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“A Educação para o Desenvolvimento Sustentável (ESD) é uma dimensão particularmente importante da 

educação de qualidade. Proporciona às pessoas em todos os níveis de ensino, mas em particular aos jovens, 

as habilidades, competências e conhecimentos necessários para transmitir valores indispensáveis para 

comportamentos e práticas conducentes ao desenvolvimento sustentável, e para sociedades multiculturais e 

multiétnicas que aspiram à cidadania democrática.” 

 

(UNESCO, 2011, p.9) 
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Resumo 

As universidades desempenham um papel importante na formação e capacitação de 

profissionais para os novos empregos verde. Existem alguns estudos relacionados com a 

inserção da sustentabilidade e economia verde nos programas de estudo, no entanto, pouca 

informação existe sobre como realizá-los na prática. O presente trabalho, insere-se no 

campo académico, mais especificamente nos currículos e abordagens pedagógicas 

direcionados ao ensino da sustentabilidade e da economia verde.  

Através da metodologia de investigação qualitativa, optámos por desenvolver um caso de 

estudo empírico retrospetivo sobre os avanços que a Espanha e o Reino Unido apresentam 

na área, de forma a compreender os aspetos que podem ser replicados à realidade 

portuguesa.  

A economia verde revela-se como um possível caminho rumo ao desenvolvimento 

sustentável. No entanto, para seja possível a construção de uma sociedade verde, 

economicamente sustentável e socialmente justa, é necessário um grande investimento na 

educação e, a aposta na institucionalização de políticas que favoreçam as inovações 

académicas e a criação de empregos verdes para todos. 

 

Códigos JEL: O44, Q01, Q56 

Palavras-chave: sustentabilidade, educação para o desenvolvimento sustentável, economia 

verde, inovações académicas, abordagens pedagógicas, instituições de ensino superior
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Abstract 

Universities play an important role in training and empowering professionals for new green 

jobs. There are some studies related to the insertion of sustainability and green economy in 

the study programs, however, little information exists on how to implement them in 

practice. The present work fits into the academic field, more specifically in the curriculum 

and pedagogical approaches directed to the teaching of sustainability and the green 

economy. 

Through the qualitative research methodology, we choose to develop a case of 

retrospective empirical study on the advances that Spain and the United Kingdom present 

in the area, in order to understand the aspects that can be replicated to the Portuguese 

reality. 

The green economy proves to be a possible path towards sustainable development. 

However, in order to be able to build a green, economically sustainable and socially just 

society, a major investment in education and the institutionalisation of policies that favor 

academic innovations and the creation of green jobs for all is necessary. 

 

JEL Codes: O44, Q01, Q56 

Keywords: sustainability, education for sustainable development, green economy, 

academic innovations, pedagogical approaches, higher education institutions  
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1. Introdução  

No passado, os desafios ambientais não eram considerados um tema relevante para os 

órgãos políticos e governamentais (Brundtland, 1987). As alterações climáticas e 

tecnológicas que o mundo tem vindo a vivenciar como consequência da maior crise 

económica e financeira de todos os tempos, resultante da má afetação de recursos/capital 

(Cai, Wang, Chen, & Wang, 2011), tornou  o desenvolvimento sustentável um dos 

principais objetivos das políticas e estratégias globais (Pociovalisteanu, Novo-Corti, 

Aceleanu, Serban, & Grecu, 2015). 

Desde então, a crescente preocupação com o meio ambiente e a qualidade de vida tem 

tornado a sustentabilidade um fator importante para a competitividade (Ramos & Patrício, 

2014). O crescimento presente e futuro passa pela sustentabilidade (Gainsborough, 2018). 

Consequentemente, novas atividades e novos conceitos, como por exemplo a economia 

verde, têm surgido nos últimos tempos de forma a colmatar e dar resposta à crescente 

preocupação com a preservação do meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida. O 

seu potencial de abordar a inter-relação entre os sistemas ambientais, proteção social e 

retoma económica, faz com que a economia verde seja considerada o caminho para o 

desenvolvimento sustentável (Newton, Cantarello, Shiel, & Hodder, 2014; Otieno & 

Ochieng, 2018). 

Em termos de literatura, existe uma quantidade razoável de artigos científicos e relatórios 

de organizações internacionais que abordam o tema da economia verde em termos da sua 

agenda e transição (Ferguson, 2015; Gainsborough, 2018), empregos verdes (Bowen, 

Kuralbayeva, & Tipoe, 2018; Cai et al., 2011; Ge & Zhi, 2016; Moreira, Vasconcelos, & 

Santos, 2017),  justiça ambiental (Ehresman & Okereke, 2015) e até mesmo competências 

verdes direcionadas aos setores energéticos e de reciclagem (Bozkurt & Stowell, 2016; 

Otieno & Ochieng, 2018; Ringel, Schlomann, Krail, & Rohde, 2016). 

A economia verde é um tema interdisciplinar, potencializador do crescimento económico e 

do desenvolvimento sustentável que tem exigido novos perfis e novas aptidões aos 

trabalhadores, contribuindo assim, para a renovação do sistema educativo (Newton et al., 

2014; Ramos, 2015). Assim, as universidades como centro da economia do conhecimento, 

têm a capacidade de incentivar a economia verde não só através da educação - 

indiretamente, mas também através da pesquisa e desenvolvimento - diretamente (Lee & 
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van der Heijden, 2019). Para tal, inovações no sistema educativo tradicional, 

nomeadamente a criação de novos currículos, desenvolvimento de novas competências e 

novos métodos de ensino e aprendizagem, tornam-se necessárias para dar resposta aos 

novos desafios sociais, económicos e ambientais. 

Autores como Wiek, Withycombe, and Redman (2011), Rieckmann (2012), Murga-Menoyo 

(2014), Newton et al. (2014) e Lozano, Merrill, Sammalisto, Ceulemans, e Lozano (2017) ao 

longo dos anos foram desenvolvendo vários trabalhos relativamente às competências para 

a sustentabilidade, abordagens pedagógicas no ensino superior para a sustentabilidade e 

desenvolvimento de novos currículos na área da economia verde. No entanto, a 

interligação entre os temas acima mencionados aparenta ser pouco explorada.  

Na próxima secção é apresentada a metodologia de investigação, nas secções 3 e 4 

abordamos os temas da sustentabilidade e da economia verde respetivamente. Na secção 5 

debatemos as competências para a economia verde que vão ser relacionadas com as 

abordagens pedagógicas na secção 6. Finalmente, nas secções 7 e 8 expomos alguns 

exemplos de inovações académicas, com uma breve contextualização do caso português, 

sendo a secção 9, aquela em que apresentamos as principais conclusões do estudo. 
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2. Considerações metodológicas 

A investigação qualitativa é um método de investigação caracterizado pela sua natureza 

indutiva, naturalista e holística, que se baseia no desenvolvimento ou aperfeiçoamento de 

conceitos e teorias envolvendo recolha, organização, análise e interpretação de dados cujo 

principal objetivo é auxiliar na compreensão de fenómenos e/ou comportamentos sociais 

(Malterud, 2001; Pope & Mays, 1995; Sofaer, 1999). Uma das grandes vantagens dessa 

metodologia é a sua capacidade de compreensão de ações, eventos e processos dentro de 

um determinado contexto, recorrendo sempre a estratégias que questionem, avaliem e 

validem as descobertas e interpretações (Malterud, 2001; Sofaer, 1999). 

