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CATEGORIAS A QUE SE CANDIDATA
EIXO I RESPONSABILIDADE SOCIAL
Este eixo visa reconhecer as práticas de responsabilidade das organizações entendidas como as práticas que
se relacionam com a responsabilidade pelos impactes das decisões e atividades da organização na sociedade
e no ambiente através de uma conduta ética e transparente. Este eixo subdivide-se em 10 categorias para
melhor enquadrar as iniciativas organizacionais.

 DIREITOS HUMANOS
 TRABALHO DIGNO E CONCILIAÇÃO
x AMBIENTE: Redução de impactes
 AMBIENTE: Água e Energia
 MERCADO
 COMUNIDADE
 VOLUNTARIADO
 PARTES INTERESSADAS
 COMUNICAÇÃO

Com o apoio de:

EIXO II OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Com base nos valores, missão e objetivos da Agenda 2030 da ONU, assim como os compromissos da aplicação
dos objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS), as categorias alvo de reconhecimento, são:

 ODS 1- ERRADICAR A POBREZA
ODS 2- ERRADICAR A FOME
ODS 3- SAÚDE DE QUALIDADE

 ODS 4- EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
 ODS 5- IGUALDADE DE GÉNERO
 ODS 6- ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO
 ODS 7- ENERGIAS RENOVÁVEIS E ACESSÍVEIS
 ODS 8- TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO
 ODS 9- INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA
 ODS 10- REDUZIR AS DESIGUALDADES
ODS 11- CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS

 ODS 12- PRODUÇÃO E CONSUMO SUSTENTÁVEIS
ODS 13- AÇÃO CLIMÁTICA

 ODS 14- PROTEGER A VIDA MARINHA
 ODS 15- PROTEGER A VIDA TERRESTRE
 ODS 16- PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
 ODS 17- PARECIAS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DOS OBJETIVOS

CATEGORIA
Com o apoio de:

Nome do projeto:
Green Healthy Campus

Destinatários do projeto:
Toda a comunidade académica da Universidade Europeia, IADE–UE e IPAM Lisboa e Porto
Descrição do projeto (incluir Número de beneficiários efetivos do projeto e período temporal do projeto)
(até 1500 Caracteres – com espaços | Possibilidade de inclusão de links para informações de suporte à candidatura)

A Universidade Europeia, o IPAM e o IADE-Universidade Europeia, instituições da Laureate International
Universities acabam de adotar o conceito de Green Healthy Campus, para os 4 Campus da Laureate em
Portugal, 3 Lisboa e 1 no Porto. Este novo conceito assenta numa filosofia de boas práticas em prol do
ambiente, da saúde e do bem-estar, cujo objetivo consiste em contribuir para a construção de um melhor
ecossistema universitário e laboral, criando, assim, melhores condições de estudo, de trabalho e de
investigação.
A política de Green Healthy Campus posiciona-se pela defesa de boas práticas ambientais e de promoção
de hábitos mais saudáveis para criar melhores condições de trabalho e estudo, potenciando o bem-estar
profissional e pessoal de estudantes, professores e colaboradores.
Neste âmbito, a Universidade Europeia, o IPAM e o IADE-Universidade Europeia já estão a desenvolver nos
seus Campus, em Lisboa e no Porto, um programa de iniciativas que reflete este novo conceito,
nomeadamente, a promoção de Campus sem fumo, incluindo os espaços ao ar livre; o recurso a garrafas
reutilizáveis no dia-a-dia; o incentivo à diminuição do consumo de plástico; a aposta numa alimentação mais
saudável e com maior valor nutricional e o reforço de ecopontos nos Campus, permitindo incentivar a
reciclagem, entre outras medidas.
Para reforçar esta política de sustentabilidade, a Universidade Europeia, o IPAM e o IADE-Universidade
Europeia estão a desenvolver um programa de Bem-Estar. Este destina-se em exclusivo aos seus
colaboradores e deverá contemplar sessões de massagens no local de trabalho para proporcionar pausas de
relaxamento; workshops de gestão de stress para ajudar a dominar e a controlar os níveis de stress, de
forma a permitir um maior equilíbrio organizacional e um melhor relacionamento entre as equipas;
workshops sobre alimentação saudável; workshops de aprendizagem de técnicas de Mindfulness; serviço de
médico no Campus, disponível uma vez por semana, e uma parceria com os ginásios Fitness Hut que vai
permitir proporcionar condições especiais aos seus colaboradores.
O novo conceito Green Healthy Campus da Universidade Europeia, do IPAM e do IADE-Universidade Europeia
procura ir ao encontro de três dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos na Agenda
2030 das Nações Unidas, nomeadamente Vida Saudável (3); Cidades e Comunidades Sustentáveis (11) e
Combate às alterações Climáticas (13).

