
Módulo de Sustentabilidade EUSTEPs  
Público alvo ideal: o módulo EUSTEPs é destinado sobretudo a estudantes de Licenciatura (para todos os cursos e graus) e alunos de Mestrado 
que não possuam formação prévia em matéria de Ciência Ambiental. A duração total do módulo corresponde aproximadamente a um período 
de 6 a 12 horas académicas (de 45 minutos cada), o que corresponde a cerca de 1-1.5 ECTS (em função do regulamento de cada Universidade).  

Nome do módulo: “Compreender a Sustentabilidade: da teoria à prática… e de volta” 

  Obrigatório Facultativo 
Unidades  
& duração 

(horas 
académic

as) 

Nome da Sessão/Tópico 
 

Exercício de 
Aula  

(individualmente 
ou em grupos) 

Material de suporte 
pedagógico 

Trabalho de 
Casa  

(individualmente 
ou em pares) 

Documentos de 
leitura adicional 

Investigaçã
o/ 

Avaliação1  

1 
 

(1 h) 

Compreender a Sustentabilidade: da teoria 
à prática… e de volta: 
   -      Reflexão em aula sobre o tema 

“Sustentabilidade e as suas atividades 
diárias”, apoiada pelo C-map  

- Introdução ao projeto e curso 
EUSTEPs 

C-map (coletivo) 
 

- Diretrizes da aula 
- PPT Unidade 1 

-  Teste 3 níveis 
(como 
Trabalho de 
Casa)  

2 
 

(1 h) 

Sobrecarga Ecológica 
- Identificação de grupos   
- Jogo “Pescador por um Dia”  
- Discussão de resultados (à volta de 4 

conceitos chave: Equidade, 
Sustentabilidade, Conhecimento, 
Cooperação) 

Exercício de 
Aula 1. Jogo 
“Pescador por 
um Dia”: 
2 rondas 

- Diretrizes da aula 
- PPT Unidade 2 
- Instruções do jogo 
- Folhas de apoio ao jogo 

- - Overshoot Day site 
(obrigatório) 

- Niccolucci et al., 
2017 (facultativo) 

- Kitzes et al., 2008 
(facultativo)  

   

- 

1 As aulas a sombreado são facultativas, ainda que fortemente sugeridas como complemento ao núcleo do módulo EUSTEPs, que corresponde às sessões compreendidas entre a 
sessão 2 e 5 (6 horas). 

2 Facultativo ou para implementação por parte de docentes que tenham o objetivo de avaliar os resultados. 

 

https://gmalandrakis.webpages.auth.gr/limesurvey/index.php/882988?lang=el
http://www.overshootday.org/


- Introdução à Sobrecarga Ecológica e 
ligação com a vida diária  

 

3 
 

(1 h) 

Sustentabilidade e Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

- Introdução ao conceito de 
sustentabilidade  

- Introdução aos ODS e à Agenda 2030 
das Nações Unidas 

- Reflexão de grupo sobre as 
oportunidades das Universidades 
lidarem com os ODS  

Exercício de 
Aula 2. 
Ligar os ODS 
com a sua 
Universidade   

- Diretrizes da aula 
- PPT Unidade 3 
- Link(s) do(s) Vídeo(s)  
- Instruções do Trabalho 
de Casa 

Trabalho de 
Casa 1: 
Características 
da 
Sustentabilidad
e na sua 
Universidade   

- Waas et al., 2011 
(obrigatório)  

- Pulselli et al., 2015 
(facultativo) 

- Kuhlman and 
Farrington, 2010 
(facultativo)  

- UNDP SDGs booklet 
(facultativo)  

- 

4 
 

(2 h) 

Introdução à Pegada Ecológica3 

- Conceitos básicos da metodologia da 
PE  

- Equações (facultativo)  
- Tendências e resultados da PE e 

Biocapacidade (BC) ao nível global 
- Discussão 

 - Diretrizes da aula 
- PPT Unidade 4 
 

 - Borucke et al., 2013 
(obrigatório) 
- http://data. 
footprintnetwork.org
/#/ 
- Kitzes and 
Wackernagel, 2009 
(facultativo) 
- Galli et al., 2007 
(facultativo) 
   
 

- 

5 
 

(2 h) 

A sua Pegada Ecológica pessoal 
- Utilização em aula da Calculadora  
- Discussão de resultados  

 

Exercício de 
aula 3. 
2 rondas da 
Calculadora da 
Pegada   

- Diretrizes da aula 
- URL link para a 
calculadora  
- Ficheiro de resultados 
em Excel  
- PPT Unidade 5 
- Instruções do Trabalho 
de Casa 

Trabalho de 
Casa 2: 
PE pessoal e 
atividades 
diárias   

- Collins et al., 2020 
(facultativo) 

- 

6 
 

(2 h) 

Sustentabilidade nas Instituições de Ensino 
Superior (IES) 

- Introdução à sustentabilidade nas IES 

 - Diretrizes da aula 
- PPT Unidade 6 

Trabalho de 
Casa 3: 
Sustentabilidad

- Caeiro et al., 2020 
(obrigatório) 
- Leitura 1 

Visita de 
campo (ou 
digital) ao 

https://www.footprintcalculator.org/
https://www.footprintcalculator.org/
https://movethedate.overshootday.org/


- Aspetos das metodologias de
avaliação para as IES relativas à
sustentabilidade

- 1-2 Exemplos de projetos de
sustentabilidade (de IES ou outros)

- Instruções do Trabalho
de Casa
- Link (s) do(s) Vídeo (s)

e à volta do 
mundo 

- Leitura 2 campus da 
Universidade 
(facultativo) 

NOTA: a 
implementaç
ão desta 
atividade 
pode implicar 
2 horas 
adicionais. 

7 

(1 h) 

Conclusão do módulo EUSTEPs – o que 
aprendemos e o que levamos connosco 

- Exemplos de soluções no mundo real
- Revisão coletiva do C-map

Exercício de 
Aula 4. 
C-map (coletivo)

- Diretrizes da aula
- PPT Unidade 7

Trabalho de 
Casa 4: 
Questionário de 
feedback dos 
alunos 
(LimeSurvey) 

- Wackernagel et al., 
2017 (facultativo)

Teste 3 níveis 

3 Antes da implementação desta Unidade, os educadores são aconselhados a ler Collins et al., 2018 (Journal of Cleaner Production 174, pp. 1000-1010. 
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.11.024).     

https://static1.squarespace.com/static/5d3720b10078a10001a36fd5/t/5d939e06a6347f3e8cfc30d7/1569955361348/GSF-Booklet.pdf
https://gmalandrakis.webpages.auth.gr/limesurvey/index.php/451525?lang=en
https://gmalandrakis.webpages.auth.gr/limesurvey/index.php/882988?lang=el

