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1. OBJETIVO DO GUIA 

 

1.1 Proposta de guia e sua aplicabilidade 

Este guia de procedimentos ambientalmente sustentáveis é dirigido aos sistemas 

de informação, mas em particular às bibliotecas públicas, cuja missão é formar e 

encaminhar os cidadãos no seu percurso de conhecimento e cidadania. 

As bibliotecas públicas enquanto organizações que promovem o acesso à 

informação e incentivam a literacia, enquanto espaços públicos que promovem 

a defesa do ambiente e a sustentabilidade nos comportamentos e ações, 

podem sistematizar a sua gestão diária através da implementação de um guia 

de procedimentos. 

 

Será inicialmente, nos pequenos gestos que reside a eficácia. 

 

O guia pretende ser um fio condutor para que cada vez, mais bibliotecas 

assumam estratégias sustentáveis e que reconheçam estas devem fazer parte da 

sua ética profissional e inseri-las na divulgação e na sua própria imagem. 

 

O guia divide-se em três grandes áreas de análise: 

 

- Normas e metodologia para a sustentabilidade ambiental em bibliotecas 

Neste item remetemos as leituras para duas normas essenciais na prossecução de 

guidelines para a criação de serviços sustentáveis e políticas ambientais (ISO 

14001) e serviços de informação que pretendam aferir o valor acrescentado que 

trazem à sua comunidade (ISO 16439). 

Os serviços podem mais facilmente refletir sobre a política ambiental que 

pretendem definir para a sua biblioteca, tendo sempre em atenção que a 

monitorização é um fator crucial. 

 

- Gestão de parâmetros sustentáveis 

Pequenos detalhes podem fazer a diferença: lâmpadas de baixo consumo, 

torneiras de sensor, contatos com operadores de resíduos (ou com o serviço 

competente do município que executa essa recolha), renovação da qualidade 

do ar interior. 

Porque não contatar as empresas locais de transporte e propor novas carreiras e 

horários? Conjugar até com dias específicos de atividades na biblioteca? 

Caso se verifique condições para o efeito, porque não propor uma ciclovia e 

passeios de bicicleta na localidade? 

 

- Marketing e a difusão da mensagem 

Não se esqueça: a biblioteca não é o edifício, não são apenas as coleções e o 

acervo, as bibliotecas são as pessoas! As pessoas que compõem a equipa e que 

diariamente recebem o público e o encaminham. 
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Mas principalmente os seus utilizadores, para quem a biblioteca estrutura a sua 

gestão. Há que passar a imagem certa! Esta só é possível ser transmitida, caso 

esteja a ser colocada em prática por todos os que lá trabalham. 

 

1.2 Porquê tornar a minha biblioteca sustentável? 

 

 

…Porque não? Só tem a ganhar! 
 

→A biblioteca poupa recursos! Em determinadas instituições estes podem ser até 

passíveis de reverter em valor para o investimento sustentável na própria 

biblioteca. 

 

→A biblioteca cumpre a sua missão pública e demonstra-a na sua própria ética e 

cidadania ambiental. 

 

→A biblioteca alia-se a outros movimentos idênticos a nível mundial e mostra que 

não se encontra a trabalhar isolada, mas que é uma “biblioteca global”. 

 

→Pode promover sessões de sensibilização e esclarecimento e circunscrever uma 

carta de princípios e valores que será o mote para a divulgação dos seus serviços 

sustentáveis. 

 

→Capta o interesse de novos públicos e mostra novos caminhos aos seus públicos 

habituais. 

 

→Cativa a equipa para uma nova sensibilidade, podendo com isso transmitir 

novos objetivos aos próprios funcionários da biblioteca. 

 

 

 

 

Irá descobrir um vasto leque de motivos para tornar a sua biblioteca 

sustentável e amiga do ambiente. 

 

Rapidamente descobrirá, que não faria sentido que fosse de outra forma! 
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1.3 Recomendações 

 

 

Tendo em atenção que cada organização é diferente, no decorrer da leitura do 

presente guia são destacadas as seguintes recomendações para facilitar a 

sistematização do processo à sua própria biblioteca: 

 

→Anote tudo o que lhe parecer pertinente e possível de aplicar à sua biblioteca. 

Deverá ser capaz de visualizar possíveis hipóteses de melhoria, pelo que se torna 

muito importante fazer a reflexão e enquadramento dos exemplos para o caso 

concreto da sua biblioteca. 