Dentro do método de investigação qualitativa, o presente estudo centra-se nos estudos de 

caso pela sua importância como um método de aprendizagem, como também pela 

atualidade do tema. Ge e Zhi (2016) apontam os estudos de caso como sendo a mais 

popular metodologia utilizada quando se tratam de temas relacionados com a economia 

verde. Em situações em que a informação se centraliza num caso único ou em população 

de casos, os casos de estudo apresentam-se como o melhor método de análise (Creswell, 

Hanson, Clark, & Morales, 2007; Gerring, 2006). 

O estudo de caso além de metodologia de investigação, também é considerado um método 

de ensino característico da abordagem pedagógica problem based learning (Matos & Pedro, 

2011). Por serem pouco sistematizados, os estudos de caso passam a ser vistos menos 

como uma metodologia e mais como uma ferramenta de organização da informação 

permitindo uma certa subjetividade por parte do investigador relativamente aos aspetos 

mais importantes, abordagens e linguagem utilizada (Matos & Pedro, 2011; Meirinho & 

Osório, 2010). O estudo de caso proporciona aos alunos situações reais, estimulando o seu 

raciocínio estratégico e análise crítica (Tejedor et al., 2019). 

No presente estudo iremos identificar os exemplos de estudos sobre as competências para 

a sustentabilidade, abordagens pedagógicas e a economia verde no ensino superior em dois 

países da União Europeia (UE): Espanha e Reino Unido. Seguidamente, iremos 

brevemente analisar o ensino superior em Portugal, que tal como esses países, são estados 

membros da UE, criando assim uma hipótese de replicação. O objetivo da investigação é 

ilustrar casos de sucesso na implementação da sustentabilidade e da economia verde no 

ensino superior, e analisar até que ponto Portugal pode reproduzir os seus exemplos de 
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forma a caminhar para a construção de uma sociedade mais sustentável e economicamente 

verde. 

Vai ser feito um estudo retrospetivo (Thomas, 2011) com consulta de várias fontes e 

materiais de informação (Gerring, 2006). Mais especificamente, foram usadas fontes 

documentais (relatórios, livros, artigos de revistas, registos institucionais etc.) para 

triangulação de informação, contextualização do caso e validação dos recursos 

bibliográficos utilizados (Meirinho & Osório, 2010). A triangulação é uma forma de 

garantir a fiabilidade da informação e pode ser alcançada pela obtenção de informação 

referente a um acontecimento a partir de duas ou mias fontes (Meirinho & Osório, 2010). 

. 
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3. Sustentabilidade  

3.1.  Noções e conceitos 

O conceito de sustentabilidade foi inicialmente definido no Relatório de Brundtland (1987, 

p. 292) como “meeting the needs and aspirations of the present generation without compromising the 

ability of future generations to meet their needs. It is a form of progress for social and economic development 

that enhances the resource-base rather than degrades it”. Chouinard, Ellison, e Ridgeway (2011) 

numa perspetiva mais de gestão financeira, defendem que o conceito de sustentabilidade 

foi evoluindo ao longo do tempo, tendo inicialmente sido caracterizado como uma 

preocupação cuja finalidade era a redução de custos e desperdícios, passando depois para 

uma posição mais estratégica com foco na inovação tendo em consideração toda a cadeia 

de valor, estando atualmente mais concentrado nos processos de tomada de decisão.  

Apesar da ambivalência relativamente ao significado e a operacionalização do conceito de 

sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável transformou-se na palavra de ordem entre 

governos e organizações, sendo considerado o novo paradigma de desenvolvimento 

(Gazzola, Del Campo, & Onyango, 2019; Holling, 2001; Lele, 1991). O desenvolvimento 

sustentável diz respeito à criação de oportunidades e promoção de capacidades adaptativas 

que além dos objetivos tradicionais de desenvolvimento, incluem também objetivos 

ecológicos (Holling, 2001; Lele, 1991). As abordagens ecológicas podem ser enquadradas 

no discurso político através de um discurso de conformidade entre o crescimento 

económico e a proteção ambiental (Gazzola et al., 2019). A noção de sustentabilidade tem 

raízes nas reflexões de duas disciplinas científicas, a ecologia e a economia, que se tentam 

abrir entre si, procurando uma abordagem holística e sistémica (Ramos, 2015). 

No contexto organizacional, a perceção do impacto ambiental da atividade económica das 

empresas faz aumentar a busca pela inovação e torna a responsabilidade social parte do 

processo de decisão (Martins, Rampasso, Anholon, Quelhas, & Leal, 2019; Saez-Martinez, 

Gonzalez-Moreno, & Hogan, 2014; Ramos, 2015). Tal é possível pela existência de 

ferramentas de política ambiental tal como a  Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) que, 

segundo Rocha, Ramos, e Fonseca (2019), a Agencia Portuguesa do Ambiente (APA) 

possui uma AIA de acordo com as boas normas presentes na literatura, conferindo assim 

uma análise detalhada, justificada, multidisciplinar e transparente, com resoluções 

pertinentes aos demais interessados (desde os profissionais, aos académicos e legisladores). 
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3.2. Papel da educação 

“Education is a pillar of sustainable development. The societies of tomorrow will be shaped by the skills 

and knowledge acquired today.” 

UNESCO 2011, p.13 

 

A educação é um grande desafio do século XXI (Lambrechts, Mula, Ceulemans, Molderez, 

& Gaeremynck, 2013). Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos 

pelas Nações Unidas, retratam o esforço da comunidade internacional na criação de 

sociedades mais sustentáveis. A Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS), 

para alguns académicos e legisladores, é dos ODS mais importantes pois, é capaz de 

fomentar comportamentos, valores e atitudes sustentáveis por gerações. (Hallinger & 

Chatpinyakoop, 2019).  

A EDS tem como objetivo a capacitação das pessoas na aquisição e geração de 

conhecimento, como também estimula a discussão aberta, ponderada e comunicativa sobre 

os problemas globais (Rieckmann, 2012; Wiek et al., 2011). Sendo considerada uma 

prioridade, a Educação Superior para o Desenvolvimento Sustentável deve abranger 

aspetos económicos, sociais e ambientais, estimulando os alunos a ultrapassarem as 

barreiras históricas, epistemológicas, culturais e geográficas de forma a alcançar o 

desenvolvimento sustentável (Wu & Shen, 2016). “Na universidade, forma-se 

simultaneamente o profissional e o cidadão que atuará na sociedade, nas empresas e 

noutros tipos de organizações, sendo necessário desenvolver as capacidades dos estudantes 

para serem futuros geradores de sustentabilidade nos negócios e na sociedade e 

trabalharem por uma economia global inclusiva e sustentável” (Ramos, 2015, p. 212). 

