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Green Campus é un programa da Fundación para
a Educación Ambiental FEE  (Foundation for
Environmental
Education) que agrupa 76 ONG, en 65 países nos cinco
continentes, que promoven actividades de educación  ambiental.
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Desenvólvese actualmente en seis países: 
Irlanda, Portugal, Letonia, Islandia, Rusia e España. Participan universidades
como a de Cork en Irlanda, o Trinity College, a Escola Superior de Tecnoloxía de
Saúde Ambiental de Lisboa, a Universidade da Coruña e o Campus de
Pontevedra.

É previsible a súa progresiva xeneralización nos países da FEE con ecoescolas
(40 000 en 52 países).



En cada país existe unha organización responsable dos programas da FEE. En
España é ADEAC (Asociación de Educación Ambiental e do Consumidor) quen
desenvolve os programas:

▪ Bandeira azul (praias, portos e
embarcacións)

▪ Eco-escolas (centros
de educación
infantil, primaria e
secundaria)

▪ Chave verde
(establecementos
hoteleiros)
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✓ Dar valor engadido ao que xa se está facendo,
proporcionando un recoñecemento e un estímulo para
continuar facéndoo e ser un exemplo ante terceiros/as.

✓ Implicar a comunidade universitaria na mellora
ambiental do campus ou da facultade que participa no
programa.

✓ Traballar en rede con distintas universidades, tanto
nacionais como internacionais.

 

✓ Aplicar de forma progresiva unha adaptación da metodoloxía 
do programa Eco-escolas ao ámbito
universitario.

✓ Articular o compromiso adquirido pola
universidade en favor dun desenvolvemento máis
sustentable e equitativo.

Obxecti
vos



 

1. Creación dun comité ambiental
2. Realización dunha ecoauditoría
3. Deseño dun plan de acción
4. Control e avaliación
5 .  V i n c u l a c i ó n d o p r o g r a m a c o currículo

universitario
6. Información e comunicación dentro

e fóra da universidade
7. Declaración do compromiso ambiental
 

Os centros que acrediten as melloras ambientais alcanzadas seguindo a
metodoloxía proposta, galardoaranse coa Bandeira verde e recoñeceranse
internacionalmente.

 

Metodoloxía en
sete pasos
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Áreas temáticas

✓ Optimización do consumo de auga e enerxía

✓ Redución  da xeración de residuos e mellora da recollida
selectiva

✓ Correcto tratamento  e xestión  dos residuos de
aparellos eléctricos e electrónicos (RAEE) e residuos de pilas e acumuladores
(RPA) 

✓ Contaminación atmosférica, acústica e lumínica

✓ Mobilidade sustentable



Áreas temáticas

✓ Alimentación saudable

✓ Biodiversidade

✓ Compra verde, comercio xusto
e consumo responsable

✓ Participación, sensibilización e voluntariado ambiental

✓ Ambientalización  curricular das distintas áreas
de docencia e investigación



Como participar?

✓ Sendo conscientes do espazo natural en que está inmerso o
Campus de Pontevedra e dos desafíos #ambiental que expón a actividade
universitaria.

✓ Participando nas accións ambientais que se
desenvolven no campus.

✓ Achegando ideas en relación coas temáticas antes descritas.

✓ Formando parte da comisión ambiental da túa
facultade e asistindo ás reunións de coordinación.

✓ Elaborando o teu proxecto de fn de
carreira, tese ou proxecto de
investigación en relación coa sustentabilidade do
Campus de Pontevedra.



Para máis información
contactar con:
Juan Manuel Corbacho Valencia
Vicerreitoría do Campus de Pontevedra
Casa das Campás
Rúa de don Filiberto, núm. 9-11, 36002 Pontevedra
Tel.: 986 802 083

Se desexa información
sobre o programa:
Asociación de Educación Ambiental e do Consumidor
Rúa do General Lacy, núm. 3, portal 1, 1.º B, 28045 Madrid
Tel.: +34 914 353 147
greencampus@adeac.es
www.adeac.es
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