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O QUE SIGNIFICA SUSTENTABILIDADE 
PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO 

SUPERIOR (IES)?

4



▪ 1972 – Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente: a Educação Ambiental

(EA) torna-se uma prioridade nos sistemas curriculares das IES;

▪ 1992 - Conferência das Nações Unidas - Cimeira da Terra (Rio de Janeiro) - a EA passou

a EDS (Educação para o Desenvolvimento Sustentável);

▪ 2005 - 2014: Década da EDS das Nações Unidas;

▪ 2015 -2030: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), nomeadamente ODS4

Introdução



A Educação está associada a 16 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

O ODS4 – Garantir o acesso à Educação inclusiva, de qualidade, e promover 

oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos é particularmente 

relevante.

O ODS 4.7 afirma que até 2030 se deve “garantir que todos os alunos adquiram 

conhecimentos e competências necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, 

inclusive, entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos 

de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de género, promoção de uma cultura de paz 

e da não violência, cidadania global e valorização da diversidade cultural e da contribuição da 

cultura para o desenvolvimento sustentável” (UN, 2015).

Introdução



Sustentabilidade nas IES
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A Sustentabilidade nas IES pode ser dividida em 3 grandes dimensões:
• Ambiental
• Social
• Económica 

As IES contribuem para a Sustentabilidade de múltiplas formas:
• Criam conhecimento e transferem-no para a sociedade e
• Preparam os estudantes de acordo com as exigências das sociedades

Todos os intervenientes das IES desempenham um papel crítico para a 
Sustentabilidade das mesmas:

• Responsáveis  (Reitor, Vice-Reitores, Diretores, etc.)
• Docentes e Investigadores
• Corpo técnico, administrativo e de gestão
• Estudantes
• Intervenientes externos



DIMENSÕES DA SUSTENTABILIDADE 
NAS IES
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Práticas de 
EDS 

Integradas 
Holisticamente

I. Instalações/ 
operações 

nos campus

II. Educação e 
Plano Curricular

III. Gestão e 
organização

IV. Avaliação e 
Comunicação

V. Comunidade 
Externa 

VI. Investigação

Abordagem integrada da instituição 
Interação entre múltiplos intervenientes

Adaptado de Lozano et al., 2015a e UNESCO, 2012



DIMENSÃO I. Instalações / operações no campus

▪ Ar e clima (medir e reduzir as emissões de gases com efeitos de estufa e poluentes 
atmosféricos)

▪ Edifícios (avaliar desempenho dos edifícios)  
▪ Energia (reduzir o consumo de energia e optar por fontes energéticas limpas e 

renováveis)
▪ Alimentação e restauração (apoiar sistemas alimentares sustentáveis)   
▪ Ordenamento (os terrenos que acolhem os campi podem ser planeados, explorados 

e mantidos de forma sustentável) 
▪ Transporte (sistemas de mobilidade sustentável)  
▪ Resíduos (caminhar no sentido de ter zero resíduos, através da redução, 

reutilização, reciclagem e compostagem) 
▪ Água (conservação de água; trabalhar para proteger a qualidade da mesma) 



DIMENSÃO II. Educação e Plano Curricular

▪ Planos curriculares (oferecer cursos, unidades curriculares e módulos, 

que abarquem temas relacionados com a sustentabilidade) 

▪ Programas de pós-graduação (graus de qualificação académica 

formal que tenham programas focados na sustentabilidade) 

▪ Avaliação de conhecimento sobre sustentabilidade (avaliar a 

literacia dos alunos no âmbito da sustentabilidade) 

▪ Campi como laboratórios vivos (utilizar as infraestruturas e 

operações como ambientes vivos de aprendizagem e ensino 
multidisciplinar) 



Competências-chave a estimular para a EDS (Disterheft et al., 2013, UNESCO, 2017,

Lozano et al., 2017):

▪ Pensamento holístico/sistémico e reflexão;
▪ Trabalho interdisciplinar;
▪ Perceção cosmopolita;
▪ Compreensão e cooperação cultural;
▪ Participação;
▪ Planeamento e implementação;
▪ Capacidade de empatia, compaixão e solidariedade;
▪ Empatia e Confiança;
▪ Motivação própria e capacidade para motivar os outros.

