
 

 

 

 

 

 

PLANEAMENTO DAS AÇÕES A DESENVOLVER 

A auditoria ambiental da ESELx permitiu elencar um conjunto de problemas, de que se 

salientam os mais relacionados com o Projeto Monsanto Aqui tão Perto e com uma 

potencial intervenção da Câmara Municipal de Lisboa, nomeadamente: i) a presença de 

ruído perturbador das atividades, com origem no tráfego da IC19; ii) a inexistência de 

pequenos ecopontos exteriores de proximidade, o que é tanto mais importante quanto 

36,4 % dos/as estudantes e 33,3% do pessoal não docente só faz a reciclagem “às vezes” 

e 13,5% dos/as estudantes afirmam fazê-lo raramente ou nunca; iii) a insuficiência do 

mobiliário urbano nos espaços exteriores, nomeadamente bancos e zonas cobertas; iv) 

a reduzida deslocação da população da ESELx a pé ou de bicicleta. 

A população alvo das medidas a seguir apresentadas será a comunidade IPL e a 

população pendular da zona de Benfica, perto do Campus de Benfica do IPL. 

O Projeto Monsanto Aqui tão Perto, aqui apresentado ao Concurso/Projeto Lisboa 

+Verde, baseado na auditoria realizada, irá desenvolver as seguintes ações:  

i) Promoção da deslocação da população do IPL a pé ou de bicicleta, pelo eco-código da 

ESELx, por sinalética, pelas redes sociais;  

ii) promoção da utilização pela população do IPL, de um conjunto de bicicletas e 

respetivo parque de estacionamento, pelo eco-código da ESELx, por sinalética, pelas 

redes sociais, para promover a mobilidade sustentável;  

iii) visitas a ecossistemas vizinhos, no âmbito da integração curricular da educação 

ambiental e não só;  



iv) valorização integrada (desde a qualidade dos trilhos à informação ambiental) de uma 

zona do Parque de Monsanto de fácil acesso (pedonal, bicicleta, etc) à população 

do Campus de Benfica do IPL e das zonas comerciais e de lazer próximas;  

v) promoção da reciclagem de resíduos, com criação de um ecoponto de proximidade 

na zona de Monsanto vizinha do Campus de Benfica do IPL;  

vi) aumento da biodiversidade local, com plantação de espécies autóctones;  

vii) exploração dos espaços exteriores na zona do Campus de Benfica do IPL;  

viii) aumento da informação ambiental disponível para a comunidade do Campus de 

Benfica do IPL e das zonas comerciais e de lazer próximas, através da criação de 

sinalização, painéis informativos e mesas interpretativas. 

As medidas i), ii) e iii) já se iniciaram e continuarão durante o próximo ano letivo. Para 

estas medidas, os recursos são os já existentes na ESELx, a equipa é a do Projeto Eco-

escolas na ESELx e os indicadores/instrumentos de avaliação serão o número de 

requisições de bicicletas e o nº de visitas efetuadas aos ecossistemas próximos. 

As medidas iv) a viii), com os recursos, orçamento e calendarização foram apresentadas 

nos primeiros campos deste formulário, no âmbito da descrição do projeto Monsanto 

Aqui tão Perto, e no ficheiro em “Outros Ficheiros”. A equipa é a do Projeto Eco-escolas 

na ESELx com a equipa que a Câmara Municipal de Lisboa (CML) disponibilizar para o 

efeito. Os indicadores serão: o nº de visitantes à área de intervenção do Projeto, em 

Monsanto, podendo para tal fazer algumas amostragens; a quantidade de resíduos do 

eco-ponto, registado por quem da CML fizesse a recolha; respostas positivas a 

questionários sobre a motivação para conhecer e a informação sobre a Biodiversidade 

Local. 

Pretende-se ainda, desenvolver um conjunto de ações no espaço exterior do Campus, 

nomeadamente: 

i) Complementar a barreira verde, de espécies autóctones, dos jardins da ESELx junto á 

IC19, com uma barreira física de isolamento sonoro (orçamento 10 000 euros; 

calendarização – setembro 2020) 



ii) Instalar ecopontos de proximidade nos espaços exteriores do Campus de Benfica do 

IPL (orçamento 2 x 600 euros; calendarização – setembro 2020);  

iii) Aumentar o número de bancos nos espaços exteriores do Campus de Benfica do IPL 

(orçamento 2000 euros; calendarização – outubro 2020);  

iv) Criar uma zona coberta nos espaços exteriores do Campus de Benfica do IPL 

(orçamento 3000 euros; calendarização – setembro a novembro 2020);  

v) Continuar a implementar a valorização dos espaços exteriores do Campus de Benfica 

do IPL, discutindo as vantagens da plantação de espécies autóctones; 

vi) Continuar a exploração didática dos espaços exteriores do Campus de Benfica do IPL, 

discutindo as vantagens da plantação de espécies autóctones; 

Para as ações de i) a iv), para além da equipa do Projeto Eco-escolas na ESELx, pede-se 

a colaboração com uma equipa da CML. A ESELx não possui orçamento para estas ações, 

pelo que seria necessário o apoio da CML. Os indicadores serão: a diminuição do nível 

sonoro pela instalação da barreira acústica; a quantidade de resíduos do eco-ponto, 

registado por quem fizesse a recolha; o nº de pessoas a frequentar a área coberta nos 

espaços exteriores do Campus de Benfica do IPL, por amostragem; o nº de pessoas a 

usar os bancos nos espaços exteriores do Campus de Benfica do IPL, por amostragem. 

As medidas v) e vi) já se iniciaram e continuarão durante o próximo ano letivo. Para estas 

medidas, os recursos são os já existentes na ESELx, a equipa é a do Projeto Eco-escolas 

na ESELx e os indicadores/instrumentos de avaliação serão o número de novas plantas 

autóctones e o número de estudantes envolvidos na exploração didática.  


