OBJETIVOS para o
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

Nas unidades curriculares da UTA D

2020

Índice

TÍTULO

Enquadramento

Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável nas
unidades curriculares da UTAD no ano letivo 2020/2021

Objetivos e metodologia
Análise dos resultados

COORDENAÇÃO
Artur Cristóvão
Vice-Reitor para o Planeamento e Internacionalização
Cristiana Rego
Gabinete do Reitor, Assessoria de Planeamento

ELABORAÇÃO
Andrea Rego

Conclusões

Enquadramento
A cimeira da ONU realizada em Nova Iorque, em setembro de 2015, definiu os 17
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), no âmbito de uma agenda
ambiciosa visando a erradicação da pobreza e o desenvolvimento económico,
social e ambiental à escala global até 2030, que ficou registada no documento
“Transformando o nosso Mundo: a Agenda para o Desenvolvimento Sustentável de
2030”.
A Agenda 2030 resulta do trabalho conjunto de governos e cidadãos de todo o
mundo para criar um novo modelo global para acabar com a pobreza, promover a
prosperidade e o bem-estar de todos, proteger o ambiente e combater as
alterações climáticas e integra 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS),
sucessores dos oito Objetivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM), que deverão
ser implementados por todos os países e que abrangem áreas tão diversas, mas
interligadas, como: acesso equitativo à educação e serviços de saúde de
qualidade; criação de emprego digno; sustentabilidade energética e ambiental;
conservação e gestão dos oceanos; promoção de instituições eficazes e de
sociedades estáveis e combate à desigualdade a todos os níveis” .
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A UTAD tem a ambição de contribuir, através dos compromissos estabelecidos no

Como compromissos gerais, transversais aos Objetivos de Desenvolvimento

Plano Estratégico 2017-21, enquanto agente ativo na transformação do mundo,

Sustentável, o Plano Estratégico salienta:

para alcançar todos os objetivos desta Agenda. Desde logo, no quadro dos valores

- O reforço da componente de internacionalização do conhecimento produzido

subjacentes ao Plano, assume a centralidade da valorização das pessoas e da sua

pela UTAD, que se reflete em vários ODS, associado aos mecanismos de

participação, a importância da igualdade e da inclusão, e a promoção da

divulgação e promoção das boas práticas de ciência aberta e partilha de

sustentabilidade do Planeta. Por outro lado, afirma-se como instituição que pensa

conhecimento;

global e age local e globalmente, envolvida na reflexão e na ação por um mundo
mais próspero e sustentável, com uma cultura de responsabilidade social,

- A inclusão da Agenda 2030 e dos ODS na estrutura curricular dos vários cursos
ministrados pela UTAD;

colaborativa e de trabalho em rede, focada na qualidade e com uma visão

- O reforço do papel da UTAD enquanto veículo e promotor da Agenda 2030 no

internacional, em interação com o mundo científico, empresarial, político e com a

contexto das suas relações com a comunidade, com as empresas e com

sociedade em geral.

entidades públicas ou privadas.
Decorrentes destes objetivos gerais, a UTAD estabeleceu, no seu Plano de
Atividades 2020, efetuar o levantamento dos cursos e UC que incluem os temas da
Agenda 2030 e dos ODS na sua estrutura curricular, bem como da percentagem de

Inserir foto

estudantes abrangidos.
Neste contexto, foi elaborado um questionário aos docentes da UTAD, solicitando a
professores a identificação, se aplicável, das UC onde a temática dos ODS é
abordada.
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Objetivos e
Metodologia

Metodologia
Para a realização deste inquérito foi utilizada como ferramenta de trabalho o
LimeSurvey, um software livre para aplicação de questionários online. O inquérito
foi preparado em janeiro e no dia 30 desse mesmo mês procedeu-se ao envio
de um convite, via e-mail, a todos os docentes, solicitando a sua participação.
Desde esse momento, o inquérito esteve disponível online podendo ser
preenchido até ao final do mês de fevereiro. A 14 de fevereiro, foi enviado um
lembrete para o preenchimento do inquérito.

O Inquérito teve como objetivos fundamentais:

Limitações do estudo

1.

Identificar as UC que abordam os ODS nos cursos ministrados da UTAD;

2.

Aferir se a temática é formalmente incluída nos planos de estudo das UC;

3.

