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Capítulo I   -  Campus responsável 

 

1.1.Direitos humanos, equidade de género e 

não discriminação 

Escola Superior de 

Enfermagem de Coimbra 

1.2. Desenvolvimento pessoal e profissional, 

bom clima de trabalho e aplicação dos direitos 

laborais  

Instituto Politécnico de Leiria 

1.3. Respeito pelo meio ambiente (campus 

sustentável)  

ISCTE-IUL 

1.4. Transparência e democracia  Universidade de Coimbra 

1.5. Políticas justas e transparentes de acesso 

à IES. Sistemas de ação social escolar que 

gerem equidade no acesso ao ensino superior.   

Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro 

1.6. Comunicação e marketing responsáveis 
Instituto Politécnico de 

Coimbra 

1.7. Protocolos éticos para todas as atividades 

de ensino e investigação desenvolvidas no 

campus 

Instituto Politécnico de 

Santarém 

1.8. Compromisso dos órgãos de governo com 

a RS 

Universidade Portucalense 

1.9. Políticas de acessibilidade para toda a 

comunidade educativa com necessidades 

especiais (docentes, não docentes e 

investigadores) 

Instituto Politécnico de Castelo 

Branco 

1.10. Campus seguro e saudável.  Universidade Europeia 

1.11. Partilha de recursos do campus com a 

comunidade (infraestruturas e atividades 

desportivas, culturais, …)  

Instituto Politécnico do Cávado 

e do Ave 
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Capítulo II  - Formação pessoal, profissional e cívica dos estudantes. 

 

2.1. Formar para pensamento crítico e 

autónomo, para uma cidadania ativa e para a 

empregabilidade. 

Faculdade de Medicina da 

Universidade de Lisboa 

2.2. Estratégia de ensino centrada no 

estudante, com investimento no sucesso 

educativo e combate ao insucesso e abandono  

Instituto Politécnico de Beja 

2.3. Promoção da aprendizagem colaborativa e 

independente (aprender a aprender) 

Instituto Politécnico de Lisboa 

2.4. Articulação entre profissionalização e 

voluntariado solidário 

Escola Superior de 

Enfermagem de Lisboa 

2.5. Presença de temáticas cívicas e de 

responsabilidade social no currículo  

Faculdade de Arquitetura da 

Universidade de Lisboa 

2.6. Integração de Aprendizagem baseada em 

participação em projetos sociais.  

Escola Superior de Saúde de 

Santa Maria 

2.7. Promoção da mobilidade e da colaboração, 

nacionais e internacionais 

Escola Superior de 

Enfermagem da Cruz Vermelha 

Portuguesa de Oliveira de 

Azeméis 

2.8. Integração de atores sociais externos no 

desenho da estrutura curricular. 

Universidade Nova de Lisboa 

2.9. Dispor de oferta formativa para 

aprendizagem ao longo da vida  

Universidade Católica 

Portuguesa - Lisboa 

2.10. Estratégias de promoção do 

relacionamento com os alumni 

Universidade do Porto 

 