Abordagem holística para a mudança e transição para a sustentabilidade

DIMENSÃO II. Educação e Plano Curricular



Gestão Organizacional através da definição de valores, visão, políticas,
filosofias e envolvimento do pessoal:

✔Transformação do modelo Institutional (ex: Compromisso das organizações):
definição de política e estratégias de sustentabilidade, forte visão e missões, assinatura
de declarações (ex: Copernicus, Declarações de Barcelona e Tailloires Rio + 20);
✔Envolvimento de alunos, docentes, pessoal técnico em práticas participativas (ex:

Escritórios Verdes);
✔Mudança em práticas de gestão - top down vs bottom up (ex: constituição de um

Grupo/Departamento transversal de DS);
✔Mudanças internas e inovação, mudanças de mentalidade.

Várias técnicas para capacitar a comunidade académica (Forums, Workshops,
Dragon Dreaming, Passeios Meditativos, etc.) (Disterhelft et al., 2016)

DIMENSÃO III. Gestão e Organização



▪ Coordenação e Planeamento (institucionalizar a sustentabilidade através de 

recursos humanos e financeiros dedicados à coordenação  da sustentabilidade) 

▪ Diversidade e  Acessibilidade (construir uma sociedade sustentável, onde vários 

grupos precisam de se reunir e trabalhar de forma colaborativa para abordar os desafios 

da sustentabilidade) 

▪ Bem-estar e trabalho (oportunidades para proporcionar ao staff desenvolvimento no 

tópico, de forma a estimular a compreensão e práticas de sustentabilidade) 

DIMENSÃO III. Gestão e Organização



▪ Existe um vasto número de ferramentas para avaliar e estabelecer rankings de

sustentabilidade, especificamente desenvolvidas para as IES. Iremos analisar algumas

mais à frente.

▪ Algumas dessas ferramentas são adaptações de sistemas de avaliação de sustentabilidade

direcionados para outras organizações, como empresas (Global Reporting Initiative, ISO

14001/EMAS, ISO 26000, balance scorecard).

▪ Outras direcionam-se para apenas algumas dimensões das IES, como as operações no

campus (ex: CSAF, National Wildlife Federation’s State of the Campus Environment) ou para

os planos curriculares (ex: STAUNCH, CSAF) ou apenas para algumas áreas da

sustentabilidade (ex: ambiente).

▪ Têm sido desenvolvidas por investigadores, empresas, ONGs, Ministérios, Conselhos de

Reitores, pelas próprias Universidades, e em diversas geografias.

DIMENSÃO IV. Avaliação e Comunicação



DIMENSÃO V. Comunidade Externa 

▪ Unidades Curriculares / Formação para a comunidade, em parceria com as IES;

▪ Parcerias com a comunidade externa  (ex: empresas, ONGs, governo central e 

local, outros estabelecimentos de ensino);

▪ Redes interdisciplinares de DS (ex: Centro de Especial Regional da ONU (RCE), 

UNEP, IUSDRP; Rede Campus Sustentável Portugal);

▪ Eventos de DS abertos à comunidade;

▪ Iniciativas participativas;

▪ Investigação-ação com a comunidade e com grupos multidisciplinares de 

diferentes IES.



▪ Reputação (reputação de investigação de excelência entre os seus pares)

▪ Acesso aberto (programas de repositório e políticas em vigor que facilita o 

acesso aberto a novas investigações e bolsas de estudo revistas por pares) 

▪ Produtividade (integrada em assuntos de investigação de alunos 

relacionados com sustentabilidade)  

DIMENSÃO VI. Investigação

▪ Colaboração Internacional (citações com co-autores internacionais) 

▪ Investigadores e redes Internacionais



FERRAMENTAS DE AVALIAÇÃO 
DE SUSTENTABILIDADE NAS IES



Diferentes tipos de ferramentas de avaliação de 
sustentabilidade
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Ferramentas de avaliação de 

sustentabilidade
Conceito

Como monitorizar indicadores de forma a avaliar o 

desenvolvimento sustentável de uma forma relevante e útil 

(Krajnc & Glavic, 2005)

Os indicadores podem ser agregados num só índice, de forma 

a facilitar a sua compreensão e interpretação, dado um 

determinado fenómeno (Tanguay et al. 2010)

Dados qualitativos ou quantitativos que avaliam o 

desempenho organizacional em múltiplas áreas da 

sustentabilidade, geralmente comparáveis (GRI & ISO 2014; 

GRI 2011)

Enquadramento 

de Avaliação

Índices 
Compostos

Conjunto de Indicadores

Os Indicadores são uma das abordagens mais utilizadas, desempenhando um papel central 

na avaliação da sustentabilidade (Ramos 2019).



