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0 8/10/18 , 23 10Livro Aliment ação Saudável -  Saul Neves d e Jesus

Livro Alimentação Saudável

Estimados(as) estudantes da UAlg
 
Espero que o início do ano letivo esteja a decorrer conforme pretendem.
Recentemente, a Universidade do Algarve editou o livro “Alimentação saudável, um guia para
escolhas alimentares saudáveis e acertadas”, da autoria de docentes e alumni da UAlg.
Junto envio o ficheiro pdf da versão impressa. Por seu turno, o endereço para a versão eletrónica,
disponível em acesso livre no SAPIENTIA é o seguinte: http://hdl.handle.net/10400.1/10818.
Em 19 páginas, este livro apresenta informação sobre como planear refeições, escolher os alimentos
e as suas técnicas de confeção culinária mais saudáveis.
As escolhas alimentares são importantes para a saúde e bem-estar pessoal, podendo contribuir para
o sucesso académico.
 
Atenciosamente,
 
O Coordenador do Grupo UAlg + Saudável
Saúl Neves de Jesus
Vice-Reitor para a Educação e Cultura
(Professor Catedrá>co da Universidade do Algarve/ 

Full Professor at the University of Algarve)
hHp://saul2017.wixsite.com/saul

Reitoria - Leónia Fernandes em nome de Vice-Reitor Saúl Neves de Jesus
seg 08- 10-2018 09:54

Para:alunos@listas.ualg.pt <alunos@listas.ualg.pt> ;

Categorias: VRSNJ

! 1 anexos (10 MB)

livro Alimentação Saudável.pdf;
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FRUT
POR C GARROS

Se não fumas vem celebrar a tua saúde!

Se ainda fumas - ATREVE-TE A MUDAR!

Vem comemorar connosco o Dia Nacional do Não Fumador

Dia 19 de Novembro troca os teus CIGARROS por FRUTA e 

Muda a tua Vida!
No bar restaur ante da  Associação  Académ ica  Álvaro   

Campus de Gambelas  das  12:30  às  15 h

S E DEIXARES DE FUMAR HOJE, VAIS TER:
- DEDOS E DENTES SEM MAN CHAS E UM

HÁLITO AGRADÁVE L

- MAIS SAÚDE E MAIS BEM-ESTAR

- MAIS AUTOCONFIANÇA : CON SEGUI STE

ALGO QUE ALGUNS NÃO CO NSEGUEM – A

PARTI R DE HOJE ÉS L IVRE!

17/11/2018
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PROPOSTA PARA UM PLANO ESTRATÉGICO DE 

SUSTENTABILIDADE DA UNIVERSIDADE DO ALGARVE 

Faro, 9 de Outubro de 2018 

 

CASE STUDY E-BOOK

Learn about 23 different case studies 
of Green Offices from 6 count ries

A Green Office is a stu den t-led (an d staff-
su pported) su stain ability h ub th at in for m s,
con n ects an d su pports peop le to ta ke action on
su sta ina bility at th eir u n iver sity .

In th is e-book, you can lear n m ore ab ou t the
follow in g Gr een Offices:

www.GreenOfficeM ovement .org

Sw e de n
Go th en b ur g

Ge rm a ny
Kon sta n z

Ka ise rs la ut er n
Hild eshe im
Ma gde bu r g

Ital y
Tur in

Ne the rl ands
Ma a str ich t

Amster d a m 2x
Utr e cht  2x
Ein d h oven

Le ide n
Gr on in ge n

Wa ge n in ge n
Rotte r da m

Delft

Unite d 
Kingdo m

Can t er b ur y
Gr e en w ich

Exe te r
Be l gium

Ghe n t
Leu ve n

VU Bru sse ls
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INTRANET CONTACTOS MAPA DO SITE

“DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO OCEANO: UMA UTOPIA ÚTIL”

              No próx imo dia 24 de outubro, data em que se comemora o Dia das Nações Unidas, pelasNo próximo dia 24 de outubro, data em que se comemora o Dia das Nações Unidas, pelas
15h00, vai ser  apresent ado o liv ro “Desenvolvimento Sustent ável do oceano: uma utopia15h00, vai ser apresent ado o liv ro “Desenvolvimento Sustent ável do oceano: uma utopia
út il” , na Sala de Seminár ios da Reitoria, edif ício 5, no út il” , na Sala de Seminár ios da Reitoria, edif ício 5, no CampusCampus de Gambelas da Universidade de Gambelas da Universidade
do Algarve.do Algarve.