 

→Contacte os serviços de ambiente do município (ou da tutela). Demonstre 

interesse em tentar compreender se poderá contar com o seu auxilio na 

implementação do guia de procedimentos. Verifique se o município ou a 

instituição possuem já uma política ambiental municipal e caso exista, verifique 

quais os pontos possíveis de transposição para a sua biblioteca. 

 

→Investigue se é possível solicitar acesso a dados de monitorização de 

consumos de energia e água. 

Da mesma forma, será possível contabilizar consumos de papel e toners de 

impressoras. 

Só com dados quantitativos poderá avaliar e prosseguir uma política de 

continuidade. 

 

→Crie parceiros externos. O conceito de “advocacy” veio para ficar. Utilize os 

seus princípios ambientais e valorize a sua biblioteca. O ambiente é um “slogan” 

excelente! 

 

→Crie a sua própria “framework” de ação e avaliação, partilhe e discuta a sua 

construção com a restante equipa. Não informe. Questione e integre. Uma 

equipa integrada nos processos de planeamento, é sempre melhor que uma 

equipa “desintegrada”! 

 

→ Promova a criação de um grupo de trabalho com o objetivo de acompanhar 

a implementação da Política Ambiental da sua biblioteca e defina objetivos e 

metas concretos e exequíveis em função de intervalos de tempo. 

 

→ Defina um técnico responsável para assegurar o cumprimento dos 

procedimentos ambientais na biblioteca. 

 

→ A formação é importante, procure informar-se sobre o tema de 

sustentabilidade e encontre outros exemplos mundiais. Crie redes de partilha! 

 

→Faça com a sua biblioteca se transforme numa biblioteca modelo e evidencie 

que o seu valor social, ambiental e cultural é à escala global e não apenas local! 
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2. NORMAS E METODOLOGIA PARA A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL EM BIBLIOTECAS 

 

 

2.1 ISO 14001:2004 e ISO 16439:2014 

 

A ISO 14001 define requisitos que permitem a uma organização desenvolver o seu 

próprio sistema de gestão ambiental com uma política e objetivos baseados em 

requisitos legais. 

São quatro os requisitos fundamentais para a aplicação da ISO 140001: 

Planear 

Executar 

Verificar 

Atuar 

 

Para o cumprimento da norma e da sua aplicabilidade terá de ter em 

consideração: 

• Dimensão da sua organização – a biblioteca poderá refletir em termos de 

serviços/espaços. 

• Complexidade da estrutura orgânica – quantas áreas dispõe, quantos técnicos 

afetos a cada área e quais os riscos potenciais para a sustentabilidade da 

biblioteca. 

• Atividades, produtos e serviços – a biblioteca promove eventos, fornece serviços e 

pode inclusivamente produzir brindes de publicidade que podem, a qualquer 

momento, ser revistos e enquadrados numa Politica de Sustentabilidade Ambiental. 

• Natureza e dimensão dos impactes ambientais das atividades da organização –

qual é a pegada ecológica da minha biblioteca?  

• Importância de requisitos ambientais para a população envolvente – a 

comunidade em que se insere a biblioteca valoriza e encontra-se sensibilizada para 

estas questões? Como posso avaliar o grau de conhecimento dos meus utilizadores 

sobre a sustentabilidade ambiental? 

• Relação custo/benefício da utilização de determinadas tecnologias na resolução 

de problemas ambientais – as bibliotecas municipais são englobadas nas rubricas 

orçamentais das autarquias, é verdade. Mas não é impeditivo que sejam solicitados 

orçamentos a empresas locais de eficiência energética ou de consumo de água, 

para que algumas renovações possam ocorrer.  
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• Viabilidade económica e de execução da implementação do Sistema de Gestão 

Ambiental, garantindo o cumprimento legal e da política ambiental até à 

certificação – as empresas podem ser certificadas ambientalmente através da ISO 

14001.  

No caso concreto das bibliotecas enquanto organizações públicas, podemos 

recorrer também a processos de certificação, nomeadamente certificação 

energética. Todavia, a viabilidade económica pode constituir um obstáculo. Mas 

apesar de ser importante ponderar sobre o processo de certificação, nada impede 

que a sua biblioteca esteja no “bom caminho”! 