Um estudo recente identificou um total de 27 Ferramentas de Avaliação Holística de 
Sustentabilidade desenvolvidas especificamente para IES (Caeiro et al., 2020):

Diferentes ferramentas de avaliação de sustentabilidade das IES

AISHE 2.0
Assessment

Instrument for
Sustainability in 

Higher
Education

AMAS
Adaptable Model 

for Assessing, 
Sustainability in 

Higher Education

ASSC
Assessment 
System for 
Sustainable 

Campus

AUSP
Evaluación de las 

políticas universitarias 
de sostenibilidad como 

facilitadoras para el 
desarrollo de los 

campus de excelencia 
internacional

BIQ-AUA
Alternative 
University 
Appraisal

CITE-AMB
Red de Ciencia, 

Tecnologia, 
Innovacion y 

Educación 
Ambienal em 
Iberoamerica

DUK
German 

Commission for 
UNESCO AG HS

ESDGC
Education for 
Sustainable 

Development 
and Global 
Citizenship

GASU
Graphical 

Assessment of 
Sustainability in 
Universities tool

GC
Good Company’s 

Sustainable 
Pathways Toolkit

GM
Green Metrics 

University 
Ranking

GMID
Graz Model for 

Integrative 
Development
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GP
Green Plan and 

the Label DD&RS 
ou Plan Vert

HE 21
Higher Education 21’s 

sustainability 
Indicators or HEPS 
Higher Education 
Partnership for 
Sustainability

PSIR
Penn State 

Indicator Report

P&P
People & Planet 

University 
League

SAQ
Sustainability 
Assessment 

Questionnaire

SCR
Sustainability 
Report Card

STARS
Sustainability 

Tracking, 
Assessment & 
Rating System

SUM
Sustainable 

University Model

SLS
Sustainability 

Leadership 
Scorecard

SustainTool
Program 

Sustainable 
Assessment Tool 

THE
Times Higher 

Education Impact 
University 
Ranking

TUR
Three 

Dimensional 
University 
Ranking

UEMS
University 

Environmental 
Management 

System

USAT
Unit-Based 

Sustainability 
Assessment tool

uD-SiM model
Uncertainty-

based 
quantitative 

assessment of 
sustainability for 

HEIs



Exemplo 1: STARS
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A STARS (Sustainability Tracking, Assessment & Rating System)                             
começou a reunir informação para relatórios em 2009. 

Os relatórios traduzem-se em dezenas de milhares de dados que fornecem 
informação valiosa sobre a dimensão e a abrangência das atividades ligadas à 
sustentabilidade dos campi das Instituições de Ensino Superior.

A AASHE publica os relatórios da STARS (anualmente e trimestralmente), dando 
relevo aos projetos mais inovadores, iniciativas mais interessantes, tendências e 
melhores práticas provenientes de todas as IES que usam este sistema de avaliação 
da sustentabilidade. Mais informação em: https://stars.aashe.org/

https://stars.aashe.org/


Exemplo 2: Questionário de Avaliação de 
Sustentabilidade
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O Questionário de Avaliação de Sustentabilidade (Sustainability Assessment 
Questionnaire -SAQ) foi desenvolvido pela University Leaders for a Sustainable 
Future (ULSF) em 2001.

É um questionário concebido para escolas e IES para ajudar a avaliar o nível de 
sustentabilidade, abrangendo as sete áreas críticas de atuação das IES (Beringer 
A., Wright T. & Malone L., 2008). Mais informação em: 
https://ulsf.org/sustainability-assessment-questionnaire/

Este questionário foi desenvolvido para estimular a discussão sobre 
sustentabilidade pelos “representantes do campus” que têm conhecimento e são 
responsáveis pelas atividades objeto de avaliação.

https://ulsf.org/sustainability-assessment-questionnaire/


Pegada Ecológica (PE) nas 
Instituições de Ensino Superior 

(IES)



Motivos que fundamentam a utilização da análise 
da PE pelas IES
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Vários razões  
demonstram a 
importância da 
utilização da PE 
enquanto ferramenta 
de análise de 
sustentabilidade 
ambiental nas IES 

(Lambrechts and 
Liedekerke 2014)

Monitorizar o desempenho ecológico

Determinar quais as fontes de maior 
impacto

Gerar consciencialização entre staff,
alunos e comunidade académica em 
geral, envolvendo-os no processo de 
cálculo

1

2

3



• As ferramentas de avaliação atuais utilizam diferentes metodologias que dificultam 
ou produzem resultados que não são diretamente comparáveis entre si.

