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CONSELLO DIRECTIVO DO CONSORCIO LOCAW 

Coordinador:  Ricardo  García  Mira  (Universidade  da  Coruña,  Galicia, 
España). Outros membros do Consello de Dirección do Consorcio: David 
Uzzell  (Universidade  de    Surrey  ,Reino  Unido);  Tony  Craig  (Instituto 
“James  Hutton”  –  JHI,  Reino  Unido);  Linda  Steg  (Universidade  de 
Groninga,  Holanda);  Nora  Räthzel  (Universidade  de  Umea,  Suecia); 
Corina  Ilin  (Universidade  do  Oeste  de  Timisoara,  Romania);  Mirilia 
Bonnes (Universidade de Roma – Sapienza, Italia). 

Para máis  información  sobre os  investigadores do  consorcio,  informes, 
noticias  e  outros,  pode  consultar  a  páxina  web    do  proxecto  en: 
www.locaw‐fp7.com 

 

 

O proxecto LOCAW supón un avance na nosa comprensión dos  factores e barreiras  fronte a 
estilos  de  vida  sustentables  e  da  transición  cara  a  Universidades  sustentables  a  través  da 
realización  dunha  investigación  ampla  dos  determinantes  das  prácticas  cotiás  e 
comportamentos na Universidade da Coruña, que como lugar de traballo podemos consideralo 
como  o  segundo  lugar  psicolóxicamente  máis  importante  na  vida  diaria  dun  traballador, 
despois da casa, considerado o primeiro. O principal obxectivo deste proxecto de investigación 
foi: 

‐ Analizar os factores que promoven ou dificultan a transición da Universidade da Coruña e dos 
seus traballadores cara a modelos sustentables de produción e consumo, ao fin de formular un 
conxunto de recomendacións prácticas que axuden a esta  institución a promover e xestionar 
as transicións caa a unha sustentabilidade efectiva. 

‐  O  proxecto  analizou  o  papel  dos  factores  estruturais  e  organizacionais,  como  a  cultura 
organizacional,  as  prioridades,  a  organización  das  relacións  verticais  e  horizontais  e  os 
procesos de comunicación, así como os factores individuais, como os valores, a identidade, as 
normas  sociais  e  o  comportamento  informado  de  profesores,  investigadores  e  persoal  de 
administración  e  servizos,  ao  fin  de  chegar  a  conclusións  útiles  sobre  a  súa  interacción  e 
efectos  conxuntos  sobre  os  comportamentos  sustentables  tanto  individuais  como 
organizacionais. 

‐ O  proxecto  desenvolveu  tamén  unha  serie  de  obradoiros  participativos  estruturados  para 
crear visións do futuro da Universidade e deseñar formas de implementalas. 

‐  Xeráronse  recomendacións  que  foron  sometidas  a  probas  de  simulación,  así  como  do 
comportamento dos traballadores e da interacción, a través dun sistema de modelaxe baseada 
en axentes. 

  

 

http://www.locaw-fp7.com/
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Púxose énfase en: 

a) o estudo dos patróns de produción e consumo no lugar de traballo coas súas emisións 
resultantes; 

b) as  estratexias  da  Universidade  da  Coruña  para  reducir  as  emisións  e  aplicar  a 
normativa da UE sobre a ecoloxización dos seus procesos; 

c) as prácticas  cotiás e os comportamentos no  traballo de profesores,  investigadores e 
persoal  de  administración  de  servizos  empregados  en  diferentes  niveis  de  toma  de 
decisións dentro da organización; 

d) a relación entre os comportamentos e as prácticas de traballo e os comportamentos e 
prácticas fóra do traballo; e 

e) os  patróns  de  interacción  entre  os  axentes  e  partes  interesadas  pertinentes  ou 
relevantes  no  contorno  da  Universidade,  así  como  as  barreiras  resultantes  e 
controladores para a implementación de prácticas e comportamentos sustentables no 
lugar de traballo. 