 

A ISO 16439:2014 – Métodos e procedimentos para aceder ao impacto das 

bibliotecas, vem complementar a ISO 2789 – Estatística em bibliotecas e a ISO 11620 

– Indicadores da performance em bibliotecas. Cada vez mais as bibliotecas têm de 

demonstrar o seu valor e a sua mais-valia para a sociedade, indivíduos e 

stakeholders. 

A mensurabilidade do “impacto” que a sua biblioteca poderá ter na sua 

comunidade é imprescindível de traçar. 

No que toca à sustentabilidade ambiental para bibliotecas e relacionando-a com a 

ISO 16239 podemos rever determinados fatores de influência, nomeadamente a 

relação custo/beneficio que a biblioteca produz na comunidade em que se 

encontra inserida. 

O impacto poderá subdividir-se em: 

a) Impacto sobre os indivíduos; 

b) Impacto sobre a instituição e comunidade; 

c) Impacto social. 

 

No impacto sobre os indivíduos podemos relacionar com o desenvolvimento 

sustentável em bibliotecas:  

verifique o ponto 4.4.2.2  da norma sobre “mudanças em atitudes e 

comportamentos”;  

o ponto 4.4.2.4 sobre o “impacto no bem-estar dos indivíduos”. 

 

→Qual o impacto económico que a sua biblioteca detém para a sua região e 

comunidade? 

A norma oferece um conjunto de exemplos de estudos e inquéritos aplicáveis para 

a concretização do valor do impacto, dirigido a bibliotecas públicas e universitárias. 
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2.2 Política de Sustentabilidade Ambiental 

 

A política ambiental da sua biblioteca deve ser clara e integrada na política 

ambiental do município. Deve decorrer da missão e visão da biblioteca e constar 

dos objetivos estratégicos a sua existência, porque na verdade, é uma estratégia 

de sustentabilidade e marketing organizacional. 

A política ambiental da biblioteca deve estar escrita. Caso não pretenda formalizar 

logo de início uma política de procedimentos, poderá recorrer a uma carta de 

princípios e valores, cujo raio de ação deverá incidir tanto na equipa como nos 

utilizadores do equipamento. 

Uma sugestão para consolidar a elaboração da política ambiental será através da 

realização de questionários procurando averiguar quais os aspetos ambientais mais 

significativos e que deverão ser alvo de maior incidência. 

 

Considere os seguintes parâmetros para a sua elaboração: 

→ Deverá ser adequada à natureza e escala dos serviços prestados e das 

atividades da biblioteca. 

→Deverá conter um compromisso de melhoria contínua e de prevenção permitindo 

a criação de um padrão comportamental. 

→Deverá ser objetiva e consistente nos objetivos e metas a atingir. 

→ Deverá ser documentada e revista periodicamente, com intervalos de tempo 

definidos e ajustáveis caso necessário. 

→Deverá ser elaborada em equipa e comunicada a sua implementação. 

→Deverá ser disponibilizada ao público e restantes stakeholders da biblioteca. 
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2.3 Recolha de evidências e construção de quadros de análise comparativa 

 

A recolha de dados de monitorização é crucial para a avaliação do processo de 

sustentabilidade ambiental na biblioteca. 

A gestão municipal prevê uma contabilidade de consumo/gastos que é realizada 

equipamento a equipamento e integrada na orgânica da própria autarquia. 

→É importante confirmar com os serviços que realizam o controlo e gestão de 

consumos se existem já previamente dados relativos ao equipamento da 

biblioteca e desde quando poderão estar disponíveis. 

→Caso o município disponha de um serviço de Sistema de Gestão Ambiental, 

poderão recorrer a essa unidade no sentido de criar esforços conjuntos para o 

estabelecimento de procedimentos ambientais com base nos dados 

monitorizados e aferidos. Poderão ser possíveis de agendar auditorias aos serviços 

e equipamento da biblioteca, de maneira a criar bases sólidas de trabalho e 

intervenção. 

→Se porventura o município dispõe de uma agência municipal para a gestão da 

eficiência energética, poderão articular com os serviços de ambiente da 

autarquia no sentido de criar parcerias internas para futuros contactos com a 

agência. 

→A certificação ambiental é a demonstração por uma entidade reconhecida da 

conformidade dos seus procedimentos com base em requisitos patentes na norma 

aplicável. 