Constituir-se

Ao longo deste estudo verificaram-se algumas limitações. Uma das limitações
iniciais desta análise foi a existência das mesmas UC lecionadas em cursos

como a

fotografia

da

situação em

2020, prevendo a

implementação de outras medidas que permitam estabelecer um ponto zero e
aferir o impacto dessas medidas, por comparação com os anos subsequentes.

diferentes, tendo-se optado por validar todas elas individualmente. Outra
limitação foi o facto de vários docentes terem mencionado quais as unidades
curriculares em que inseriam/ou abordavam a temática em questão, mas não
terem identificado a que curso e ciclo estas pertenciam. Por último, dado que o
segundo grupo de questões não é obrigatório, correu-se o risco de as mesmas
não serem respondidas e nem todas poderem ser incluídas na análise total.
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O inquérito

137
Questionários validados

Iniciaram o preenchimento do inquérito 237 docentes, no entanto apenas 137
concretizaram a submissão do mesmo. A informação apresentada refere-se, assim,

Educação e Psicologia

a 137 docentes que submeteram o inquérito com sucesso no prazo em que este

Escola Superior de Saúde

14

Economia, Sociologia e Gestão

14

esteve online.

24

Dos 137 docentes, 24 indicaram pertencer ao Departamento de Educação e

Engenharias

Psicologia. Tratando-se, assim, do Departamento mais participativo. Ao contrário,

Zootecnia

10

apresenta-se o Departamento de Ciências Florestais e Arquitetura Paisagística

Ciências Veterinárias

10

Biologia e Ambiente

10

como o menos participativo, com apenas 2 respondentes.

11

Química

9

Física

8

Matemática

6

Agronomia

6

Genética e Biotecnologia

5

Letras, Artes e Comunicação

4

Geologia

4

Ciências Florestais e Arquitetura Paisagísta
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O tema da sustentabilidade inserese nos conteúdos programáticos de
alguma(s) Unidade(s) Curricular(es)
que leciona?

Q.

72

Não

Q.

Em quantas Unidades Curriculares se
insere a temática?

20

65
Sim
12

10

8

6

7

65 docentes indicaram que o tema dos Objetivos para o
Desenvolvimento Sustentável estão inseridos nos conteúdos

1

1

7

9

programáticos de unidades curriculares que lecionam.
1

Os restantes 72 docentes afirmaram que o tema não se
insere

nos

conteúdos

programáticos

de

3

4

5

6

unidades

curriculares que lecionam.

47%

2

Quando questionados sobre em quantas unidades curriculares se insere o
tema

dos docentes afirmam incluir a temática
nos planos curriculares

estando

inserido nos

conteúdos

programáticos, 20

docentes

apontaram duas unidades curriculares, 12 docentes uma unidade curricular,
e 10 docentes três unidades curriculares.
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Q.

Mencione as Unidades Curriculares
e os respetivos cursos a que
pertencem.

191

Pares unidades curriculares/curso diferentes

Pós-Graduação
2%
Mestrado Integrado
6%

Doutoramento
2%

Na totalidade foram mencionadas 191 unidades curriculares
que inserem o tema nos seus conteúdos programáticos. De

Mestrado
26%

referir que nos casos em que existiam as mesmas unidades

Licenciatura
64%

curriculares lecionadas em cursos diferentes, todas elas
foram validadas.

Em relação aos ciclos de estudo das unidades curriculares

47%

dos docentes afirmam incluir a temática
nos planos curriculares

mencionadas, 64% das 191, ou seja, a maioria, pertencem à
Licenciatura, 26% ao Mestrado, 6% ao Mestrado Integrado,
2% à Pós-Graduação e, com o mesmo valor, 2% ao
Doutoramento.
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Q.

Mencione as Unidades Curriculares e os
respetivos cursos a que pertencem.
32

Economia, Sociologia e Gestão

26

Biologia e Ambiente
60
43

22

Agronomia

44

21

Engenharias
29

15

Escola Superior de Saúde
15

14

Genética e Biotecnologia

13

Química
ECAV

ECHS

ECT

ECVA

ESS

10

Zootecnia
Matemática

7

São apontadas pela ECVA 60 unidades curriculares, 44 pela

Geologia

7

ECHS, 43 pela ECAV, 29 pela ECT, e por fim, 15 pela ESS. Quanto

Letras, Artes e Comunicação

6

aos departamentos, o de Economia, Sociologia e Gestão é o

Ciências Florestais e Arquitetura Paisagística

6

departamento que apresenta maior número de unidades

Educação e Psicologia

6

curriculares, com 32; De seguida, o de Biologia e Ambiente,

Ciências Veterinárias

com 26; e em terceiro lugar o de Agronomia, com 22. O
departamento
curricular.

de

Física

apresenta

apenas

1

unidade

5
1
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Q.