• Ainda que se preste muita atenção à sustentabilidade nas universidades, na prática 
poucas são as que avaliam e monitorizam o seu nível de sustentabilidade.

• O Projeto EUSTEPs pretende desenvolver uma Calculadora que permita avaliar a 
Sustentabilidade Ambiental das IES (foco no aspecto ambiental, tentando promover 
a ligação com dimensões económicas ou sociais, mas não se debruçando sobre elas). 

• A calculadora do projeto EUSTEPs irá fornecer resultados DIRETAMENTE comparáveis 
com outras universidades a nível mundial. 

Calculadora Pegada Ecológica das IES
- Objetivo do projeto EUSTEPs -



Calculadora Pegada Ecológica das IES
- Objetivo do projeto EUSTEPs -

Pretende-se:

∙ Desenvolver uma calculadora através de uma abordagem e metodologia 
padronizada, aplicável a qualquer IES, de forma a evitar decisões arbitrárias sobre o 
que se deve excluir/incluir na avaliação;

∙ Enfoque alargado, de forma a cobrir quer as atividades diretamente relacionados 
com o funcionamento do campus, quer aquelas que estão sob responsabilidade 
indireta da administração;

∙ Permitir a comparação entre IES, criando uma abordagem comum, e passível de 
promover a troca de conhecimentos, experiências e boas práticas.



Responsabilidade Direta da Adm.

Responsabilidade Indireta
Estrutura da 

Calculadora EUSTEPs

Mobilidade (km, modo)
• Entre edifícios/estruturas da 

Universidade 

• Qualquer mobilidade de staff e alunos 

das Universidades para Ensino, 

investigação, conferências, etc 

(incluindo Erasmus).

Domínios sob o controlo da Universidade

Informação Geral da Instituição
• Número de alunos (por área)

• Número de staff (por área)

Pegada de staff e alunos fora do contexto 

académico, mas em interação com ele.

Consumo de Energia (kWh, m3 fuel)
• Utilização de eletricidade

• Aquecimento / Consumo de combustível

• Qualquer Sistema de energias alternativas

• Utilização de dados online?
• Utilização de eletricidade por alunos nas 

residências

Métricas relevantes:

• gha (total)

• gha / Alunos

• gha / Staff

Outras métricas possíveis:

• gha / Publicação

• gha / Grau (graduações)

• gha/ Fundos de investigação (Euros)

Edifícios (#, m2)
• Número de edifícios 

• m2 de espaço académico (escritórios, 

laboratórios, laboratórios de 

computadores e aulas), áreas externas 

• Área total / Densidade do campus

• Residências de alunos

Materiais, eletrónica & 

Equipamentos

(tipo de bem, kg, $$)
• Cota da PE fixa por m2 de espaço de 

solo por tipo de bem

Infraestruturas / Utilidades

Outras Utilidades (transporte, 

energia)
• Consumo de água/ Desperdício

• Recolhe de resíduos / Desperdício 

• Papel?

Nível 2: 

Recolha de dados específicos pela Administração 

através de inquéritos (ou outros)  sobre atividade 

relacionada com a Universidade 

Alimentação (tipo, kg ou #refeições)
• Apenas consumo no campus (bares 

e cantinas das Universidades) 

• Q: Quantas refeições/ quantos 

alunos/ ou quantidade real? 

Mobilidade (km, mode)
• Deslocação para a Universidade

• Realocação

• Q: Como Podemos considerar a mobildiade 

não relacionada com a Universidade? 

Alimentação (tipo, kg 

ou # refeições)

2 Opções: Nível 1 ou Nível 2
Ações individuais

Consumo de Energia (kWh)
• Consumo de eletricidade

• Uso de Internet (com fins educativos) 

Nível 1: 

Utilizar a base de dados nacional CLUM, em 

conjunto com uma constante (1/3 para dias 

abertos) representando uma proporção 

alocada a atividade da Universidade  

Outras ações (inclusão futura)

Conferências & 

Eventos
Desportos
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