 
O Consorcio LOCAW  

 

Os resultados do estudo poñen de manifesto a influencia da dinámica e as actitudes explícitas 
e  implícitas da Universidade  cara as prácticas  sustentables.  Factores externos,  tales  como a 
lexislación e a regulación e o seu carácter vinculante, así como o nivel de estandarización dos 
procedementos  e  as  normas  para  a  toma  de  decisións  xogan  un  papel  fundamental  na 
promoción ou no freo dun compromiso serio coa sustentabilidade na Universidade. 

A reputación da Universidade e a existencia dun contexto interno que apoie a visibilidade das 
iniciativas e comportamentos sustentables, sistemas de recompensas apropiadas que van alén 
de  distincións  baleiras  e  a  verdadeira  priorización  de  obxectivos  ambientais  a  través  da 
inclusión  nas  descricións  dos  postos  de  traballo,  as  decisións  económicas  e  a  organización 
diaria do traballo son todos eles  factores chave para promover prácticas de sustentabilidade 
na Universidade da Coruña. 

 

Por outra banda, máis alá dos enfoques de arriba abaixo e as políticas de organización que 
limitan  calquera  autonomía  dos  traballadores  universitarios  tamén  é  de  fundamental 
importancia  na  integración  de  obxectivos  de  sustentabilidade  nas  actividades  diarias  da 
Universidade. Os traballadores non son participantes pasivos na vida da Universidade, e se eles 
están  debidamente  motivados,  poden  iniciar  e  realizar  accións  transformadoras  cara  a 
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sustentabilidade. Un clima organizacional adecuado motivaría aos traballadores para comezar 
prácticas sustentables e facer suxestións para transformar o proceso de produción, mentres se 
lles garanta que estas suxestións chegan a ser xestionadas de xeito eficaz. 

A  satisfacción  no  traballo  e  o  empoderamento  son  elementos  fundamentais  para  que  a 
motivación  se  manteña.  Ademais,  a  nosa  investigación  mostrou  que  se  os  profesores  e 
investigadores, así como o PAS, se senten motivados para ofrecer suxestións e implementar os 
cambios,  así  como  para  iniciar  comportamentos  sustentables  no  lugar  de  traballo,  a 
continuación, estes comportamentos poden ser traducidos a outras áreas da vida, tales como 
a  casa,  xa  que  a  realización  consciente  de  comportamentos  ambientais  fortalece  a 
autoidentidade  proambiental,  a  autoeficacia  e  a  eficacia  de  resultados,  que  á  súa  vez  son 
determinantes do comportamento sustentable. 

A nosa análise de pistas potenciais de políticas para acadar a transición cara a sustentabilidade 
demostrou que, para ter éxito, a política da Universidade ten que reforzar a participación dos 
empregados e a autonomía en todos os niveis de toma de decisións, ten que ser sustentada no 
tempo  e  ten  que  combinar  diferentes  medidas  de  media  inensidade  para  que  o 
comportamento cambie, en lugar de políticas illadas de alta intensidade. 

Finalmente, os nosos resultados mostran que as políticas deben ter en conta a gran influencia 
das  redes  sociais  e  as  normas  sociais  no  lugar  de  traballo,  e  deben  promover  procesos 
participativos de abaixo‐arriba (bottom‐up), incluíndo aos traballadores, sindicatos e directivos 
para  chegar  a  convertelos  en promotores positivos de prácticas  sustentables por medio  de 
medidas baseadas nun bo coñecemento destas redes. A realización de exercicios conxuntos de 
visualización  do  futuro  da  Universidade  da  Coruña  é  unha  boa  forma  de  garantir  a 
participación e  fomentar a contribución creativa do profesorado e o PAS, o seu compromiso 
cos obxectivos globais da Universidade e custos máis baixos para a produción dun bó axuste 
entre o comportamento laboral e as políticas de sustentabilidade da Universidade. 

 

 

Xuntanza do Consello Directivo do Consorcio LOCAW na Universidade de Roma – Sapienza (Italia) 
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