Com exceção de alguns autores que alegam a ambiguidade do conceito de sustentabilidade 

por si só, grande parte da literatura defende que a inclusão dos princípios da 

sustentabilidade no ensino superior apresenta grandes chances de influenciar positivamente 

na interpelação de questões globais (Cheeseman, Wright, Murray, & McKenzie, 2019). Um 

dos objetivos da década das nações unidas para a EDS é através da educação e da 

consciencialização, proporcionar comunidades globais justas e sustentáveis (Wals, 2014). 

Embora cada vez mais existam estudos relativos ao papel das Instituições de Ensino 

Superior (IES) na sustentabilidade, ainda é relativamente pequeno o conhecimento sobre o 
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impacto das suas ações no meio ambiente, na sociedade e na economia (Findler, 

Schonherr, Lozano, Reider, & Martinuzzi, 2019). A “educação desempenhará um papel 

fundamental no esforço global para alcançar as metas de desenvolvimento sustentável” 

(Hallinger & Chatpinyakoop, 2019, p. 17) assim, partilha de conhecimentos relativos à 

sustentabilidade por universidades e outras instituições de ensino superior à volta do globo 

permite não só a promoção do tema, como também maior entendimento relativamente ao 

impacto das mesmas sobre o assunto (Bizerril, Rosa, Carvalho, & Pedrosa, 2018). 

A Sustentabilidade no Ensino Superior (SES) pode ser impulsionada através da 

colaboração efetiva entre académicos e legisladores no sentido de identificar as dificuldades 

e debater as lacunas existentes na literatura (Cheeseman et al., 2019).   

 

3.3. Papel da economia 

“A economia pode se beneficiar dos movimentos em direção ao ambientalismo, se mudanças estruturais 

inovadoras de produtos e processos forem buscadas e progredidas” 

 (Gazzola et al., 2019, p. 882) 

 

Não obstante a conformidade respeitante ao modelo de sustentabilidade (três pilares: 

social, económico e ambiental), o conceito ainda é considerado controverso podendo 

repercutir a conexão entre os seres humanos e o meio ambiente de diversas formas 

(Bizerril et al., 2018). A sustentabilidade económica constitui uma condição fundamental 

para o desenvolvimento sustentável (Lorek & Spangenberg, 2014).  

A economia sustentável juntamente com novos conceitos económicos como por exemplo 

a economia de baixo carbono, economia verde e economia circular têm emergido nos 

últimos tempos como sistemas económicos alternativos e mais sustentáveis. A economia 

circular é para Kirchherr, Reike, e Hekkert (2017, p. 229) é “an economic system that replaces the 

‘end-of-life’ concept with reducing, alternatively reusing, recycling and recovering materials in 

production/distribution and consumption processes”. No entanto, devido à concorrência de 

mercado e ao rebound effect a mesma não é considerada um instrumento adequado aos 

sistemas económicos orientados para o crescimento (Ghisellini, Cialani, & Ulgiati, 2016). A 

economia verde surge como um novo paradigma socioeconómico capaz de identificar os 

diferentes pilares do desenvolvimento sustentável, reconhecendo a sua importância como 
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instrumento na construção de uma sociedade mais sustentável no ponto de vista ambiental, 

social e económico (Ramos & Patrício, 2014). Por sua vez, a economia de baixo carbono 

está intimamente ligada aos sistemas energéticos, às formas de uso e fornecimento de 

energia (Foxon, 2011).   

O crescimento social, económico e ambiental são desafios centrais para a maior parte dos 

países (OECD, 2009). A sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável surgem como 

resposta a esses problemas. Não satisfazer as necessidades da geração atual e consumir 

recursos além da sua capacidade é economicamente, socialmente e ambientalmente 

insustentável (Lorek & Spangenberg, 2014; Ramos & Patrício, 2014). Os conceitos 

económicos emergentes nos últimos anos baseiam-se nos princípios da sustentabilidade 

como via para o crescimento e a recuperação económica. No presente trabalho vamos 

abordar a economia verde numa vertente essencialmente de preocupações pedagógicas. 
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4. Economia verde 

4.1. Noções e conceitos 

O conceito de economia verde foi pela primeira vez utilizado no relatório Blueprint for a 

green economy (Pearce, Markandaya & Barbier, 1989) todavia, a definição mais consensual é a 

do UNEP (2011, p.16) que define como “improved human well-being and social equity, while 

significantly reducing environmental risks and ecological scarcities”.  A economia verde faz parte de 

um conceito muito mais abrangente que é a economia sustentável, que por sua vez integra 

o conceito de sustentabilidade.  Definida como “sustainable development of the economic dimension 

of society, and includes industrial processes, financial relationships, employment structure and consumption 

patterns”, a economia sustentável dentre os três pilares da sustentabilidade, pertence ao pilar 

económico (Murga-Menoyo, 2014, p. 2976).  

Na perspetiva de Porfir'ev (2012), uma definição mais estreita da economia verde seria a 

produção, exploração e promoção de equipamentos e tecnologias com a finalidade de 

prever alterações climáticas, poupança de recursos e energia. No entanto, a economia verde 

apresenta-se como um modelo económico global emergente baseado no desenvolvimento 

sustentável no qual procura proteger os recursos naturais da terra (Karakul, 2016; Otieno & 

Ochieng, 2018). Baseia-se na “perceção de recursos naturais, não produzidos, como 

património comum da humanidade, exigindo uma partilha justa e intrageracional” (Lorek e 

Spangenberg, 2014, p. 36). 

A aposta no crescimento e no emprego verde associados às questões de segurança 

económica, progresso e bem-estar social, apresentam grandes possibilidades de alcançar o 

que o desenvolvimento sustentável não tem conseguido através do crescimento 

convencional (Ferguson, 2015). Para tal, torna-se necessário proceder à criação  de novas 

politicas e investimentos nos mais variados setores e ocupações, sendo o papel dos 

governos e instituições de extrema importância (Pahle, Pachauri, & Steinbacher, 2016; 

Pociovalisteanu et al., 2015; Yi & Liu, 2015). 

 

4.2. Crescimento verde  

O crescimento presente e futuro passa pela sustentabilidade (Gainsborough, 2018). Para 

Lorek e Spangenberg (2014) tornar a economia mais verde é uma questão da discussão 
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política desde o início dos anos 70. O crescimento verde (tornar mais verde os empregos, a 

produção e o consumo) além de representar um meio para que os governos cumpram os 

seus deveres climáticos, também é visto como resposta aos problemas de desemprego e 

estimulador do crescimento económico, do emprego e da formação (Elliott & Lindley, 

2017; Ramos 2015).  

A economia verde pressupõe a emergência de sociedades verdes. Sociedades essas que 

devem ser justas, inovadoras, equitativas e acima de tudo educadas em todos os aspetos 

(UNESCO, 2011). A transição para uma economia mais verde é justificada pela 

necessidade e o agravamento dos problemas ambientais, as suas consequências para o 

ambiente, a economia e o bem-estar social. Com isso, surgiu um ímpeto pelo 

desenvolvimento sustentável que tem resultado em mudanças ambientais, criação de 

objetivos e institucionalização de políticas com as mais variadas finalidades (Gazzola et al., 

2019). Esta transição exige uma forte compreensão das interações e perspetivas sociais, 

ambientais e económicas do crescimento verde no qual, os empregos verdes representam 

um fator importante (Kattumuri & Kruse, 2019) assistindo-se “a uma tomada de 

consciência crescente das potencialidades das medidas de proteção e de melhoria do 

ambiente para a criação de emprego e o desenvolvimento de novas atividades” (Ramos, 

2015, p. 205).   

