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Formulário para submissão de prática. Application form
Depois de preenchido, por favor grave este formulário e envie para observist@tecnico.ulisboa.pt para firmar a
submissão da Prática. Ser-lhe-á enviado um e-mail de confirmação da receção. After filling the form please save it
and send it to observist@tecnico.ulisboa.pt. You will receive a confirmation e-mail.
*Obrigatório | Mandatory

Dados do proponente Applicants identification
Nome Name*

Silvia Di Salvatore e Inês Ribeiro
Email*
tecnicosustentavel@ambiente.tecnico.ulisboa.pt

Prática Proposta Proposed Practice
Designação da Prática Practice name*
Projecto Piloto “Mecânica I faz a diferença!”

Sítio da Internet da Prática Practice internet site
-

Seleção da Área Temática Subject Areas Selection
Identificação da área temática em que se insere a Prática, de acordo com o Plano
Estratégico do IST Identification of the subject area in which the Practice is inserted, according to the IST Strategic Plan *
Educação Superior Higher Education
Investigação, Desenvolvimento e Inovação Research, Development and Innovation
Transferência de Tecnologia Technoclogy Transfer
Funcionamento Multipolar Multipolar Functioning
Internacionalização Internationalisation
Comunicação Communication
Capital Humano Human Capital
Infraestruturas Infrastructure
Processos e Qualidade Processes and Quality
Tecnologias de Informação Information Technologies
Financiamento Funding
Outra Other

Desenvolvimento Sustentável

Implementação da Prática (2000 caracteres)
Practice Implementation (2000 characters)
Descrição da implementação da prática: ações, calendarização e recursos aplicados
Description of the implementation of the practice: actions, schedules and resources applied *
O projecto piloto “Mecânica I faz a diferença!” (MFD), iniciativa do projecto Técnico
Sustentável da Plataforma IST-Ambiente, com a colaboração dos núcleos de
estudantes AmbientalIST e NEEA, decorreu no Pavilhão de Mecânica I do Campus
Alameda do IST entre Novembro de 2019 e Março de 2020, teve como principal
objectivo a introdução de um procedimento de separação e recolha diferenciada de
resíduos sólidos urbanos (RSU) e o desenvolvimento de um modelo, com medidas
de gestão operacional e estratégias de comunicação. O pavilhão onde decorreu o
projecto é um edifício onde funcionam vários centros de investigação, laboratórios,
uma biblioteca, uma sala de estudo e um anfiteatro, com uma população
permanente de cerca 100 pessoas e uma população móbil de cerca de 50 pessoas.
O projecto piloto MDF foi desenvolvido em 4 fases:
Fase 1 – Monitorização. Nesta fase (Novembro 2019) foi realizada a monitorização
dos resíduos do pavilhão geridos segundo o procedimento vigente no IST, com
pesagens e estimativas volumétricas e qualitativas diárias dos resíduos
indiferenciados produzidos no pavilhão, onde estavam instalados cerca de 100
caixotes em gabinetes e salas.
Fase 2 – Desenvolvimento do Modelo MFD, com medidas de gestão operacional
com base Fase 1:
- Remoção caixotes gabinetes e salas.
- Colocação de ecoilhas em espaços comuns do edifício (indiferenciado, plástico,
papel, vidro e compostavel).
- Instalação de compostor no jardim do pavilhão.
- Desenvolvimento Plano de Comunicação.
Fase 3 – Implementação:
- Lançamento de um Inquérito sobre Hábitos Sustentáveis em Âmbiente de Trabalho
junto de docentes, investigadores, funcionários e alunos do pavilhão.
- Desactivação dos caixotes, colocação de 16 ecoilhas, e introdução de novo
procedimento de recolha diária para os RSU indiferenciados e orgânicos, e semanal
para os recicláveis.
Fase 4 – Avaliação.

Resultados Alcançados (3000 caracteres)
Results Achieved (3000 characters)
Descrição dos resultados obtidos em relação aos objetivos previstos, incluindo as
alterações introduzidas durante a execução da prática. É valorizada a apresentação de
dados qualitativos e quantitativos que demonstrem o cumprimento dos objetivos
Description of results obtained vis-à-vis the objectives envisaged, including changes brought in during practice implementation. The
presentation of qualitative and quantitaive data that shows objective compliance is appreciated. *

