REDE CAMPUS SUSTENTÁVEL
PROPOSTA APROVADA EM REUNIÃO (ECS2018) DE MEMBROS DE COMUNIDADES ACADÉMICAS EM 27/11/2018

I. Membros das comunidades académicas de Instituições de Ensino Superior
portuguesas, reunidos no dia 27 de novembro de 2018 em Encontro Campus
Sustentável (ECS 2018), na Universidade de Coimbra, afirmam:
a) As Instituições de Ensino Superior (IES) devem contribuir de forma ativa no avanço
do conhecimento, da tecnologia e de ferramentas para criar uma sociedade mais
sustentável. Para isso, é fundamental que se criem estruturas nas IES que
desempenhem um papel ativo:
 na promoção de novos conhecimentos no que se refere à sustentabilidade
 na implementação de medidas e criação de novos projetos com vista ao
aumento da sustentabilidade dentro dos campi e nas comunidades vizinhas
 na integração deste tema no ensino, na investigação, na gestão organizacional
e no envolvimento das partes interessadas.
b) Além de contribuírem para formar especialistas com competências na matéria da
sustentabilidade, as IES devem dar o exemplo de implementação prática das ideias
inovadoras,

adotando

o

princípio

"fazer

como

se

ensina".

Na

realidade,

a

sustentabilidade no ensino superior é um tema que tem vindo a ser explorado
individualmente por diversas IES portuguesas, existindo atualmente diferentes
projetos em diferentes áreas de atuação, tais como eficiência energética, gestão de
recursos, gestão de resíduos, redução de emissões de CO 2, entre outros.
c) Neste contexto, a partilha de experiências e conhecimentos adquiridos no âmbito
destes projetos

é fundamental no

estabelecimento

de

novas

metas para o

desenvolvimento sustentável das IES.
II. Assim, o ECS 2018 decide a criação de uma Rede de cooperação entre Colegas de
IES

nacionais

para

a

sustentabilidade

dos

campi,

que

permita

partilhar

conhecimentos, iniciativas e casos de sucesso e ainda promover ações conjuntas
dentro da temática Campus Sustentável.
III. Os objetivos da Rede poderão ir sendo definidos em função do que a realidade
ditar como aconselhável e concretizável. No imediato, os participantes no ECS 2018
identificam como objetivos desta Rede:

 Identificar áreas de cooperação e promover ações conjuntas em favor do
desenvolvimento sustentável das IES tanto a nível nacional como internacional;

 Organizar eventos de disseminação e partilha de conhecimentos e experiências
sobre a sustentabilidade nas IES;
 Fomentar a criação de cursos de formação avançada relacionados com a
sustentabilidade;
 Fomentar a integração da temática da sustentabilidade nos cursos de cada IES;
 Fomentar a cooperação em investigação sobre a sustentabilidade;
 Fomentar a adoção de práticas de sustentabilidade na gestão das IES;
 Cooperar com a sociedade em geral em iniciativas no âmbito do
desenvolvimento sustentável
IV. Encontro Anual (ECS)
Com o objetivo de dinamizar o debate e divulgar os resultados de atividades no
domínio da sustentabilidade nas IES, os Encontros Campus Sustentável têm lugar com
uma periodicidade anual. Os ECS pretendem envolver uma extensa participação de
IES e também são abertos ao público geral.
A organização de cada ECS é assegurada pela Comissão Executiva que proporá o
modelo do Encontro. Os participantes poderão escolher entre a participação presencial
ou via ligação remota (sempre que tal for tecnicamente viável e recorrendo a meios
de videoconferência disponíveis). As apresentações de cada ECS e os resultados da
reflexão sobre o desafio de Campus Sustentável são disponibilizados na página web
do ECS.

V. Modelo de gestão
De forma a garantir a boa dinâmica e o sucesso da Rede é necessário um modelo de
gestão simples que apoie a coordenação e a execução das diferentes atividades.
Assim, até futura revisão ditada pela experiência, os participantes do ECS 2018
decidem que a Rede é gerida por uma Comissão Executiva (CE) constituída por
membros de diferentes IES (3 pessoas) escolhidas em ECS, de forma rotativa, que
terão como funções promover e organizar os ECS anuais, bem como desenvolver
outras atividades conjuntas e, ainda, reunir e divulgar informações e resultados sobre
as atividades a decorrer no âmbito do Campus Sustentável. Cada CE desempenha
funções durante um ano, sendo dois dos seus membros substituídos no ECS seguinte
por elementos de outras IES, em reunião dos membros da Rede a realizar no final do
Encontro.
Os membros da Rede declaram-se disponíveis para colaborar nas iniciativas e ações
que a Comissão Executiva proponha e consensualize no âmbito da Rede.

VI. Divulgação e disseminação da atividade da Rede
Os membros da Rede, reconhecendo a importância de:
a) garantir e promover a visibilidade da Rede, do ECS e das suas futuras
atividades no domínio da sustentabilidade dos campi;
b) garantir, em particular, a presença da Rede na Internet nas suas múltiplas
formas - site, redes sociais,
decidem a criação de espaços em suporte de Internet que terão como função
partilhar informações, facilitar a gestão de encontros e garantir a presença mediática
da Rede e das suas diversas atividades no âmbito campus sustentável.

Coimbra, 27 de novembro de 2018

