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Escola Superior Agrária 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Tecnologias Bioanalíticas 

 

Unidade Curricular: 15715  - Gestão Ambiental 

Ano 2 Semestre 3 Área CNAEF: 851 ECTS: 4,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Anabela Cândida Ramalho Durão 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 

HORAS 
TOTAIS 

Horas de Contacto 
Horas de 
Trabalho 

Autónomo 

Ensino 
teórico 

(T) 

Ensino 
teórico-
prático 
(TP) 

Ensino 
prático e 

laboratorial 
(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

100l       45                                     55 

 
Pré-requisitos (se aplicável):       
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Adquirir conhecimentos no domínio: dos mecanismos de gestão ambiental nas organizações; das metodologias de integração 
da componente ambiental nas práticas de globais das organizações e aplicação de mecanismos normalizados no domínio dos 
Sistemas de Gestão Ambiental e das práticas de Auditoria Ambiental.  

Compreender a necessidade da implementação de sistemas de gestão ambiental para a sustentabilidade ambiental. 

Conhecer o percurso dos normativos voluntários de gestão ambiental. 

Reconhecer razões, vantagens e desvantagens inerentes à implementação de sistemas de gestão ambiental. 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1- Introdução à gestão ambiental 

Sustentabilidade ambiental 

Actividades económicas e poluição ambiental 

Gestão ambiental 

Evolução dos sistemas de gestão ambiental 

Razões para a implementação de um sistema de gestão ambiental 

2- Norma ISO 14001:2004 

Requisitos gerais 

Política ambiental 

Planeamento 

Implementação e operação 

Documentação 

Verificação e acções correctivas 

Revisão pela gestão 

3 -Série de normas ISO 14000 
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Auditorias ambientais 

Avaliação do desempenho ambiental 

4- Regulamento comunitário de Eco-gestão e auditoria - EMAS 

Conceitos gerais 

Regulamento EMAS 

Registo no EMAs 

Benefícios EMAS 

 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Nesta unidade curricular pretende-se que o estudante adquira conhecimentos dos mecanismos de gestão ambiental nas 
organizações e das práticas de auditoria ambiental, pelo que os conteúdos programáticos foram seleccionados tendo em 
atenção este objectivo, abordando as questões relacionadas com as Normas, legislação nacional no domínio do ambiente, 
regulamento comunitário EMAS, contribuindo para o desenvolvimento de competências relacionadas com a importância e 
necessidade da implementação de sistemas de gestão ambiental para a sustentabilidade ambiental. Conhecer os normativos de 
gestão ambiental, identificar os aspectos ambientais e avaliar a sua importância contribuindo assim, para a melhoria contínua do 
desempenho ambiental de uma organização. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Métodos expositivos, métodos participativos, trabalhos em grupo e estudos de caso. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

As metodologias de ensino adoptadas: a metodologia expositiva para os conceitos fundamentais de gestão ambiental, 
evidenciando os requisitos de um SGA a uma organização segundo a norma ISO 14001 e estabelecer as principais diferenças 
entre a norma ISO 14001 e o EMAS; a metodologia participativa com a exposição interactiva com os estudantes e a realização 
do trabalho em grupo de estudos de caso, permite atingir o objectivo principal desta unidade curricular, que é conhecer os 
mecanismos e as metodologias de gestão ambiental numa organização. 

 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação será efectuada com recurso a realização de trabalhos práticos em grupo e de uma avaliação escrita individual. 

Nota final= 40%TP+60%E 

Onde: TP – Trabalho prático  

 E – Avaliação escrita individual  

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

Caseirão, Manuel R (2004). Auditoria Ambiental 

Decisão da Comissão de 07/09/2001 relativo a orientações para a aplicação do Regulamento (CE) n.º 761/2001 de 19 de Março 

DECISÃO DA COMISSÃO nos termos do Regulamento (CE) N.º 761/2001 do Parlamento 

Decreto-Lei n.º 142/2002 de 20 de Maio de 2002 - Designa as entidades nacionais responsáveis pelo Sistema Português de 
Ecogestão e Auditoria 

Decreto-Lei n.º 169/2012 de 1 de agosto Sistema da Industria Responsável 

Europeu e do Conselho - estabelece disposições relativas à utilização do logótipo EMAS nos casos excepcionais das 
embalagens de transporte e das embalagens terciárias. 

Guide ISO/IEC 66 - General requirements for bodies operating assessment and certification/registration of environmental 
management systems (EMS), 1999 

Legislação Nacional no domínio do Ambiente 

Luiz, L; Alberton, L; Rosa, F, Pfitscher E. (2014). Inclusão de práticas ambientais nas auditorias ambientais realizadas no âmbito 
de uma instituição federal de Educação  
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