
 

janeiro 2022 

O que é uma Biblioteca Verde? 
Ambiente significa o entorno ou as condições nas quais seres humanos, organizações, animais ou 
plantas vivem e se relacionam. Os ambientes podem ser naturais, sociais ou culturais. 

Desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que "satisfaz as necessidades do presente sem 
comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem suas próprias necessidades" (Nosso 
Futuro Comum, Relatório Brundtland, ONU). 

Os ambientes atuais estão ameaçados pelas mudanças climáticas e outras ameaças, incluindo as 
desigualdades sociais. Todas as organizações devem se esforçar para proteger o meio ambiente 
através do desenvolvimento sustentável. Isto inclui todos os tipos de bibliotecas, que podem 
desempenhar um papel ativo e papel significativo no desenvolvimento sustentável. 

Uma biblioteca verde e sustentável é uma biblioteca que leva em conta a sustentabilidade ambiental, 
econômica e social. As bibliotecas verdes e sustentáveis podem ser de qualquer tamanho, mas devem 
ter uma agenda de sustentabilidade clara que inclua: 

• Edifícios e equipamentos ecológicos: as emissões, ou pegada de carbono, dos edifícios e 
equipamentos são efetivamente reduzidas. 

• Princípios do escritório verde: as rotinas e os processos operacionais são ambientalmente 
sustentáveis. 

• Economia sustentável: o consumo é limitado, as práticas de economia circular e 
compartilhada são avançadas e acessíveis à comunidade. 

• Serviços de biblioteca sustentáveis: informações relevantes e atualizadas são acessíveis para 
os usuários, com espaços e equipamentos compartilhados, onde a educação ambiental é 
oferecida e a gestão é eficiente. A biblioteca tem uma positiva carbon handprint. 

• Sustentabilidade social: boa educação, a alfabetização, o engajamento comunitário, a 
diversidade cultural, a inclusão social e a participação geral são considerados. A biblioteca 
trabalha ativamente para reduzir a desigualdade. 

• Gestão ambiental: os objetivos ambientais são SMART (específico, mensurável, alcançável, 
realista e temporal), e a biblioteca trabalha para diminuir seu próprio impacto negativo sobre 
o meio ambiente. A política ambiental da biblioteca, sua implementação e os resultados desse 
trabalho são comunicados para um público mais amplo. 

• Compromisso com os objetivos e programas ambientais gerais: Compromisso é guiado pelos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, o Acordo Climático de Paris e os 
programas e certificados ambientais relacionados. 

 

 
Traduzido do inglês por Nathalice Bezerra Cardoso 
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