O crescimento verde estimula inovações verdes e soluções tecnológicas (Lorek & 

Spangenberg, 2014; Gainsborough, 2018). Essas inovações têm requerido novos perfis e 

novas competências aos profissionais e, consequentemente novos desafios às universidades 

e outras instituições de ensino superior. Para tal, os recursos humanos devem ser 

valorizados e respeitados tanto quanto os recursos naturais da Terra (Schulte, Heidel, 

Okun, & Branche, 2010; Valenti, Gagliardi, Fortuna, & Iavicoli, 2016). Assim, é esperado 

que a educação e o sistema educativo contribuam para a formação de capital humano 

qualificado, consciente e inovador, de forma a dar resposta às necessidades laborais, sociais, 

económicas e ambientais (Consoli, Marin, Marzucchi, & Vona, 2016; Rieckmann, 2012).  

 

4.3. Empregos verdes 

A expectativa da economia verde prende-se muito com a criação de emprego (Bozkurt & 

Stowell, 2016). Sendo que, os empregos verdes apoiam o desenvolvimento sustentável, 
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através do crescimento económico associado à preservação ambiental e à melhoria da 

qualidade de vida (Pociovalisteanu et al., 2015), há que “analisar a formação e as condições 

de trabalho no quadro da proteção do ambiente e do desenvolvimento sustentável” 

(Ramos, 2015, p. 190). 

A qualidade de vida no trabalho foi estudada por Martel & Dupuis (2006) que apuraram a 

evolução do conceito ao longo de três décadas, passando de rígido e objetivo para tornar-se 

cada vez mais dinâmico, subjetivo e sistémico. A definição de qualidade de vida no trabalho 

utilizada (Martel & Dupuis, 2006, p. 355) integra os aspetos individuais, sociais e 

organizacionais e é consistente com a existência de uma relação estreita entre qualidade de 

vida e qualidade de vida no trabalho. O relatório da ETUI - European Trade Union 

Institute intitulado Bad Jobs’ recovery? (Piasna, 2017) revela que quanto mais empregos 

existirem e/ou forem criados mais qualidade os mesmos vão ter. O estudo, baseado nos 

EU28 (28 países da União Europeia), avalia o trabalho pela perspetiva do trabalhador em 

seis dimensões: (1) salários, (2) forma de emprego e segurança no trabalho, (3) tempo de 

trabalho e balanço entre trabalho e vida pessoal, (4) condições de trabalho, (5) 

desenvolvimento de carreira e, (6) representação de interesse coletivo – sindicatos. Neste 

sentido, a economia verde, que engloba as preocupações ambientais e de melhoria de 

qualidade de vida, pressupõe que a qualidade do trabalho seja uma questão inerente aos 

empregos verdes. 

As definições de empregos verdes variam consoante os países e os governos, podendo ser 

encontrados em diversos setores, com grande variedade de locais, condições e processos de 

trabalho, bem como as mais variadas características do trabalhador (Furchtgott-Roth, 2012; 

Littig, 2018; Wandzich & Plaza, 2017). Os empregos verdes devem ser empregos e 

atividades decentes, que contribuam para a proteção e restauração da qualidade ambiental 

(UNEP 2008). Kouri e Clarke (2014) defendem que esses empregos resultam dos impactos 

positivos das políticas ambientais sobre o emprego. 

 Ao analisar os benefícios para o mercado de trabalho no que respeita à economia verde  e, 

mais especificamente aos empregos verdes verifica-se que, apesar de no curto prazer existir 

a criação de um grande número de empregos verdes, muitos outros tornam-se obsoletos, 

levantando assim uma questão sobre a sustentabilidade a longo prazo do crescimento dos 

empregos verdes (Borel-Saladin & Turok, 2013; Furchtgott-Roth, 2012; Ge & Zhi, 2016; 

Pociovalisteanu et al., 2015).   
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Por outro lado, é importante perceber que nem todos os empregos verdes vêm de uma 

indústria verde e, nem todos os empregos de indústrias verdes são empregos verdes 

(Bowen et al., 2018; Yi & Liu, 2015). Apesar da atividade económica verde gerar muitos 

empregos locais, não é garantido que tornar um setor mais verde irá resultar num aumento 

de produtividade (Borel-Saladin & Turok, 2013; Elliott & Lindley, 2017). 

Consoante as organizações, regiões e países vão caminhando rumo à economia verde, 

condições serão criadas de forma a garantir um desenvolvimento sustentável onde haja a 

criação, conversão e retenção de empregos verdes para todos (Otieno & Ochieng, 2018). A 

EDS deve ser incentivada nos mais diversos níveis de educação, pois os empregos verdes 

requerem profissionais aptos e instruídos (UNESCO, 2011). 
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5. Competências e abordagens pedagógicas para e economia verde 

5.1. Competências para a economia verde 

As universidades necessitam de introduzir as questões de sustentabilidade nos currículos 

académicos, melhorar os ambientes de aprendizagem e estimular o espírito críticos dos 

alunos a fim de compreenderem a complexidade, os efeitos e a importância da intervenção 

humana. A propagação de programas académicos e o número crescente de comissões e 

eventos internacionais comprovam a importância da sustentabilidade no ensino superior e, 

a sua preocupação em dar resposta às questões relativas ao desenvolvimento sustentável, 

não só através da geração de novos conhecimentos, mas também, no aumento da 

conscientização e desenvolvimento de competências para a sustentabilidade (Lozano, 

Barreiro-Gen, Lozano, & Sammalisto, 2019; Murga-Menoyo, 2014; Rieckmann, 2012; Wiek 

et al., 2011). 

Durante a Década das Nações Unidas de Educação para o Desenvolvimento Sustentável a 

educação baseada em competências, que consiste na definição de competências a serem 

desenvolvidas e avaliadas durante o programa de estudos, surge como uma forma de 

integração da sustentabilidade no ensino superior (Lambrechts et al., 2013). 

Rieckmann (2012, p. 129) caracteriza as competências como “an interplay of knowledge, 

capacities and skills, motives and affective dispositions”. A definição de competências-chave 

(competências pertinentes a todos e em diferentes contextos) ajuda na criação de um 

esboço transversal para o desenvolvimento de vários perfis, ao mesmo tempo que permite 

avaliar eficazmente o nível de aprendizagem dos alunos. Sendo que, o interesse no 

desenvolvimento de principais competências para a sustentabilidade prende-se com a 

necessidade de conceção e criação de linhas orientadoras de cursos e programas, formação 

de professores e avaliação de formas de ensino (Wiek et al., 2011).  