Toda a informação suplementar referente a processos de certificação e entidades 

acreditadas poderá ser consultada no Instituto Português da Acreditação em 

http://www.ipac.pt/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ipac.pt/
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3. GESTÃO DE PÂRAMETROS SUSTENTÁVEIS 

 

3.1 Construção e reabilitação de edifícios 

 

A sustentabilidade na construção consiste em construir com racionalidade, 

pensando em conseguir obter o mínimo de impactes ecológicos e ambientais, 

através da utilização racional dos materiais, otimizando os ciclos naturais do ar e 

da água e com estratégias passivas de produção de energia bem como uma 

eficaz gestão de resíduos.  

 

Têm sido desenvolvidos e aplicados a nível internacional vários sistemas para a 

avaliação do desempenho ambiental dos edifícios: 

- Reino Unido - BREEAM  

Building Research Establishment Environmental Assessment Method 

www.breeam.org/  

 

- Estados Unidos da América – LEED 

Leadership in Energy and Environment Design 

www.leed.net 

 

- Japão - CASBEE  

Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency 

www.ibec.or.jp/CASBEE 

  

- Canadá - SBTool  

Sustainable Building Tool  

www.iisbe.org/ 

Em Portugal com as devidas adaptações podemos adaptar e assimilar 

parâmetros e critérios. Existem dois sistemas cujas características foram ajustadas 

à realidade portuguesa: o LiderA (desenvolvido pelo Instituto Superior Técnico) e 

o SBToolPT (em colaboração com a Universidade do Minho). 

http://www.breeam.org/
http://www.leed.net/
http://www.ibec.or.jp/CASBEE
http://www.iisbe.org/
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O LiderA consiste num sistema voluntário de apoio ao desenvolvimento de 

soluções e para a avaliação da sustentabilidade na construção e que atribui 

uma certificação ao edifício. O sistema assenta num conjunto de seis princípios 

de bom desempenho ambiental: integração local, recursos, cargas ambientais, 

conforto ambiental, vivência socioeconómica e uso sustentável. 

LiderA  www.lidera.info 

O SBTOOLPT consiste numa ferramenta que permite também o reconhecimento, 

a avaliação e a certificação da sustentabilidade de edifícios. 

É um sistema internacional para a sustentabilidade de edifícios tendo sido 

desenvolvido pela associação sem fins lucrativos iiSBE (International Initiative for 

the Sustainable Built Environment) e tendo resultado da colaboração em 

consórcio de equipas de mais de 20 países (Europa, Ásia e América). 

Em Portugal o processo foi conduzido pela Associação iiSBE Portugal e em 

colaboração com o LFTC-Universidade do Minho e a ECOCHOICE. 

O sistema SBToolPT está dividido em três dimensões: ambiental, social e 

económica. 

No caso da dimensão ambiental encontramos os seguintes fatores em análise:  

alterações climáticas e qualidade do ar exterior 

biodiversidade 

energia 

utilização de materiais e produção de resíduos sólidos 

consumo de água e efluentes 

 

SBToolPt - www.sbtool-pt.com 

As bibliotecas poderão repensar os seus edifícios, quer em casos concretos de 

obras de readaptação e manutenção, como principalmente em casos de 

construção de equipamentos novos, de raiz, em que o bibliotecário poderá 

assumir um papel mais interventivo e atento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lidera.info/
http://www.sbtool-pt.com/Main.htm
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3.2 Climatização e eficiência energética 

 

A otimização energética de um determinado equipamento, concretamente uma 

biblioteca pública, irá divergir conforme uma série de condicionantes onde poderá 

enquadrar o seu edifício: 

 

- Exposição solar 

- Tipologia e materiais de construção 

- Dimensão – m2 e pisos 

- Localização – envolvência e clima 

- Ventilação e entradas de ar 

 

Apesar de cada biblioteca representar em si mesma um caso especifico de análise, 

várias são as estratégias que poderão seguir para conseguir uma maior eficiência 

energética: 

 

- Instalação de fontes de energia renovável – como painéis fotovoltaicos ou 

painéis solares, inicialmente o investimento poderá ser considerado avultado, 

mas verifica-se sempre o retorno desse investimento a médio prazo. 

 

- Maior eficiência na iluminação – por vezes basta um simples gesto como abrir 

a persiana ou os estores e desligar o candeeiro de secretária ou a iluminação 

do gabinete. Atualmente a opção pela colocação das lâmpadas de baixo 

consumo já é uma constante, mas caso verifique que tal não acontece na sua 

biblioteca, deverá contactar os serviços de manutenção do edifício e reforçar 

a importância de proceder à devida alteração. 

