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Escola Superior Agrária 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Engenharia do Ambiente 

 

Unidade Curricular: 909922 - Gestão Ambiental 

Ano 2 Semestre 4 Área CNAEF: 850 ECTS: 4,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Nuno Manuel Ramos dos Santos Beja 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 

HORAS 
TOTAIS 

Horas de Contacto 

Horas de 
Trabalho 

Autónomo 
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teórico 

(T) 

Ensino 
teórico-
prático 
(TP) 

Ensino 
prático e 

laboratorial 
(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

100       45                                     55 

 
Pré-requisitos (se aplicável): Não aplicável. 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

- Conhecer e perceber a importância da preservação/valorização da qualidade do ambiente; 

- Compreender a necessidade de planeamento e ordenamento do território, para a produção e a proteção dos recursos naturais; 

- Ficar com a perceção da necessidade da sustentabilidade ecológica, com vista à exploração duradoura destes recursos; 

- Ficar ciente da importância das questões relacionadas com a gestão ambiental e com a implementação de sistemas de gestão 
ambiental, em organizações de vária ordem, em prol da conservação do ambiente; 

- Perceber a complexidade dos problemas intrínsecos ao desrespeito pelo ambiente e a necessidade de uma boa gestão 
ambiental; 

- Sensibilizar para a importância do uso sustentável dos recursos naturais. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Introdução: A política de ambiente e a sua evolução. Ecologia versus economia. Uso equilibrado dos recursos naturais, rumo ao 
desenvolvimento sustentável. 

Introdução à gestão ambiental. A estratégia ambiental das empresas. Ferramentas ao nível das empresas. Avaliação de 
impacte ambiental. Auditorias de vária ordem. Ecoprodutos. 

Normas ISO da série 14000; Normas ISO 14001 e EMAS. Sistemas de gestão ambiental. Implementação e operação da gestão 
ambiental. Ações de controlo e correção. Avaliação do risco ambiental e medidas de proteção. Processo de certificação. Bases 
legais. 

Análise de ciclo de vida. A questão da qualidade, a certificação e a normalização. Indicadores ambientais. 

Comunicação ambiental, eco-eficiência, eco-design e produção mais limpa. 

Ferramentas ao nível do estado. AAE e AIA. Licença ambiental. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Os conteúdos programáticos estão em coerência com os objetivos pretendidos, pois o programa começa por abordar a política 
de ambiente e as questões relacionadas com a ecologia, para o aluno ficar com a perceção da importância da preservação do 
ambiente, da conservação dos recursos naturais, do planeamento e do ordenamento do território, com vista à sustentabilidade, 
no uso dos recursos naturais. Em seguida, o aluno adquire conceitos mais específicos da gestão ambiental, apreende como se 
implementa e para que serve um sistema de gestão ambiental, numa determinada organização, sempre com a questão da 
sustentabilidade presente. 
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MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Aulas (teórico-práticas) expositivas e interativas; promoção da reflexão sobre a aplicação de conceitos teóricos em vários 
exemplos de casos práticos, relacionados com os conteúdos programáticos, com o objectivo de desenvolver o espírito crítico; 
estudo de casos; acompanhamento dos alunos na realização dos trabalhos de grupo/individuais, com o esclarecimento de 
dúvidas, e tentando desenvolver a sua capacidade crítica e competências, na recolha, análise e tratamento de informação; 
aprendizagem com a prática da pesquisa bibliográfica, para a realização, apresentação e defesa de um trabalho de 
grupo/individual; os alunos têm, ainda, a possibilidade de apoio à distância, via email e/ou plataforma de e-learning. 

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

As metodologias de ensino estão em coerência com os objetivos de aprendizagem, pois, com a lecionação das aulas 
promovendo a reflexão, colocando várias questões aos alunos, exemplificando com diferentes casos e obrigando os alunos à 
realização de um trabalho, sobre um tema de gestão ambiental, mais facilmente os alunos percecionam, percebem e ficam 
cientes da importância de preservar e valorizar o ambiente, bem como das questões que se prendem com a gestão ambiental e 
a implementação de sistemas de gestão ambiental, por parte das organizações, com vista ao desenvolvimento sustentável. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

- Trabalho de grupo/individual, obrigatório, com apresentação oral e defesa: 50 % da classificação final; 

- Exame final, escrito, individual e sem consulta: 50 % da classificação final. 
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