É necessária uma escolha criteriosa e objetiva de competências-chave para o 

desenvolvimento sustentável. Porém, essas competências podem apresentar conceitos e 

graus de importância variados, consoante o contexto em que se encontram. Assim, cabe às 

universidades ajustar os seus propósitos e métodos de ensino e aprendizagem, consoante as 

particularidades culturais em que se inserem (Lambrechts et al., 2013; Murga-Menoyo, 

2014; Rieckmann, 2012).  
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Podendo ser apreendidas através da prática ou da experiência, é fundamental estabelecer 

quais são as competências-chave que devem ser desenvolvidas no contexto do ensino 

superior, de forma a compreender as problemáticas da sociedade global e do mundo 

empresarial e conduzir o progresso rumo a um futuro mais sustentável (Araújo & Ramos, 

2014). Após estudos baseados nos trabalhos de Lambrechts et al. (2013); Murga-Menoyo 

(2014); Rieckmann (2012); Wiek et al. (2011); entre outros autores, Lozano et al. (2017) 

propuseram uma síntese das competências para a EDS que se encontra na Figura 1. 

A síntese proposta aborda competências transversais, que auxiliam na formação de uma 

sociedade consciente, no desenvolvimento da ética e de valores sustentáveis essenciais à 

vivência harmoniosa entre os seres humanos e o planeta. As 12 competências são as que se 

seguem: systems thinking, interdisciplinary work, strategic action, justice, responsibility, and ethics, 

interpersonal relations and collaboration, critical thinking and analysis, empathy and change of perspective, 

communication and use of media, personal involvement, anticipatory thinking, assessment and evaluation, 

tolerance for ambiguity and uncertainty. De entre estas competências, gostaríamos de destacar as 

5 primeiras que consideramos serem essências para munir os estudantes de capacidades 

multidisciplinares, no qual a responsabilidade e ética, inteligência emocional, equidade, 

pensamento critico e participação ativa e colaborativa contribuem para a construção de 

uma sociedade mais consciente e sustentável. No entanto, a grande valia da síntese 

relaciona-se com o facto da mesma ter sido proposta no âmbito de um estudo com o 

objetivo de conectar as competências para a sustentabilidade e a pedagogia. Por outras 

palavras, as competências foram pensadas tendo em conta métodos de ensino mais 

apropriados para o seu desenvolvimento e divulgação, envolvendo também os meios de 

comunicação social, etc. 

Tal como os diferentes órgãos e setores políticos e económicos da sociedade adotaram a 

sustentabilidade, o ensino superior deve encarar a EDS como uma prioridade (Wu & Shen, 

2016). A economia verde, fazendo parte da sustentabilidade, as competências para a EDS 

acabam também por corresponder às competências-base para a economia verde. No 

entanto, a economia verde além das competências para a EDS, exige um conjunto de 

competências mais técnicas que variam consoante o setor (ex.: agricultura, energia, 

transportes, etc.) (Rosenberg, Lotz-Sisitka, & Ramsarup, 2018).  
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Figura 1: Síntese de competências para a EDS.  

Fonte: (Lozano et al., 2017) 

 

 

5.2. Ensino de competências nas universidades espanholas   

As universidades espanholas iniciaram o ensino da sustentabilidade nos anos 90 (Minguet, 

Martinez-Agut, Palacios, Pinero, & Ull, 2011). Murga-Menoyo (2014) levou a cabo um 

estudo a fim de analisar o papel das universidades espanholas no ensino das competências 

para a sustentabilidade. O estudo propõe uma modelo com competências a serem 

desenvolvidas, bem como os seus indicadores de desempenho.  

Com base no relatório do Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação 

Profissional (CEDEFOP, 2010) intitulado “Skills for green Jobs”, inicialmente foram 

definidas quais as competências necessárias para uma sociedade sustentável. Com isso, 

quatro tipos de competências foram identificadas como componentes importantes do 

conhecimento que todas as sociedades devem ter na busca pela sustentabilidade. As 

competências são nomeadamente  as tradicionais genéricas, consideradas básicas para 

todos os indivíduos e são necessárias para as situações do quotidiano, as  genéricas para a 

sustentabilidade que reforçam a sustentabilidade económica e são igualmente essenciais a 
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todos os cidadãos, as green skills, que já não são direcionadas a toda a população e 

representam as competências especializadas na economia verde (exemplo de perfis 

técnicos), sendo por fim as competências de topo para a sustentabilidade que são 

necessárias para a liderança, educação e atualização de profissionais. 

Assim, as universidades espanholas, através da Agenda 21 desenvolveram duas grandes 

estratégias para a sustentabilidade. Estas, basearam-se em dois grandes pilares que foram a 

sustentabilidade curricular (inclusão dos valores e princípios do desenvolvimento 

sustentável em todos os graus de ensino) e a gestão ambiental institucional eficiente 

(criação de campus verdes, reciclagem e utilização eficiente de recursos e energia). Desta 

forma, a aprendizagem das competências desenvolvidas pelas universidades inclui análises 

diagnósticas, inovações nos métodos de ensino, bem como formação de educadores. 

A Agenda 21 definida como a bíblia do desenvolvimento sustentável por Doyle (1998), 

segundo a Agência Portuguesa do Ambiente (APA, 11-09-2019) a mesma “constitui um 

documento orientador dos governos, das organizações internacionais e da sociedade civil, 

para o desenvolvimento sustentável, visando conciliar a proteção do ambiente com o 

desenvolvimento económico e a coesão social”. Em Portugal existe um guia local para a 

Agenda 21 que pode ser consultado na secção sobre Gestão Ambiental no site oficial da 

APA.  

O modelo proposto por Murga-Menoyo (2014) para a ensino das competências genéricas 

(tanto tradicionais, como para a sustentabilidade) nas universidades espanholas é uma 

matriz epistemológica e axiológica onde o estudante é o centro do processo de ensino-

aprendizagem. A matriz consiste na preparação e qualificação dos estudantes nos princípios 

da responsabilidade, interdependência intelectual, inteligência emocional e compreensão do 

sistema do mundo. Relativamente ao processo de avaliação, cada categoria tem associado 

indicadores de avalização de desempenho, havendo situações em que ocorre a utilização 

adicional de outros indicadores de natureza qualitativa e quantitativa. 

Posto isto, verifica-se que as universidades espanholas promovem a sustentabilidade em 

todos os aspetos da vida académica (Minguet et al., 2011). Tanto que, existe em Espanha, 

um projeto de educação e inovação social para a sustentabilidade denominado EDINSOST 

do qual fazem parte 55 investigadores, 16 programas de estudo e 9 universidades 

(Universidade Autónoma de Madrid, Universidade de Cádiz, Universidade Internacional de 

Catalunha, Universidade Politécnica de Catalunha, Universidade de Córdoba, Universidade 

de Girona, Universidade de Salamanca, Universidade Camilo José Cela, Universidade se 
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Sevilha), cujo principal objetivo é a formação de estudantes (essencialmente da área da 

engenharia e da educação). O referido projeto foi objetivo de estudo para Sanchez-

Carracedo, Ruiz-Morales, Valderrama-Hernandez, Munoz-Rodriguez & Gomera (2019) do 

qual podemos tirar as principais conclusões:   

 Cada programa académico possui o seu perfil de competências para a 

sustentabilidade, de acordo com a natureza e os objetivos do curso; 

 As competências com maior e menor presença nos cursos são a aplicação de 

princípios éticos e o uso sustentável de recursos respetivamente; 

 De universidades pertencentes, apenas 3 (Universidade Autónoma de Madrid, 

Universidade de Cádiz e Universidade Internacional de Catalunha) desenvolvem a 

100% as competências para a sustentabilidade. 

