este estudo. Este documento contém 

perguntas de observação e outras que exigem a realização de um 

inquérito e que, pode ser adaptado às necessidades particulares de cada 

Escola 

3. Eco-Escolas no IPBeja 
Atualmente, o Instituto Politécnico de Beja 

(IPBeja) tem uma estrutura académica que 

inclui quatro unidades orgânicas: Escola 

Superior Agrária (ESA), Escola Superior de 

Educação (ESE), Escola Superior de 

Tecnologia e Gestão (ESTIG) e  Escola 

Superior de Saúde (ESS). No presente ano 

letivo (2017/18) todas estão inscritas no 

Programa Eco-Escolas.  

A primeira Escola a aderir foi a ESS em 

2010/11.  A ESA aderiu em 2014/15, a ESTIG 

e a ESE aderiram em 2015/16 

 

• Promover a melhoria constante do desempenho ambiental  das suas atividades, tendo em 
vista sempre a utilização sustentável dos recursos ambientais e a prevenção da poluição 

• Diminuir a produção de resíduos através de medidas de redução, reutilização e reciclagem, 
(politica dos 3 R’s) 

• Reduzir o consumo de água e de energia 

  

• Satisfazer os requisitos legais aplicáveis e outras condições subscritas relativas aos aspetos 
ambientais 

• Incorporar práticas de eco-gestão nas atividades dos setores departamentais e dos serviços 
de apoio que se inserem na IPBeja e estimular a melhoria do seu desempenho ambiental e 
de sustentabilidade 

• Promover a consciencialização e o envolvimento de todos os que fazem parte da IPBeja e 
certificar o compromisso de outras entidades que coexistem na Politécnico para com a 
melhoria contínua do seu desempenho ambiental 

Resíduos Água Energia Espaços 

Exteriores 

Biodiversidade  Agricultura 

Biológica 

Floresta Mobilidade Ruído Alimentação Gestão 

Ambiental 

PMP 53 42 40 35 33 31 38 34 23 61 23 

ESA 
Total 26 24 28 27 16 20 20 15 12 38 17 

Índice (%) 49,1 60,0 70,0 77,1 48,5 64,5 52,6 37,5 52,1 58,5 73,9 

ESTIG 
Total 24 29 31 23 13 15 13 20 17 35 12 

Índice (%) 45,3 72,5 77,5 65,7 39,4 48,4 34,2 50,0 73,9 53,9 52,1 

Serviços 

Comuns 

Total 29 26 26 19 6 10 8 21 19 44 13 

Índice (%) 54,7 65,0 65,0 54,3 18,2 32,3 21,1 52,5 82,6 67,7 56,5 

Índice Global Todos os Temas 
Resíduos, Água e 

Energia 

ESA 58,5 59,7 

ESTIG 55,7 65,1 

Serviços Comuns 51,8 61,8 

7. Considerações Finais 
Os índices das três unidades analisadas rondam valores entre 51,8 e 58,5%. Os 

índices dos temas resíduos, água e energia apresentam valores ligeiramente mais 

elevados e consequentemente mais positivos, revelando alguma preocupação e 

trabalho de educação ambiental já desenvolvido. Embora ainda exista um longo 

trabalho a ser desenvolvido de forma a tornar o IPBeja num Eco Green Campus. 

Os resultados sugerem a prática de separação de resíduos, sobretudo na ESA, 

porém, a ESTIG apresenta valores de índices mais elevados nos temas Água e 

Energia.  Em termos do desperdício de água e de energia, a ESA e os Serviços 

Comuns carecem de ações de sensibilização e de intervenção como vista a 

minimização do desperdício. 

Os resultados obtidos são de caracter subjetivo, visto que as auditorias ambientais 

são realizadas por pessoas diferentes, o que pode ter alguma influência nos 

resultados finais.  

4. Objetivo 
O objetivo deste trabalho é 

apresentar os resultados das 

auditorias ambientais 

realizadas no âmbito do 

programa Eco-Escolas como 

contributo  para a criação do 

Eco Green Campus do  

IPBeja. 
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5. Metodologia 
Análise e comparação das auditorias ambientais realizadas na: Escola Superior Agrária; Escola Superior de 

Tecnologia e Gestão e nos  Serviços Comuns do IPBeja de forma a diagnosticar os vários problemas ao nível da 

gestão ambiental no espaço escolar e dos hábitos ambientais da comunidade académica.  

No caso das Escolas, o inquérito foi respondido por alunos e docentes, enquanto que nos  Serviços Comuns, os 

inquiridos foram os funcionários não-docentes.  

Foi elaborada uma proposta de Política Ambiental a adotar no IPBeja, para que a comunidade escolar contribua 

para uma sociedade participativa e com responsabilidades no garante do desenvolvimento sustentável, 

adotando assim princípios das políticas de ambiente e de sustentabilidade. 

A estimativa do índice para cada tema auditado foi efetuada com base na seguinte equação: 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑀𝑃
 

Onde:  

Total - soma das respostas dos resultados dos inquéritos aplicados; PMP - pontuação máxima possível para 

cada tema auditado. 