Mencione as Unidades Curriculares
e os respetivos cursos a que
pertencem.

59 cursos (58 ciclos de estudo + 1 pós-graduação)

Relativamente aos ciclos de estudos que inserem os ODS nos
programas curriculares, existem 58 ciclos de estudo num total de
108 cursos mais 1 curso de pós-graduação. Nestes 108 estão

1

4

incluídos cursos que já não são oferecidos, no entanto, ainda

1

foram contabilizados. Ou seja, 54% dos cursos oferecidos pela
UTAD inserem os ODS nos programas curriculares.

Licenciatura

21

32

Mestrado
Mestrado Integrado

Maioritariamente, são da Licenciatura, com 32 cursos; de
seguida, Mestrado com 21 cursos; Doutoramento com 4 cursos e,
por fim, Mestrado Integrado e Pós-Graduação com apenas 1
curso cada.

Doutoramento
Pós-Graduação

54%

Ciclos de estudo inserem a temática nos
programas curriculares

ODS nas unidades curriculares da UTAD | 10

Q.

Mencione as Unidades Curriculares
e os respetivos cursos a que
pertencem.
16

16

Dos 59 cursos mencionados, 16 são da Escola de Ciências

14

Humanas e Sociais; outros 16 são da Escola de Ciências da Vida
e do Ambiente; 14 são da Escola de Ciências Agrárias e
Veterinárias; 9 são da Escola de Ciência e Tecnologia; e, por fim,

9

4 são da Escola Superior de Saúde.
4

Contabilizando
identificados

os

estudantes

pelos

docentes,

que

frequentam

constata-se

que

os

cursos

há

4950

estudantes da UTAD que têm informação sobre a temática dos
ECAV

ECHS

ECT

ECVA

ESS

ODS nas suas unidades curriculares, representando 71% dos
estudantes da UTAD.

4950 estudantes da UTAD têm informação
sobre a temática dos ODS nas suas
unidades curriculares

71%

Estudantes têm informação sobre a
temática nas suas unidades curriculares
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Q.

Mesmo não estando inserido nos
conteúdos programáticos aborda o
tema da sustentabilidade nalguma(s)
Unidade(s) Curricular(es)?

Q.

Em quantas Unidades Curriculares
se insere a temática?

6

20 Sim

6

6

52

Não

Dos 72 inquiridos que negaram na primeira questão

1

2

3

1

1

5

7

garantindo que o tema não se inseria nos conteúdos
programáticos de alguma(s) unidade(s) curricular(es), 52
certificaram que também não abordavam, de igual forma, o
tema em alguma unidade curricular, correspondendo a 72%
dos inquiridos. Os restantes 20 confirmaram, no entanto, que
abordavam

o

tema

em

alguma

unidade

Dos 20 docentes que confirmaram abordar o tema em alguma
unidade curricular mesmo não estando inserido nos conteúdos
programáticos afirmaram abordar o tema em 1, 2 ou 3 unidades
curriculares.

curricular,

correspondendo a 28% dos inquiridos.
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Q.

Quais os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 incluídos /abordados
nos conteúdos programáticos das Unidades Curriculares?
43

ODS abordados nos conteúdos programáticos
ODS incluídos nos conteúdos programáticos

28

23
20

19
15
10

10
4

2

2

14

3

4

11

5

2

0

6

7
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11

9

7

5

1

1

16

14
11

6
3

23

21

20

5

3

10

5

5

2

11

12

13

1

14

15

16

17

A seleção dos objetivos por parte dos docentes abrangeu todos os 17 Objetivos de

Responsáveis (7 x.). Os Objetivos que se incluem minoritariamente nas unidades

Desenvolvimento Sustentável. O que evidencia um ponto positivo. De uma forma geral, o

curriculares são o Objetivo 2: Erradicar a fome e Agricultura Sustentável e o Objetivo 17:

ODS mais mencionado pelos docentes são o Objetivo 12: Consumo e Produção

Parcerias e Meios de Implementação (1x.). O Objetivo 7: Energia Limpa e Acessível não se

Responsáveis (50 x.); de seguida, o Objetivo 3: Saúde e Bem-Estar e o Objetivo 15: Vida

inclui em nenhuma unidade curricular.