 

5.3. Abordagens pedagógicas para a economia verde 

Apesar das incertezas ainda existentes relativamente às implicações práticas da economia 

verde, é de entendimento coletivo a importância da educação não apenas na formação de 

profissionais, mas também na educação para a cidadania (Murga-Menoyo, 2014; Newton et 

al., 2014; UNEP, 2011). A fim de atingir a coexistência plena entre a economia verde e os 

empregos verdes, surge a necessidade de criar um sistema educacional correspondente, 

com a identificação de um currículo apropriado e novos métodos de aprendizagem 

baseados no desenvolvimento sustentável (Cai et al., 2011; Newton et al., 2014). 

O currículo e os métodos de ensino relacionados à EDS são matérias de grande 

importância no ensino superior (Wu & Shen, 2016). Desde a estipulação da 

sustentabilidade como matéria académica, os programas de estudo no ensino superior 

relacionados com o tema têm vindo a aumentar no entanto, a informação sobre como 

integrar competências para o desenvolvimentos sustentável nos programas de estudo é 

relativamente pequena (Lambrechts et al., 2013; Lozano et al., 2017; O'Byrne, Dripps, & 

Nicholas, 2015).  

Do ponto de vista das instituições de ensino superior, as abordagens pedagógicas devem 

ser reestruturadas e combinadas de forma a desenvolver as competências e melhorar a 

educação para a sustentabilidade (Hoover & Harder, 2015; R. Lozano et al., 2019).  Uma 

vez definidas, a inserção das competências nos programas académicos evita a reformulação 
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dos currículos (Lambrechts et al., 2013). Para tal, é necessário definir quais as abordagens 

pedagógicas mais indicadas para o desenvolvimento das competências para a economia 

verde. 

Tejedor et al. (2019) advoga que as melhores estratégias para o ensino da sustentabilidadede 

são o service learning, problem-based learning, project-oriented learning, simulation games e os case 

studies. Por sua vez, o estudo realizado por R. Lozano et al. (2017) determinou uma lista de 

abordagens pedagógicas para a EDS que, mais tarde, R. Lozano et al. (2019) conectaram às 

competências para a EDS. Desse último estudo, foi possível verificar que: 

 As correlações entre as abordagens/competências e competências/sustentabilidade 

são significativamente mais altas que a correlação entre 

abordagens/sustentabilidade; 

 As abordagens mais utilizadas são as que apresentam menor probabilidade de 

desenvolver competências; 

 As abordagens pedagógicas com mais propensão em desenvolver as competências 

para a EDS são as que apresentam um caracter mias prático e com ligações à 

comunidade; 

 Algumas abordagens carecem de ser reconfiguradas de forma a melhorar e/ou 

aumentar a sua capacidade de desenvolver competências.   

A integração da sustentabilidade no setor educativo constitui um grande desafio para as 

instituições de ensino superior (Wals, 2014; Araújo & Ramos, 2014). As abordagens 

pedagógicas são os instrumentos mais flexíveis para incorporar os princípios, valores e 

competências da sustentabilidade nos programas académicos. 
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6. Inovações académicas para a economia verde  

6.1. Inovação: noções e conceitos 

Para Borel-Saladin e Turok (2013) um dos maiores benefícios a longo prazo de tornar a 

economia mais verde é a inovação. A inovação pode ser definida como a criação ou 

introdução de um produto, processo ou serviço com valor económico acrescentado no 

mercado (Baunsgaard & Clegg, 2015; Chapple, Kroll, Lester, & Montero, 2011). Não 

devendo ser equivocada com a invenção (descoberta – para que seja considerada uma 

inovação tem de chegar ao mercado), a inovação pode adquirir vários tipos de classificação 

(radical, incremental) e, quando bem-sucedida, apresenta grandes benefícios para a 

sociedade e a economia (Baunsgaard & Clegg, 2015; Carr, Kendal, & Flynn, 2016). 

Em torno da economia verde é possível a identificação emergente de um sistema regional 

de inovação cujos principais objetivos se relacionam com a melhoria da qualidade 

ambiental (Chapple et al., 2011). Um sistema regional de inovação é um sistema social 

caracterizado pela troca, interação e aprendizagem cooperativa entre diferente atores 

(públicos e privados), cujo objetivo primordial é a produção e difusão de conhecimento 

(Cooke, Uranga, & Etxebarria, 1997, 1998; Doloreux, 2002). Os sistemas regionais de 

inovação não só podem ser reforçados pelas universidades e outras instituições de ensino 

superior, como também, estas têm a capacidade de colaborar na construção e 

caracterização de uma região como sendo economicamente verde (Lee & van der Heijden, 

2019). 

A economia verde, fazendo parte da economia sustentável, necessita de um conjunto de 

competências gerais de sustentabilidade, bem como de perfis técnicos ligados aos trabalhos 

e empregos verdes. Empregos esses que requerem novos conhecimentos, competências e 

capacidades que podem ser desenvolvidas nas instituições de ensino superior (Lee & van 

der Heijden, 2019; Murga-Menoyo, 2014). Como diz Ramos (2015, p. 212), “a formação de 

estudantes, professores, investigadores e outros profissionais permite à Universidade 

desenvolver um papel ativo na formação de pessoas qualificadas em relação ao tema do 

meio ambiente”. 
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6.2. Inovações académicas 

“Classic models of education cannot meet all our needs” 

 (McAndrew & Scanlon, 2013, p. 1451). 

 

Segundo Wals (2014, p. 8), as universidades já começam a reconhecer o papel das 

inovações académicas de tal forma que, cada vez mais têm apostado em “mudanças mais 

sistémicas em direção à sustentabilidade, reorientação das suas atividades de educação, 

pesquisa, operações e conscientização da comunidade”. Dentre outras formas, a inovação 

pode ocorrer mediante a criação, transformação e/ou desenvolvimento de produtos, 

processos e mercados (Chapple et al., 2011). No caso de universidades e outras instituições 

de ensino superior, a inovação pode ocorrer através de criações e/ou alterações nos seus 

currículos, como também nas abordagens de ensino e aprendizagem.  

Cada vez mais, as universidades têm apostado na reestruturação curricular de forma a 

acompanhar as mudanças políticas, sociais, tecnológicas e económicas (HEA, 2012). Ao 

colaborarem com governos e empresas, as universidades têm a conjuntura de influenciar a 

procura pelos empregos verdes, contribuir para a sua formalização, tal como incentivar a 

economia verde local (Lee & van der Heijden, 2019).  

