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O que é uma Biblioteca Verde?1 

Ambiente: o meio ou as condições em que os seres humanos, organizações, animais ou plantas 
vivem e operam. Os ambientes podem ser naturais, sociais ou culturais. 

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

Os ambientes atuais estão ameaçados pelas alterações climáticas e outro tipo de ameaças, 
incluindo as desigualdades sociais. Todas as organizações devem lutar pela proteção do 
ambiente através do desenvolvimento sustentável. Isto inclui todos os tipos de bibliotecas, que 
podem desempenhar um papel ativo e significativo no desenvolvimento sustentável. 

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

• Edifícios e equipamentos ecológicos: As emissões, ou a pegada de carbono, do edifício 
e do equipamento são efetivamente reduzidas. 

• Princípios de uma gestão verde da biblioteca: As rotinas e os processos são 
sustentáveis do ponto de vista ambiental. 

• Economia sustentável: O consumo é reduzido, as práticas circulares e de economia 
partilhada são promovidas e tornam-se acessíveis à comunidade. 

• Serviços de biblioteca sustentáveis: É disponibilizada informação relevante e atualizada, 
de fácil acesso para os utilizadores; são oferecidos espaços partilhados, dispositivos e 
educação ambiental, e as operações são eficientes. A biblioteca tem uma pegada de 
carbono negativa2.  

• Sustentabilidade social: Educação de qualidade, literacia, envolvimento comunitário, 
diversidade cultural, inclusão social e participação global. A biblioteca trabalha ativamente 
para reduzir a desigualdade. 

• Gestão ambiental: Os objetivos ambientais são SMART (Specific - específicos, 
Measurable - mensuráveis, Achievable - alcançáveis, Realistic - realistas e Timebound -
delimitados no tempo) e a biblioteca trabalha para diminuir o seu próprio impacto negativo 
no ambiente. A política ambiental da biblioteca, a sua implementação e os resultados do 
trabalho ambiental são comunicados a um público mais vasto. 

• Compromisso com os objetivos e programas ambientais gerais: O compromisso é 
orientado pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, pelo 
Acordo de Paris sobre o Clima e pelos programas e certificados ambientais relacionados. 

 
1 Tradução da responsabilidade do Gabinete da Rede de Bibliotecas Escolares. 
2 Na versão inglesa do documento, é utilizada a expressão «positive carbon handprint». 


