Considerações para uma Carta de Intenções para o Campus Sustentável
A Rede Campus Sustentável, constituída no Encontro Campus Sustentável (ECS), realizado em
27 de novembro de 2018 na Universidade de Coimbra, reunindo pessoas provenientes de
instituições de ensino superior (IES) portuguesas interessadas em estimular o desenvolvimento
de atividades visando o planeamento e a gestão sustentáveis dos campi das IES, considera
necessário promover o envolvimento das estruturas de governo das IES.
De facto,
1. as IES têm uma elevada responsabilidade perante a sociedade no domínio da
sustentabilidade, já que formam quadros superiores, realizam investigação científica e usam
recursos públicos por cuja gestão respondem, atividades que não são dissociáveis de uma
perspetiva de desenvolvimento sustentável também intramuros, assim como da relação com a
comunidade;
2. algumas IES já tomaram decisões ao nível dos respetivos governos no sentido de incorporar
critérios de sustentabilidade no planeamento institucional e de criar ou complementar
estruturas que deem corpo de forma estável a um conjunto de programas e atividades que se
destinam a concretizar os planos traçados.
3. a troca de experiências entre os membros da Rede, com disseminação de informação sobre
boas práticas e possível realização de ações conjuntas, ajuda a promover iniciativas positivas
cujo alcance, porém, será limitado enquanto as estruturas de governo das IES não se
comprometerem de forma ativa na concretização de políticas visando a sustentabilidade das
instituições;
4. a realização de um ECS com participação voluntária de pessoas de um tão elevado número
de IES mostra que existem nas IES recursos humanos interessados na promoção da
sustentabilidade em múltiplos domínios da atividade das instituições;
Assim, os membros da Rede decidem promover a elaboração de uma minuta de Carta de
Intenções a propor a todas as IES portuguesas, que vincule as instituições signatárias a um
conjunto de compromissos ligados ao desenvolvimento de programas de “campus sustentável”
(CS).
A minuta deverá ser produzida por uma comissão redatorial composta por três pessoas a eleger
pelos membros da Rede no ECS2018. O processo deverá adotar um roteiro como segue:
I. redação de uma versão provisória da carta de intenções;
II. circulação da versão provisória entre os membros da Rede para recolha de sugestões e
comentários;
III. incorporação na versão provisória, pela comissão redatorial, das contribuições recolhidas,
constituindo uma Proposta de Carta de Intenções para o Campus Sustentável (PCICS);
IV. votação eletrónica da PCICS entre os membros da Rede;
V. caso a PCICS seja aprovada maioritariamente, a Comissão Executiva encarrega-se da
dinamização do processo de adoção do documento pelas IES, cujo primeiro passo consiste na
remessa do documento a todas as IES.
VI. monitorização pela Comissão Executiva do processo de análise da PCICS pelas IES, tendo em
vista a organização de uma cerimónia pública de assinatura.
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b) compromisso de colaboração entre todas as IES signatárias no sentido da troca de
experiências, da elaboração de propostas comuns, da captação de financiamento, do
intercâmbio de quadros;
c) compromisso de contribuição para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tal como
definidos pela ONU.
d) forma de organização.
Os participantes no ECS consideram que a atividade da Rede que decidiram constituir,
responsável pela condução do processo de convergência das IES por intermédio de uma Carta
de Intenções, é autónoma deste processo, desenvolve-se além dele, justifica-se pelas
convicções e pelo interesse direto e voluntário que os participantes têm na promoção do
Campus Sustentável e mantém a sua importância pela garantia de que as suas motivações se
manterão independentemente do número de IES institucionalmente envolvidas em atividades
de campus sustentável.
Universidade de Coimbra, 27 de novembro de 2018

