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PERFIL SUSTENTÁVEL DO MÊS 

No âmbito da sua política de sustentabilidade, o Iscte pretende reconhecer os 
membros da comunidade que se destaquem durante o ano letivo pelas boas práticas 
de sustentabilidade que implementem no campus do Iscte, em prol de um ou mais 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.  Assim, é criada a iniciativa do “Perfil 
Sustentável do Mês” que tem o objetivo principal de incentivar a adoção de 
comportamentos sustentáveis permanentes na comunidade. 

Até ao final de cada mês, a partir de janeiro de 2020, deve ser preenchido o formulário 
com a candidatura de uma pessoa ou grupo que tenha contribuído para a 
Sustentabilidade do Iscte. 

Quem pode ser nomeado? 

Docentes, investigadores, estudantes, trabalhadores não docentes e trabalhadores de 
empresas que prestam serviços no campus do Iscte. A nomeação pode ser individual 
ou coletiva. Sempre que a candidatura não se refira ao próprio que submete, a mesma 
deverá ser posteriormente validada pelo(s) autor(es). 

Que tipo de ação pode ser reconhecida? 

Qualquer boa prática (projeto, atividade implementada ou em implementação) que 
contribua para melhorar um aspeto da sustentabilidade no campus do Iscte, que 
pode ser ambiental, social ou económico, tal como expressos nos 17 Objetivos dos 
Desenvolvimento Sustentável1 . 

Como se escolhe o vencedor? 

Haverá mensalmente uma votação para seleção do “Perfil Sustentável do Mês” entre 
os membros da equipa de sustentabilidade com base nos seguintes critérios: 
criatividade, alcance, transferibilidade e impacte esperado.  

Quem já recebeu a distinção num ano letivo só pode voltar a recebê-la no ano letivo 
seguinte. 

Como é divulgado o resultado?  

O resumo da boa prática nomeada será divulgado nas redes sociais da 
sustentabilidade, juntamente com o Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, uma 
fotografia da(s) pessoa(s) e se possível, também, da boa prática.  

Após a aceitação da candidatura o(s) autor(es) é contactado(s) para envio de 
informações necessárias para a divulgação (p.ex. pedido de fotografia).   

 

Contacto: sustentabilidade@iscte-iul.pt 

                                                           
1 Mais informação sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável: 
https://ods.imvf.org/ 