O acesso gratuito à educação tem alterado a visão das pessoas relativamente à 

aprendizagem online pelo que, as metodologias de ensino à distância é das inovações 

académicas que mais têm proliferado (McAndrew & Scanlon, 2013). Por sua vez, o 

desenvolvimento de novos cursos são das inovações mais desafiantes para as instituições 

de ensino superior (Lozano & Lozano, 2014), sendo que “o mercado de trabalho exige 

diferentes aptidões profissionais, adaptadas às novas realidades da economia verde, pelo 

que as instituições de formação terão de saber ajustar a sua oferta formativa e desenvolver 

novos perfis profissionais” (Ramos, 2015, p. 206). 

 

6.3. Exemplo de inovação académica no Reino Unido  

Numa altura em que as questões relativas à economia verde ainda se encontravam pouco 

exploradas, a Bournemouth University no Reino Unido, desenvolveu um programa 



 
 

22 

académico do segundo ciclo, conferente ao grau de mestrado na área a Economia verde 

(Newton et al., 2014). 

Newton et al. (2014) ao estudarem o contexto de desenvolvimento e implementação do 

referido curso chegaram às seguintes conclusões: 

 O curso foi desenvolvido num contexto de fortalecimento do desenvolvimento 

económico verde do governo local, bem como de na tentativa de aproveitar as 

pesquisas feitas pela universidade sobre a economia verde;  

 Tendo iniciado no ano letivo 2010/2011, o Mestrado em Economia Verde é um 

curso lecionado pelo método de aprendizagem à distância, onde além dos materiais 

necessários (incluindo vídeo e áudio) para a frequência do curso, é disponibilizado 

aos estudantes um acompanhamento individual; 

 Por se tratar de um tema relativamente novo, a maior dificuldade durante o 

desenvolvimento do curso foi a criação do plano curricular. A solução passou pela 

seleção de 6 unidades de ensino (fronteiras em ciência da sustentabilidade, 

mudança climática e gestão de carbono, desenvolvimento sustentável na prática, 

tecnologia verde e energia renovável, serviços de biodiversidade e ecossistema, 

direito ambiental e justiça social) que fornecem base científica e aplicações reais 

práticas, bem como a elaboração de um manual sobre a economia verde; 

 As barreiras institucionais (falta de recursos, documentações, certificações de 

qualidade, colaboração entre departamentos, entre outros), e burocráticas 

(certificações e acreditações) tornam o processo de desenvolvimento lento e 

custoso; 

 O feedback positivo por parte dos estudantes e a procura de oportunidades de 

emprego decorrentes do desenvolvimento económico verde, comprova que apesar 

de não estar quantificada, no setor educativo existe uma procura pela economia 

verde. 

 

Para que se consiga então alcançar o desenvolvimento sustentável e melhoria da qualidade 

de vida, é necessário um trabalho conjunto e cooperativo entre universidades, órgãos 

estudantis, legisladores e organizações de forma a promover políticas consistentes com a 

sustentabilidade e a economia verde, aprimorar a oferta formativa e as competências, a 

oportunidades de empregos verdes no mercado e assegurar a qualidade de vida e emprego 

para a sociedade (HEA, 2012). 
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7. Sustentabilidade e economia verde nas universidades 

portuguesas 

Pouco suporte científico existe relativamente à inserção da sustentabilidade no ensino 

superior em Portugal (Batista & Ramos, 2011), mas esforços institucionais para o processo 

de sensibilização das questões ambientais nos espaços académicos do ensino superior têm 

vindo a ser feitos progressivamente (Araújo & Ramos, 2014). 

No debate internacional sobre a sustentabilidade no ensino superior, no que respeita as 

abordagens e publicações, os Países de Língua Portuguesa (PLP) melhores posicionados 

são Portugal e Brasil (Bizerril et al., 2018), sendo as suas contribuições no setor da 

educação relacionadas com as estratégias de integração da sustentabilidade nos programas 

académicos e a promoção de abordagens interdisciplinares nas IES. No que respeita à UE, 

alguns países como a Espanha e o Reino Unido já se encontram mais desenvolvidos nas 

questões da economia verde. Os seus avanços abrangem as competências, as abordagens 

pedagógicas e até mesmo a criação de cursos e currículos relacionados com o tema.   

Em Portugal, segundo dados recolhidos no site da Direção Geral do Ensino Superior1 

(DGES) resumidos na Tabela 1, podemos perceber que as instituições de ensino superior 

portuguesas possuem uma gama vasta de oferta formativa distribuída em 10 áreas de 

estudos e, conferentes de grau relativos ao 1º e 2º ciclo de estudos. De entre os mesmo, 

foram selecionados aqueles que pelo seu nome se relacionam com as temáticas da 

sustentabilidade e da educação ambiental. O resultado deu origem à Tabela 2, no qual 

verificamos que: 

 Nem todas as áreas de estudo possuem cursos relacionados à economia verde; 

 Os cursos existentes direcionados ao tema são maioritariamente cursos do 1º ciclo; 

 A área da saúde até ao momento não possui nenhum curso relativamente à 

sustentabilidade ou educação ambiental. Existe uma relação muito forte entre o 

meio ambiente e a saúde, qualidade de vida e do trabalho das pessoas (ILO, 2018; 

Valenti et al., 2016); 

 A área do Direito, Ciências Sociais e Serviços, das áreas que possuem cursos 

alusivos ao tema, é a que apresenta o número mais reduzido. Isso pode revelar a 

fraca regulamentação e/ou ausência de políticas ambientais. 

                                                 
1 https://www.dges.gov.pt/pt  acedido à 08.09.2019 
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  Nota-se um esforço por parte das universidades e outras instituições de ensino superior 

portuguesas em incluir a sustentabilidade e educação ambiental na sua gestão e 

planeamento estratégico, bem como na sua vida prática mediante a criação de campus 

verde e sensibilização de toda a comunidade académica para a importância da 

sustentabilidade (Cerqueira, 2016). A Faculdade de Economia da Universidade do Porto 

por sua vez, relativamente aos assuntos da sustentabilidade, oferece um Mestrado em 

Economia e Gestão do Ambiente (MEGA)2, uma disciplina opcional em Economia do 

Ambiente3 e um Curso Livre em Colaboração com Faculdade de Engenharia relativo à 

Economia Circular 4 . Ambos os cursos são direcionados para o 2º ciclo de estudos 

enquanto a disciplina insere-se na Licenciatura em Economia. O curso de Economia 

Circular insere-se na área da Tecnologia e Proteção do Ambiente, enquanto o MEGA 

compreende as áreas de Economia, Matemática, Informática, Estudos de Gestão e Ciências 

Jurídicas sendo caracterizado pela aproximação dos estudantes ao mercado de trabalho e 

tem como um dos principais objetivos o desenvolvimento de competências na área 

ambiental. 

Cabe às instituições de ensino superior formarem quadros críticos e competentes em 

contexto ambiental, social e económico multicultural e disciplinar (Araújo & Ramos, 2014). 

Porém, o sistema educativo quando aborda temas transversais como a sustentabilidade e a 

educação ambiental que, exige a colaboração entre diferente áreas e setores, enfrenta 

barreiras políticas e institucionais que só serão ultrapassadas através da cooperação efetiva 

entre as IES, o governo e os legisladores (Batista & Ramos, 2011).  