 

 - Maior controlo nos sistemas de ar condicionado – estes equipamentos, são 

por norma, um dos pontos-chave para a eficiência energética. Quando não 

existe necessidade de se encontrarem a trabalhar, porque não optar por 

desligar? 

 

- Reforço de pontos de fuga de energia – as janelas, frestas e portas são 

habitualmente pontos de fuga de energia. Verifique se as janelas se 

encontram em bom ou mau estado e na eventualidade das caixilharias e 

outros acessos se encontrarem já danificados explicite essa questão à tutela. 

 

- Desligar aparelhos elétricos quando não se encontram a ser utilizados – o 

monitor e computador que já não vão ser utilizados, a fotocopiadora, o 

digitalizador. É importante sensibilizar a equipa, mas também os utilizadores da 

biblioteca! 
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3.3 Gestão de resíduos e consumo de água 

 

A biblioteca como qualquer organização ou equipamento produz lixo! 

Quando falamos de lixo, falamos de resíduos. Estes podem ser de oriundos de 

vários materiais! 

Seja o resíduo do papel que se imprimiu e afinal já não serviu o objetivo de 

impressão, sejam os toners das impressoras que acabaram ou os resíduos que 

os utilizadores trazem consigo e que acabam por “deitar fora” na biblioteca…  

Ficam aqui algumas ideias para repensar e encontrar alternativas, mas 

primeiro retenha esta ideia:  

 

RRR – Reduzir, Reutilizar e Reciclar! 

 

Por cada tonelada de papel reciclado se evita o abate de 3,14 toneladas de 

árvores e a emissão de 1,8 toneladas de C02 para a atmosfera. 

Ao preferir a utilização de papel reciclado, está a poupar em emissões de 

carbono cerca de 40%. 

- A impressão em papel é essencial? Caso seja, formate as impressoras para a 

impressão frente e verso. Incentive o suporte digital. A sua biblioteca já está a 

fazer o principal, que reside no serviço de empréstimo, agora só é preciso fazer 

mais um pouco! 

 

- Valorização de materiais – a biblioteca necessita mesmo de novas estantes 

para a sala infantil ou de novos suportes para a divulgação dos periódicos na 

sala de adultos! Existem tantos materiais usados e que podem ser revalorizados 

e transformados! O eco design está em todo o lado. Porque não um concurso 

de valorização de materiais e que reverta nas necessidades da biblioteca? 

 

- Colocação de eco pontos – a separação de resíduos é um ponto essencial 

para a valorização dos materiais. Aproveite e crie algumas mensagens 

direcionadas à equipa e aos utilizadores. Talvez seja boa ideia informar a 

empresa de limpeza que a sua biblioteca é uma biblioteca sustentável e que 

a separação fará parte obrigatória do seu dia-a-dia. 

 

- Não sabe onde colocar algum tipo de resíduo diferente do habitual? – não 

há problema, contacte os serviços de ambiente do município que facilmente 

poderão contactar operadores especializados e ajudar em questões mais 

pertinentes. 

 

O consumo de água não deve ficar esquecido! Pode sempre: 

 

- Colocar sistemas de descarga de água no WC com capacidade reduzida 

para 50%. 
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- Caso a biblioteca não possua, solicitar à tutela a instalação de torneiras 

temporizadas visando a redução do desperdício de água. 

3.4 Qualidade do ar interior 

 

A qualidade do ar nos interiores dos edifícios depende dos seguintes fatores: 

 

- da emissão de poluentes no interior dos edifícios; 

- da entrada de poluentes do exterior; 

- da acumulação de poluentes devido à falta de ventilação e à deficitária 

renovação do ar. 

 

A saúde e o bem-estar de toda a equipa da biblioteca e dos seus utilizadores 

depende da qualidade do ar respirável no equipamento. 

Uma má qualidade do ar implica a presença de bactérias, fungos, 

concentração de gases nocivos e partículas em suspensão. 

A correta manutenção de sistemas de ar condicionado é fundamental!  

 

→Sempre que possível a ventilação natural é a melhor opção. 

 

→Pense em alternativas mais “green” como a reabilitação de um “espaço-

jardim” que convide à leitura e a momentos de tranquilidade. As plantas são 

excelentes para a renovação do ar que respiramos. 

 

3.5 Meios de transporte ambientalmente sustentáveis 

 

O acesso à biblioteca é fator preponderante na utilização do equipamento. 

