Atualmente existe uma grande preocupação com as questões ambientais e que está
diretamente ligada à própria perenidade das organizações e das matérias-primas
existentes no meio ambiente.
Ao longo dos anos, com o avanço tecnológico, a população vem tomando
consciência sobre a importância da preservação e conservação da natureza, pois as
mudanças realizadas no planeta geram impactos ambientais, sociais e econômicos
na vida das pessoas. Por isso, é necessário que as instituições se responsabilizem
pelos impactos gerados e, principalmente, realizem suas atividades de forma
menos agressiva ao meio ambiente.
A Universidade de São Paulo atuou fortemente nas ações e pesquisas sobre
sustentabilidade desde a RIO-1992 e, por iniciativa da FEA/USP, participou da
RIO+201de forma intensa com um estande. Expôs diversas pesquisas, teses e
dissertações produzidas nos últimos 20 anos e serviu de local de apoio aos
professores, alunos e pesquisadores durante a Conferência das Nações Unidas para
o Desenvolvimento Sustentável no Rio de Janeiro em 2012. Desta conferência
resultou a declaração final conhecida como "O Futuro que queremos".
Isto posto e somada à adesão, por parte da FEA 2, aos princípios da Carta da Terra,
solidificou-se a responsabilidade social da Biblioteca de fomentar, cada vez mais,
um maior esclarecimento sobre o tema da sustentabilidade, tendo em vista que o
item 8 desse documento aponta a importância de "avançar o estudo da
sustentabilidade ecológica e promover o intercâmbio aberto e aplicação ampla do
conhecimento adquirido".
A Biblioteca FEAUSP, em constante aprimoramento e inserida num contexto de
disseminação da informação, propôs, por meio de pesquisa e ações a serem
realizadas pela equipe de sustentabilidade, a criação em 2013 do projeto Por uma
Biblioteca mais sustentável. Uma abordagem preventiva para os desafios
ambientais e a opção por ser uma instituição social e ambientalmente responsável,
em continuidade com as ações adotadas ao longo do seu desenvolvimento.

1 - https://www.fea.usp.br/fea/noticias/fea-sustentabilidade-rio20-o-futuro-que-queremos
2 - https://www.fea.usp.br/fea/noticias/fea-sustentabilidade-faculdade-adere-carta-da-terra