Desta forma, podemos concluir que a sustentabilidade é uma preocupação para as 

instituições de ensino superior portuguesas. O número crescente de programas de estudo e 

iniciativas académicas comprovam o seu interesse no desenvolvimento da sustentabilidade.  

 

  

                                                 
2 https://sigarra.up.pt/fep/pt/cur_geral.cur_view?pv_ano_lectivo=2019&pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_si
gla=M&pv_curso_id=1036 
3 https://sigarra.up.pt/fep/pt/ucurr_geral.ficha_uc_view?pv_ocorrencia_id=439452 
4 https://sigarra.up.pt/fep/pt/cur_geral.cur_view?pv_ano_lectivo=2018&pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_si
gla=UFC&pv_curso_id=16141 
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Áreas de Estudos Tipo de Curso 
Nº de 

cursos 

Total de cursos por área de 

estudos 

Total de 

cursos 

Ciências Licenciatura 45 45 

575 

Saúde 

Licenciatura 30 

35 
Preparação para 

Mestrado Integrado 
2 

Mestrado Integrado 3 

Tecnologias 

Licenciatura 115 

138 
Preparação para 

Mestrado Integrado 
1 

Mestrado Integrado 22 

Agricultura e recursos naturais 

Licenciatura 21 

23 
Preparação para 

Mestrado Integrado 
1 

Mestrado Integrado 1 

Arquitetura, Artes Plásticas e Design 
Licenciatura 52 

55 
Mestrado Integrado 3 

Ciências da educação e Formação de Professores Licenciatura 10 10 

Direito, Ciências Sociais e Serviços 
Licenciatura 96 

97 
Mestrado Integrado 1 

Economia, Gestão e Contabilidade Licenciatura 71 71 

Humanidades, Secretariado e tradução 
Licenciatura  45 

46 
Mestrado Integrado 1 

Educação Física, Desporto e Artes do Espetáculo Licenciatura 55 55 

 

Tabela 1: Cursos por área de estudo no ensino superior português. Fonte: https://www.dges.gov.pt/guias/indarea.asp 



 
 

26 

Área de estudos Tipo de Curso Nome do Curso 

Ciências Licenciatura 

Ciências do ambiente 

Ecologia e ambiente 

Saúde ambiental 

Tecnologias do ambiente e do mar 

Saúde  -   -  

Tecnologias 

Licenciatura 

Energia e ambiente 

Engenharia do ambiente 

Engenharia civil e do ambiente 

Engenharia da energia e do ambiente 

Mestrado Integrado 
Engenharia do ambiente 

Engenharia da energia e do ambiente 

Agricultura e recursos naturais Licenciatura 

Ciências florestais e recursos naturais 

Energias renováveis e ambiente 

Engenharia florestal e recursos naturais 

Tecnologia e gestão ambiental 

Arquitetura, Artes Plásticas e Design  -   -  

Ciências da educação e Formação de Professores Licenciatura 
Educação Ambiental 

Educação Ambiental e Turismo de Natureza 

Direito, Ciências Sociais e Serviços Licenciatura Segurança do Trabalho e Ambiente 

Economia, Gestão e Contabilidade Licenciatura 
Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança 

Gestão Sustentável das Cidades 

Humanidades, Secretariado e tradução  -   -  

Educação Física, Desporto e Artes do Espetáculo  -   -  

 

Tabela 2: Cursos relacionados à sustentabilidade e educação ambiental. Fonte: https://www.dges.gov.pt/guias/indarea.asp
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8. Conclusão 

A sustentabilidade ambiental pressupõe o desenvolvimento económico e a melhoria da 

qualidade de vida através da gestão consciente e eficaz dos recursos naturais, visando 

sempre a preservação do ecossistema (ILO, 2018; UNEP, 2011). A proliferação dos 

problemas ambientais tem criado a necessidade de novos modelos económicos mais 

“limpos” que contribuam para o desenvolvimento sustentável como por exemplo a 

economia verde (Murga-Menoyo, 2014; Ramos, 2015). Tornar a economia e a sociedade 

mais verdes levam ao surgimento de novos empregos (os chamados empregos verdes) que 

exigem habilidades e perfis mais técnicos. As instituições de ensino superior, como 

entidades formadoras, devem criar condições para a formação e consciencialização 

ambiental de cidadãos e profissionais competentes nos setores económicos verdes. 

Esta dissertação teve como objetivo a determinação das competências-base para a 

economia verde, que consideramos coincidirem com as competências para a EDS, a 

identificação das abordagens pedagógicas mais indicadas para o desenvolvimento dessas 

competências e, a exploração de exemplos de inovação académicas para a economia verde, 

recorrendo aos exemplos da Espanha e do Reino Unido de forma a estudar a possibilidade 

de réplica para Portugal. No entanto, não se procedeu à realização de um estudo 

comparativo pela falta de informação, tendo apenas sido feito um breve levantamento da 

oferta formativa do sistema universitário português. Contudo, pudemos verificar que 

Portugal, apesar de ainda não apresentar os mesmo desenvolvimentos que outros países 

mais avançados, tem demostrado um esforço em acompanhar as mudanças em curso. 

Serão necessários estudos futuros no setor educacional português, nomeadamente análise 

dos planos curriculares, competências e abordagens dos cursos relacionados à 

sustentabilidade, que auxiliem na compreensão do panorama nacional e identifiquem as 

lacunas existentes de forma a se proceder à criação de estratégias e medidas para colmatá-

las. Investigações sobre as políticas existentes em Portugal a nível nacional relativamente à 

economia verde poderão ser úteis para entender qual o ponto de situação do país e assim 

em colaboração com as universidades encontrar soluções mais direcionadas para o 

aumento pela procura de empregos verdes e a formação de profissionais qualificados.  

Assim, é expectável que nos próximos anos a educação para o desenvolvimento sustentável 

aproxime e crie sinergias entre o governo, as organizações, as universidades e a 



 
 

28 

comunidade, proporcionando uma partilha de informação e criação de medidas para a 

promoção da sustentabilidade e da economia verde. 

Em termos de conclusão, as alterações climáticas e as preocupações ambientais são 

resultantes da atividade e má gestão humana dos recursos naturais da terra. Essas 

preocupações são agravadas pela “volatilidade dos mercados financeiros e a vulnerabilidade 

da economia real a eles” (Lorek & Spangenberg, 2014, p. 34). A sustentabilidade passou a 

ser a palavra de ordem na procura pela melhoria da qualidade de vida. Desta forma, a 

economia verde, surge como um modelo económico alternativo, no desenvolvimento 

económico passa pela sustentabilidade económica e reestruturação do mercado e dos 

empregos. Estas mudanças, além de requerem novas condições de emprego, requerem 

também perfis técnicos mais específicos cuja base está assente nos princípios do 

desenvolvimento sustentável. Assim, as universidades e instituições de ensino superior, 

devem inovar nos seus métodos de ensino-aprendizagem de forma a dar resposta aos 

desafios do mercado de trabalho, ao mesmo tempo que incentivam a educação ambiental 

generalizada a toda comunidade. 
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