Esta edição, que agora vem a público, resultou da conferência internacional que se realizou na
Universidade do Algarve, em novembro de 2017, sobre a mesma temática, com o objetivo de homenagear
Mário Ruivo, professor, biólogo, oceanógrafo, humanista, democrata e um ímpar defensor do Oceano.

Luís Menezes Pinheiro, representante Português na Comissão Oceanográfica Intergovernamental da
UNESCO, fará a apresentação do livro. Já Maria João Bebianno, coordenadora do Cent ro de Invest igação
Marinha e Ambiental (CIMA) e membro do Grupo de Peritos das Nações Unidas “Regular Process for
Global Report ing and Assessment  of t he state of the Marine Environment, including Socio-economic
Aspects”, traçará uma perspetiva sobre a “Avaliação do Estado do Ambiente Marinho e os Aspetos Sócio
Económicos das Nações Unidas”.

No final da sessão será ainda inaugurada a exposição “Mar Profundo Português”, com o apoio do
Ministério do Mar.        
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24/04/2018



Universidade do Algarve acaba com plástico
nas cantinas e bares

A Universidade do Algarve lançou uma campanha para levar os alunos a consumirem menos artigos de

plástico descartável, como copos e palhinhas.

Com o nome “+Saudável -Plástico”, a campanha foi desenvolvida depois de se perceber que o plástico

estava a aparecer nas análises feitas a rios, oceanos e micro-organismos. Foi também nessa altura que a

Universidade tomou a decisão de eliminar o uso de plástico das cantinas e bares da instituição.

04/11/2018
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N=206 respostas 
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3.1. Na sua opinião que ações/iniciativas poderão/deverão ser realizadas para melhorar a 
gestão de resíduos na Escola/Faculdade? 

3.2. Outras observações/opiniões/sugestões que queira referir, noutras áreas que não apenas 
a gestão de resíduos, no sentido de tornar a sua Escola/Faculdade mais sustentável?
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As ideias de melhoria apresentadas apontaram para a necessidade de:

1. Proibição do uso de palhinhas, palhetas, pratos, copos e talheres de plástico nos bares da universidade;

2. Efetuar um levantamento das necessidades de equipamentos para a separação dos resíduos na Faculdade; instalar os

equipamentos para a separação dos resíduos; implementar a separação de forma organizada, com divulgação e

informação;

3. Desenvolver o sistema de informação organizacional, e de gestão ambiental;

4. A realização de workshops para alunos, docentes e não docentes sobre estratégias a adotar que permitam reduzir,

reutilizar e reciclar;

5. Aumento do número de locais de deposição para recolha seletiva;

6. Ações de limpeza e embelezamento do espaço exterior;

7. Introdução de equipamentos para reutilização e reciclagem de materiais dentro da universidade;

8. Evitar o consumo de bebidas engarrafadas, muito em particular de água, através da introdução de bebedouros e de

utilização de garrafas reutilizáveis;

9. Desenvolvimento e implementação do plano de mobilidade da instituição;

10. Compras ecológicas, incluindo pelos agentes privados a operarem dentro da instituição;

11. Poupar papel (e.g, pela redução do número de cópias de provas escritas ao mínimo necessário);

12. Poupar energia e água;

13. Construir ciclovias e mais equipamentos desportivos;

14. Instruir a empresa de limpeza sobre a necessidade de encaminhar os resíduos já separados para os devidos

contentores;

15. Instalar sistemas de “receive as you through” para garrafas de plástico;
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As ideias de melhoria apresentadas apontaram para a necessidade de:

. Realização de workshops para alunos, docentes e não docentes sobre estratégias a adotar que permitam reduzir, 

reutilizar e reciclar;

. Ações de limpeza e embelezamento do espaço exterior;

. Instruir a empresa de limpeza sobre a necessidade de encaminhar os resíduos já separados para os devidos 

contentores;

. Introduzir contentores para resíduos que não são contemplados atualmente (e.g., rolhas e lâmpadas).
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“As novas gerações vão viver no mundo que ajudarmos a 
criar e, por muitas diferenças que haja entre as pessoas, 

as culturas e os países, o planeta Terra é a Casa de todos 
nós, sendo fundamental ajudarmos a preservá-lo!”

(Jesus, 2018)