Terrestre (33 x.); e em terceiro lugar, o Objetivo 13: Ação Contra a Mudança Global do

Quanto aos ODS abordados nas unidades curriculares não estando incluídos nos

Clima (32 x.). O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável menos mencionado é o Objetivo

conteúdos programáticos, os mais abordados são o Objetivo 12: Consumo e Produção

17: Parcerias e Meios de Implementação (6 x.).

Responsáveis (43 x.); o Objetivo 15: Vida Terrestre (28 x.) e o Objetivo 13: Ação Contra a

Detalhadamente,

os

docentes

confirmaram

incluir

nas

unidades

curriculares

maioritariamente o Objetivo 3: Saúde e Bem-Estar (10 x.), de seguida o 13: Ação Contra a
Mudança Global do Clima (9 x.) seguindo-se o Objetivo 12: Consumo e Produção

Mudança Global do Clima (23 x.). O Objetivo menos abordado é o Objetivo 17: Parcerias
e Meios de Implementação (5 x.).
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Q.

Gostaria de participar em algum evento
sobre a temática? Por exemplo, num
Fórum de Sustentabilidade.

Sem
resposta

“Integração da caminhada ecológica na receção aos
alunos de 1º ano no início de cada ano letivo”
“Visita a um centro de tratamento de resíduos”

33

28

Sugestões de eventos

“Campanha de sensibilização
desperdício alimentar na UTAD”

76

para

redução

do

“Proteção ambiental e implementação de boas práticas
agrícolas/florestais”

Sim

“Alimentação ecológica”

Não

“Plantação de árvores”
A grande maioria dos docentes, nomeadamente 76, afirmou
gostar de participar em algum evento sobre a temática, o

“Produção de energia sustentável”

que corresponde a uma percentagem de 55%. A minoria, 28
docentes, não mostrou interesse em participar nalgum

Quanto à colocação voluntária de sugestões de eventos, dos 137

evento sobre a temática, correspondendo a

inquiridos 18% propuseram sugestões de eventos. Em cima estão

20%. Alguns

docentes, nomeadamente 33, preferiram não responder à

apresentadas algumas das sugestões propostas pelos docentes.

questão, correspondendo a 25% dos inquiridos.
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Q.

Participaria,
de
forma
ativa,
na
organização de alguma atividade
dedicada à sustentabilidade?

Sem
resposta

Sugestões de atividades
“Integração da caminhada ecológica na receção aos
alunos de 1º ano no início de cada ano letivo”
“Visita a um centro de tratamento de resíduos”

33

“Campanha de sensibilização
desperdício alimentar na UTAD”

67

redução

“Proteção ambiental e implementação
práticas agrícolas/florestais”

Sim

37

para

de

do
boas

“Alimentação ecológica”

Não

“Plantação de árvores”
A grande maioria dos docentes, nomeadamente 67, afirmou
participar de forma ativa na organização de alguma

“Produção de energia sustentável”

atividade dedicada à sustentabilidade, o que corresponde
a uma percentagem de 49%. Contrariamente, 37 docentes
negaram em participar nalgum evento sobre a temática,
correspondendo a
docentes

27% dos inquiridos. Os restantes 33

preferiram

não

responder

à

questão,

Quanto à colocação voluntária de sugestões de atividades, dos 137
inquiridos 18% propuseram sugestões de atividades. Em cima estão
apresentadas algumas das sugestões propostas pelos docentes.

correspondendo a 24% dos inquiridos.
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Conclusões

O estudo permitiu concluir que 4950 dos estudantes da UTAD têm o tema dos ODS em pelo menos uma das unidades curriculares dos cursos que frequentam, o
que é positivo, pois representa 71% dos estudantes da UTAD.
No entanto, verifica-se que há uma grande margem de crescimento para a UTAD poder complementar o estudo e aprofundar a temática dos ODS nas suas
unidades curriculares, uma vez que em 50 cursos o tema não é abordado e, como o próprio estudo indica, 53% dos docentes não incluem a temática em
alguma unidade curricular. É, portanto, necessário reforçar a promoção de inclusão de conteúdos de sustentabilidade nas unidades curriculares.
A UTAD representa um lugar de aprendizagem para o desenvolvimento sustentável e, por isso, deve orientar todos os seus processos para os princípios da
sustentabilidade. Tal abordagem visa à integração da sustentabilidade e dos ODS da Agenda 2030 na estrutura e programa das UC de todos os cursos.
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