Resultados da Fase 1
Os dados obtidos revelaram que no pavilhão (i) são produzidos em média cerca de
76 kg de resíduos indiferenciados por semana, (ii) 30% do total dos resíduos é das
instalações sanitárias, e (iii) no total de resíduos indiferenciados, observou-se uma
percentagem alta de resíduos plásticos e uma presença constante de resíduos
orgânicos.
Resultados da Fase 2
- O Modelo MFD foi desenvolvido a partir de procedimentos já aplicados com
sucesso em outras universidades, foi definido com base na fase de monitorização e
nas características do espaço em análise, com as seguintes medidas: (i) a
desactivação de todos os caixotes de lixo indiferenciado dos gabinetes e das salas,
(ii) a colocação de ilhas de separação de resíduos, constituídas por um conjunto de
caixotes (indiferenciado, plástico, papel e cartão e vidro) em pontos estratégicos dos
espaços comuns dos edifícios, tendo-se escolhido caixotes de cartão de 100 l, com
características próprias para a recolha de resíduos, (iv) alteração do procedimento
de recolha, passando a ser diária para os resíduos indiferenciados e orgânicos, e
semanal para os resíduos plásticos e papel, (v) havendo uma considerável presença
de orgânico nos resíduos do pavilhão, optou-se pela integração de pequenos baldes
em algumas das ilhas, para permitir a separação dos resíduos orgânicos
compostáveis e (vi) foi instalado um compostor no jardim do pavilhão, cedido pelo
programa “Lisboa a Compostar” da CML. Juntamente com estes aspectos de gestão,
desenvolveu-se um Plano de Comunicação constituído pela seguintes medidas
integradas:
- Foi desenvolvido um inquérito sobre “Hábitos Sustentáveis em Ambiente de
Trabalho” para todos os trabalhadores do pavilhão com o objectivo de caracterizar os
hábitos da população do pavilhão e de consciencializar as pessoas sobre assuntos
de sustentabilidade ambiental, para maximizar o sucesso do novo procedimento.
- Constituiu-se uma equipa de acompanhamento do projecto, formada pelos
coordenadores do projecto, pelo gestor do edifício e a coordenadora das
funcionárias de limpeza do pavilhão, com a função de (i) efectuar um levantamento
das necessidades com vista a determinação do número de ilhas a implementar no
pavilhão, (ii) desenvolver sessões de esclarecimento com os secretariados dos
centros existentes no pavilhão, e acções de formação para todos os funcionários de
limpeza sobre o novo procedimento (iii) garantir uma presença e acompanhamento
constante na implementação do projecto.
- Foi desenvolvido um projecto gráfico com: (i) a elaboração de cartazes informativos
de fácil leitura para os caixotes, onde confluíram texto e imagens com as principais
regras de separação, (ii) a redação de plantas com a localização das ilhas para
facilitar o controlo e a manutenção, (iii) a elaboração de cartazes, por parte dos
alunos do núcleo AmbientalIST, para sensibilizar para a redução de gastos de papel
e água nas instalações sanitárias.

Avaliação e Monitorização (2500 caracteres)
Evaluation nad Monitoring (2500 characters)
Descrição do processo de avaliação e monitorização da prática e propostas de
melhoria identificadas e introduzidas Description of the process of evaluation and monitoring of the practice and
improvement proposals identified and introduced *
Na sequência da monitorização do novo procedimento, observaram-se excelentes
resultados, com 58% de resíduos recicláveis separados após introdução do modelo.
O inquérito aos utilizadores do pavilhão permitiu conhecer a população alvo de
intervenção. Nomeadamente, foi possível concluir que, numa escala de 1 a 5, em
média, os respondentes indicam que separam os resíduos (vidro, garrafas de
plástico, baterias e resíduos químicos do trabalho) com regularidade (M=3.99;
DP=1.31) e têm uma atitude pró-ambiental no trabalho muito positiva (M=4.41;
DP=0.67). Os utilizadores deste pavilhão indicam ainda uma forte necessidade de se
manterem informados sobre as questões pró-ambientais no seu local de trabalho
(M=4.04, DP=0.81), reconhecendo no entanto que as atuais instalações do IST não
são suficientes para a separação de resíduos (M=1.84, DP=1.02).

Carácter Inovador e Transferibilidade (2500 caracteres)
Inovativ Character and Transferability (2500 characters)
Descrição dos aspetos inovadores da prática em termos internos (no IST) e externos
(ensino superior), bem como dos elementos que possam ser replicados num contexto
diferente e eventuais recomendações a ter em conta num exercício de benchmarking
Description of innovative aspects internally (at IST) and externally (higher education), as well as aspects that may be replicated in a
different context and any recommendations to be taken into account in any benchmarking exercise. *

O projecto piloto MFD permitiu testar o modelo desenvolvido, perceber as
dificuldades e identificar os pontos essenciais para uma implementação de sucesso
a larga escala em toda a instituição. A realização de estudos paralelos e integrados
no plano de comunicação, nomeadamente o inquérito sobre os hábitos sustentáveis
e a monitorização, permitiu não só comunicar eficazmente resultados, mas também
efectuar análises ambientais e económicas do projecto, com resultados possíveis de
extrapolar para todo o IST.
Este projecto serviu como laboratório de uma experiência colaborativa no campus
Alameda, na qual participaram activamente alunos, investigadores e funcionários
docentes e não docentes. Foi também envolvida toda a comunidade do pavilhão
através do plano de comunição seguido, assegurando um sentimento de pertença
que foi crucial para atingir estes resultados.

Divulgação da Prática Practice Publication
Autorizo a divulgação da Prática na página do ObservIST I authorize the Practice publication in
ObservIST website*
Pública (acessível fora da Comunidade IST) Public ((accessible outside the IST Community)
Restrita (acessível apenas à Comunidade IST) Restricted (accessible only to the IST Community)

Muito obrigado.

Thank you.

Critérios de elegibilidade
A sistematização e avaliação das propostas de Boas Práticas será feita por um painel de avaliadores que validará
projetos/experiências com base nos seguintes critérios:

•

Solução de problema/melhoria de processo: relevância da iniciativa/experiência para um processo de
melhora contínua;

•

Resultados obtidos: eficácia relativamente aos objetivos esperados, eficiência em relação aos recursos
empregues, eficácia em relação à contribuição para a solução do problema ou para a melhoria de um
processo existente.

•

Carácter inovador: repercussão da boa prática na aprendizagem sobre novas formas e novos estilos de
trabalho na própria instituição.

•
•

Sustentabilidade: possibilidade de manutenção da boa prática no interior da instituição.
Replicabilidade: potencial de transferência do processo, ou parte dele (princípios, ferramentas,
metodologias, etc…), para outros serviços, após um exercício de flexibilidade e adaptabilidade dentro do
universo IST.