Uma biblioteca distante, como poucos acessos viários, sem transporte público 

assegurado, sem frequência ou regularidade de carreiras, poderá condicionar 

a deslocação do utilizador. 

 

Reflita sobre a localização da sua biblioteca nestes termos: 

 

- Os transportes públicos são suficientes para assegurar as deslocações? 

 

- Como se desloca a equipa da biblioteca para o local de trabalho e de volta 

para casa? É possível criar uma iniciativa de carpooling para os funcionários? 

 

- A localização do equipamento e a geografia da região favorece a criação 

de uma ciclovia de acesso para que os utilizadores possam recorrer à 

deslocação com bicicletas? E porque não criar um parqueamento exclusivo? 

 

- Existe parqueamento de veículos perto da biblioteca? E possuí 

estacionamento e carregamento para veículos elétricos? 

 

Todas as questões podem ser alvo de consideração e implementação. Analise 

o seu caso em concreto e verifique o que melhor se aplica inicialmente. 
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Gradualmente poderão ser realizados acrescentos e alterações ao incentivo 

de transportes sustentáveis. 

3.6 Aquisições sustentáveis 

 

Nos processos de aquisição, que poderão variar desde a atualização do 

fundo documental e do acervo até à compra de mobiliário, poderá sempre 

numa primeira fase colocar-se as seguintes questões: 

 

necessário comprar? 

para substituir? 

 e partilhado? 

comprada e potencialmente considerada 

desnecessária? 

 

 

1. Aspetos ambientais podem ser tidos em conta no planeamento das 

aquisições, como a seleção das propostas das empresas a contrato. 

2. Ao adquirir produtos, a carga ambiental pode ser reduzida, tendo especial 

atenção às características do fabrico e respetivos impactos ambientais da sua 

produção. 

3. Questões como: a quantidade de embalagens, tempo de vida do produto, 

consumo de energia e oportunidades de reciclagem, devem ser 

consideradas. 

→É sempre uma melhor opção, investir a favor do comércio justo, em produtos 

orgânicos locais e produtos biodegradáveis! 
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     4.MARKETING E DIFUSÃO DA MENSAGEM 

 

4.1 Marketing sustentável em bibliotecas 

 

É no papel educativo, de literacia e de incentivo à cidadania, que as 

bibliotecas públicas têm a sua missão. 

A prática da sustentabilidade que a biblioteca aplica deverá ser divulgada e 

alargada a toda a comunidade; com esta iniciativa a biblioteca poderá 

difundir os seus serviços a outros potenciais utilizadores e demonstrar à tutela e 

aos seus stakeholders o assumir do seu compromisso com as populações e 

com o ambiente. 

 

→ Divulgue a política ambiental da sua biblioteca ou a carta de princípios 

ambientais em todos os meios possíveis para divulgação. 

 

→ Deverá fazê-lo através de suporte digital, não deverá ser através de 

folhetos, ou algo que implique o consumo desnecessário de papel, senão 

tornar-se-ia contraditório. 

 

4.2 Difusão da mensagem aos utilizadores 

 

As bibliotecas sabem como fazer chegar a mensagem aos seus utilizadores.  

Se a sua biblioteca partilha esta ideia e se pretende ser uma biblioteca 

ambientalmente sustentável há que partilhar o “conceito”.  

 

Poderá fazê-lo através (alguns tópicos): 

  

Programação da biblioteca – incluir atividades específicas sobre ambiente. 

 

Eco eventos – eventos que assumam uma logística ambiental, ou seja, em que 

a separação de resíduos passe a ser uma regra, por exemplo. 

 

Mostras bibliográficas temáticas – as bibliotecas públicas podem utilizar 

informação ambiental (seja em suporte bibliográfico ou digital) para elucidar o 

público sobre vários temas de preservação. 

  

Convite a associações parceiras locais para projetos ambientais – o público 

pode não se limitar a indivíduos que utilizam a biblioteca, mas a associações e 

empresas locais. Alargue a mensagem a outros e articule novas ideias e novos 

projetos conjuntos.  

 

Concursos escolares – as escolas trabalham estas temáticas em contínuo, 

desde o 1º ano no ensino básico até ao ensino secundário. Lance desafios às 
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escolas e às bibliotecas escolares locais. O trabalho em parceria releva-se 

sempre mais produtivo e enriquecedor! 

 

4.3 Mobilização do staff da biblioteca 

 

Pense que sem a equipa nada será possível. 

