
 
 

Compromisso com práticas sustentáveis  
das Instituições de Ensino Superior por ocasião da  

Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável 
20-22 juin 2012, Rio de Janeiro 

 
 

"Como chanceleres, presidentes, reitores, decanos e dirigentes de Instituições de Ensino Superior e 
organizações afins, reconhecemos a responsabilidade que temos na busca internacional por 
desenvolvimento sustentável. Por ocasião da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 
Sustentável, realizada no Rio de Janeiro 20-22 junho de 2012, concordamos em apoiar as seguintes 
acções: 
 

- Ensinar conceitos de desenvolvimento sustentável, garantindo que eles fazem parte do currículo 
básico em todas as disciplinas para que os futuros graduados do ensino superior desenvolverão 
habilidades necessárias para participar em forças de trabalho para o desenvolvimento sustentável e ter 
uma compreensão explícita de como alcançar uma sociedade que valoriza as pessoas, o planeta e os 
lucros de uma maneira que respeite os limites de recursos finitos do planeta. Instituições de Ensino 
Superior também são encorajadas a proporcionar formação em sustentabilidade para os profissionais e 
praticantes; 

 
- Incentivar a pesquisa sobre questões de desenvolvimento sustentável, para melhorar a 

compreensão científica por meio do intercâmbio de conhecimentos científicos e tecnológicos, 
intensificando o desenvolvimento, adaptação, difusão e transferência de conhecimentos, incluindo 
tecnologias novas e inovadoras. 
 

- Green nossos campus: i) reduzindo o impacto ambiental através de eficiências de água, energia e 
recursos materiais em nossos edifícios e instalações; ii) adotando práticas sustentáveis de contratação em 
nossas cadeias de fornecimento e serviços de catering, iii) fornecendo opções sustentáveis de 
mobilidade/transporte para os alunos e professores ; iv) adotando programas eficazes para a minimização 
de resíduos, reciclagem e reutilização, e v) incentivando estilos de vida mais sustentáveis. 
 

- Apoiar os esforços de sustentabilidade nas comunidades em que residimos, trabalhando com as 
autoridades locais e a sociedade civil para promover comunidades mais habitáveis, com recursos 
eficientes que são socialmente inclusivas e com baixa pegada de carbono. 

 
- Comprometer-se com resultados e ações por meio de estruturas internacionais, como a Década das 

Nações Unidas da Educação para o Desenvolvimento Sustentável, liderado pela UNESCO, a 
Universidade das Nações Unidas, o Impacto Acadêmico da ONU, o Pacto Global, a iniciativa Princípios 
para Educação em Gestão Responsável apoiada pelas Nações Unidas e o Programa Ambiental da ONU 
Educação Ambiental e iniciativas de formação, a fim de trocar conhecimentos e experiências e informar 
regularmente sobre progressos e desafios." 

-  
 
Data:          Assinatura 

Organização: 
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ww
w.

un
cs

d2
01

2.
or

g/
HE

I  

http://www.uncsd2012.org/HEI�
http://www.uncsd2012.org/HEI�

