
Sumário  

 

Os padrões actuais de consumo e produção, bem como o modo de vida da população 

em geral (que não tem em linha de conta as necessidades das gerações futuras), têm 

feito com que a sociedade atribua cada vez mais importância ao Desenvolvimento 

Sustentável e aos princípios inerentes a tal conceito. As Universidades, como agentes 

de disseminação do conhecimento, deverão desempenhar um papel activo na sua 

divulgação e promoção. Espera-se ainda que as Instituições de Ensino Superior sejam 

elas próprias modelos de sustentabilidade. 

Existem já, a nível internacional, algumas Universidades que avaliam e/ou divulgam a 

sustentabilidade, utilizando ferramentas que foram adaptadas das existentes para 

outros tipos de organizações, ou que foram desenvolvidas especificamente para 

Instituições de Ensino Superior. Estas ferramentas foram analisadas nesta dissertação, 

tendo-se concluído que apresentavam algumas debilidades. Por isso, pretendeu-se 

com este trabalho desenvolver um conjunto de indicadores de sustentabilidade para 

Instituições de Ensino Superior que colmatasse os aspectos negativos encontrados. 

Posteriormente decidiu-se testá-lo, aplicando-o à Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto (FEUP). 

No desenvolvimento do referido conjunto de indicadores teve-se em linha de conta as 

principais actividades de uma Instituição de Ensino Superior (ensino e investigação), o 

papel de todos os seus intervenientes (alunos e funcionários, docentes ou não), bem 

como os seus impactos na comunidade. O resultado foi a obtenção de 110 indicadores 

distribuídos por 5 áreas (comunidade académica, ensino, investigação, operações e 

impacto na comunidade exterior), os quais se agruparam em 16 categorias e 9 

subcategorias. 

Quanto ao estudo de caso na FEUP, verificou-se que alguns indicadores ainda não são 

aplicáveis, pois não existe informação disponível e/ou fiável. No que diz respeito aos 

indicadores relacionados com os curricula e com a investigação, importa destacar que, 

embora não tenha sido possível obter informação completa para estas categorias, 

sabe-se (através de inquéritos realizados via e-mail) que a sustentabilidade já se 



encontra aí integrada. Conseguiu-se calcular cerca de 60% dos 110 indicadores 

propostos, o que muito se deve à boa qualidade do sistema de informação da FEUP. 

 

 

Abstract 

 

The current consumption and production patterns, as well as the population way of living 

(which doesn't take into account the needs of future generations), led to an increasing 

importance of Sustainable Development and its principles. The Universities, as agents 

responsible for knowledge dissemination, should play an active role in its diffusion and 

promotion. It is also expectable that Higher Education Institutions, themselves, may be 

seen as sustainability models. 

There are already, at an international level, some Universities that evaluate and/or 

spread the sustainability, using tools adapted from other types of organizations, or that 

were specifically developed for Higher Education Institutions. These tools are analyzed 

in this dissertation, and it is concluded that they present some weaknesses. Therefore, 

the aim of this work is to develop a set of sustainability indicators for Higher Education 

Institutions that overcome the negative issues found. This set of indicators was applied 

to the Faculty of Engineering of Porto University (FEUP). 

In the development of the mentioned set of indicators one had in mind the main activities 

of a Higher Education Institution (teaching and research), the role of all its intervenient 

(students and staff, academic or not), as well as its impacts on the community. This 

resulted in 110 indicators distributed by 5 areas (academic community, teaching, 

research, operations and impact in the external community), which were grouped in 16 

categories and 9 subcategories. 

Regarding the case study at FEUP, it was verified that some indicators are not yet 

applicable, because there is no available and/or reliable information. In what concerns 

the indicators related to curricula and research, it is worth mentioning that, although it 

was not possible to obtain a complete information for these categories, it is known 

(through e-mailed inquiries) that sustainability is already integrated therein. The good 



quality of FEUP’s Information System made it possible to evaluate about 60% of the 110 

proposed indicators. 