A equipa é quem transmite a mensagem da biblioteca: desde o atendimento na 

receção, até ao técnico que recebe os pedidos de empréstimo e os regista, 

passando inclusive, pelo mais simples pedido de informação. 

Se a biblioteca não oferecer um serviço de qualidade, disponibilidade e simpatia, 

o mais provável será a ausência dos seus utilizadores. 

Reflita sobre: 

Qual é a imagem que a equipa transmite? 

Qual é a imagem que gostaria que transmitisse? 

 

Caso a sustentabilidade seja o caminho a seguir, terá de ser um compromisso 

profissional assumido por todos e não apenas por alguns: 

→Indique objetivos e metas.  

→Defina equipas de trabalho para sustentabilidade na biblioteca.  

→Escolha um técnico responsável para delegar o cumprimento dos objetivos e a 

estruturação de novos projetos. 

→Partilhe, questione e aceite as sugestões da equipa. Serão de extrema 

importância num trabalho que deverá ser de todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS EM 

PORTUGAL 

1 de 

Junho de 

2015 

 

 Página XVIII 

Bibliotecas e Sustentabilidade Ambiental 

 

 

 

5.APÊNDICE 1 – exemplos de sustentabilidade em bibliotecas 

 

Ficam alguns exemplos apenas ao nível da Europa: 

 

 
 

 
 

→A Mediateca de Béziers na região do Languedoc em França também é um 

exemplo de uma biblioteca sustentável que integra critérios de eco 

construção, eco gestão e conforto. 

 

→Biblioteca Pública de Helsinkia, na 

Finlândia, aposta no incentivo ao 

desenvolvimento de boas práticas 

ambientais em bibliotecas. 

→Biblioteca Pública Fran Galovic em 

Koprivnica na Croácia, que desde o início 

de 2013, através da criação de uma rede 

local com outros stakeholders da 

comunidade, implementa critérios de 

sustentabilidade ambiental nas suas 

práticas. 
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→A Biblioteca Pública de Amesterdão na Holanda, devido à facilidade no 

terreno, criou ciclovias de acesso ao equipamento, incentivou o aumento de 

transportes públicos que incluíam no seu percurso a biblioteca e que facilitam 

a deslocação de utilizadores e providenciou um parqueamento seguro para 

2000 bicicletas. 

 

 
 

 

 

 

→A Biblioteca da Queen’s University em Belfast – 

Irlanda, para além da facilidade de parquear as 

bicicletas dos utilizadores, a sua imagem de 

marketing verde assenta no estacionamento 

para veículos híbridos e elétricos com 

possibilidade de carregamento de baterias. 
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→A Biblioteca Nacional da Escócia que disponibiliza a sua Política de 

Desenvolvimento Sustentável assente nos seguintes pontos fundamentais: 

política de desenvolvimento, energia, residuos, transporte e aquisições. 

 

 
 

 

→A Biblioteca da Universidade de Burgos, Espanha, que aplica um sistema de 

gestão ambiental baseado na ISO 14001:2004 e que visa implementar uma 

política sustentável com base no controlo operacional, auditoria interna, 

revisão do sistema por parte da direção, formação e sensibilização e 

construindo um plano de objetivos e metas a concretizar, nomeadamente 

para a eficiência energética. 
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→As bibliotecas públicas municipais da Corunha em Janeiro de 2014 

inauguraram uma nova linha de ação conjunta em prol da sustentabilidade: 

criaram uma rede de informação e recursos sobre ambiente, disponível a 

todos que buscam mais conhecimento sobre a temática e pretendem 

implementar um ciclo de debates sobre sustentabilidade disponível aos 

profissionais de biblioteca. 
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6. APÊNDICE 2 – recursos a consultar 

 

 

 

Dirigido a Bibliotecas Públicas: 

Tomorrow’s Green Library – Austrália 

http://www.plvn.net.au/sites/default/files/report_tomorrows_green_library.pdf 

 

Dirigido a Bibliotecas Universitárias: 

Biblioteca da Universidade Carlos III de Madrid – Espanha 

http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/sobre_la_biblioteca/sostenibili

dad_en_la_biblioteca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliotecas Sustentáveis  

Agarre esta ideia! 

http://www.plvn.net.au/sites/default/files/report_tomorrows_green_library.pdf
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/sobre_la_biblioteca/sostenibilidad_en_la_biblioteca
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/sobre_la_biblioteca/sostenibilidad_en_la_biblioteca