Links:
https://www.europeia.pt/noticias/green-healthy-campus
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Com o apoio de:

Impactes positivos nas partes interessadas da organização
(até 1500 Caracteres- com espaços)

A Universidade Europeia, o IADE-UE e IPAM pretendem que a adoação deste conceito seja um exemplo
de uma maior consciência cívica, de boas práticas ambientais e de hábitos mais saudáveis,
desejando, assim, criar um melhor eco-sistema de trabalho, com resultados no bem-estar profissional
e pessoal de cada elemento da nossa comunidade académica, proporcionando, igualmente, melhores
condições de estudo e de investigação.

Dos vários impactos positivos destacamos:
Campus sem fumo
Adotámos a filosofia de smoke-free em todos os nossos Campus, incluindo os espaços ao ar livre.
O ar ficará mais puro e os nossos pulmões também.
Uso de garrafas reutilizáveis
Só na União Europeia produzem-se, por ano, 25 milhões de toneladas de resíduos de plástico. E o
plástico de uso único, como os copos de plástico, por exemplo, são um dos principais problemas
que contribuem para esta situação. Por isso, vamos promover a utilização de garrafas reutilizáveis
no dia-a-dia.
Alimentação saudável
Ter alternativas à alimentação de baixo valor nutricional é um passo para garantir melhor saúde
na comunidade universitária.

Com o apoio de:

Reciclagem
Em todos os Campus haverá um reforço de eco-pontos para separar embalagens, papéis, vidros e
orgânicos, distribuídos da seguinte forma:

ANTES

Nr.
Ecopontos

DEPOIS

Nr.
Ecopontos

IADE

5

IADE

24

QBN

7

QBN

25

LISPOLIS

23

LISPOLIS

23

PORTO

0

PORTO

14

Massagens no local de trabalho| Workshops de gestão de stress e alimentação saudável –
Sessões, ao longo do ano, que possam proporcionar momentos de relaxamento e controlo de níveis
de stress no trabalho, que são fundamentais para o equilíbrio organizacional e para o bom
relacionamento entre as equipas. Desde a implementação do Green Healthy Campus foram
efetuadas 77 Office massagens, distribuídas da seguinte forma:
Campus de Santos | IADE: 25
Campus QBN | Universidade Europeia: 24
Campus Lispolis | Universidade Europeia: 15
Campus Porto | IPAM Porto :13
Estimados atribuir até ao final do ano 2018 cerca de 720 massagens.

Articulação do projeto com a política de Responsabilidade Social e Sustentabilidade da Organização
(até 1500 Caracteres – com espaços)

A política de Responsabilidade Social (RS) da Universidade Europeia, do IADE-UE e do IPAM servem três
realidades: o Estudante, a Universidade e a Comunidade envolvente e tem como principais objetivos:
1. Mobilizar a Comunidade da Universidade Europeia para projetos de Responsabilidade Social de
âmbito social e ambiental;
2. Consciencializar para a importância do voluntariado e da Responsabilidade Social Corporativa;
3. Reforçar a Universidade Europeia como uma entidade socialmente responsável.
Consideramos que este Projeto responde na íntegra à nossa política e aos objetivos subjacentes à mesma.
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Submissão da Declaração das Condições de Base, devidamente assinada pela Administração.
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