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NOTA DE ABERTURA
O conceito de Sustentabilidade tem vindo a conquistar um papel muito relevante e de grande
importância, com a sua agenda própria. As Instituições de Ensino Superior (IES), devido ao seu papel
fundamental na formação das futuras gerações de profissionais e, como centros de conhecimento e
inovação em várias áreas das ciências e engenharias, têm vindo a assumir compromissos e a dar o seu
contributo para que a compreensão das interações entre os seres humanos e o ambiente possibilite, cada
vez mais, um desenvolvimento sustentável.
É cada vez maior o número de IES que se empenha, e afirma o seu compromisso, em incorporar a
Sustentabilidade na sua instituição, a nível do ensino praticado, da investigação desenvolvida, das operações
realizadas diariamente e de toda a divulgação e comunicação através de relatórios e eventos nesta temática.
A FCT NOVA demonstra o seu compromisso com a Agenda 2030 das Nações Unidas, ao incorporar a
Sustentabilidade na visão e missão da escola, ambicionando contribuir ativamente para os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (UN, 2030).
A Visão da FCT NOVA, co-construída com os vários setores da Escola, traduz-se em ambicionar:

Uma comunidade colaborativa de criação e partilha de conhecimento,
apostada num futuro sustentável e inclusivo.
A inovação, a solidariedade e a proteção da natureza potenciam uma vivência
integrada e justa, que motiva os FCTenses para assumir a sustentabilidade –
ambiental, social e económica – como pilar transversal a toda a sua atividade.

VALORES E PRINCÍPIOS
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
O nosso planeta enfrenta desafios muito grandes à escala global, que
requerem medidas de adaptação e mudanças nas vertentes económica, social
e ambiental. Em 2015, as Nações Unidas aprovaram a Agenda 2030 para o
Desenvolvimento Sustentável. Os 193 Estados-Membros das Nações Unidas,
chegaram a um consenso sobre 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS), que incluem 169 metas, avaliadas segundo 230 indicadores globais e que
procuram fazer frente aos principais desafios que a Humanidade atualmente
enfrenta.
Esta Agenda é um plano de ação para as pessoas, para os governos e para as
instituições que procuram a prossecução de um mundo melhor, seguindo um
modelo de desenvolvimento sustentável e justo para todos.
As IES devem envolver-se na concretização dos ODS, através do seu
modelo de ensino, das práticas de investigação e das operações diárias, que
constituem uma oportunidade para criar e implementar soluções e tecnologias
que resolvam os maiores desafios globais, ajudando a interligar estratégias
empresariais e prioridades globais.

A dimensão, a população e as atividades diárias no Campus da FCT NOVA são equiparadas às de uma
pequena cidade, logo a análise dos consumos de recursos naturais e o usufruto que se faz dos seus espaços
físicos, bem como as ligações à comunidade, são aspetos de extrema importância a nível económico,
ambiental e social.
Não se gere o que não se conhece, pelo que um dos primeiros passos é conhecer, com a melhor
informação disponível, o estado da sustentabilidade na FCT NOVA. Este documento sistematiza um conjunto
de informação sobre 12 domínios da Escola, e resulta dos trabalhos conduzidos por 8 grupos de estudantes
finalistas, no âmbito da UC de Projeto em Engenharia do Ambiente, do Mestrado Integrado em Engenharia
do Ambiente, realizados no ano letivo 2018-2019, orientados por 13 docentes do Departamento de Ciências
e Engenharia do Ambiente (DCEA) da FCT NOVA.
Este documento não é um Relatório de Sustentabilidade, desígnio que a FCT NOVA terá de vir a produzir
a curto prazo. Este documento é um Breve Retrato da Sustentabilidade na FCT NOVA a partilhar com toda
a comunidade FCTense, tendo por objetivos:
1. Compilar dados e informações sobre o desempenho global da FCT NOVA;
2. Analisar os resultados da informação recolhida, para a compreensão de todos;
3. Apresentar de forma transparente a todos os stakeholders da FCT NOVA o estado atual das várias
componentes analisadas, obstáculos e estratégias de melhoria a implementar em cada área.

FCT NOVA faz parte da Rede Campus Sustentável
A FCT NOVA, representada pela Eng.ª Joana Santos e pela Dra. Antje Disterheft,
esteve presente na criação da Rede Campus Sustentável (RCS)1, em 27 de
novembro de 2018, em conjunto com membros da comunidade de ensino
superior nacional. A RCS é uma rede nacional de IES que pretende criar uma
plataforma de colaboração, diálogo, reflexão e troca de experiências sobre
iniciativas e modos de implementação dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável nas Instituições do Ensino Superior, com o objetivo de tornar todos os
campi universitários aderentes mais sustentáveis.
A RCS organiza em 2019 a 1ª Conferência Campus Sustentável (CCS 2019), sob o tema
“Desenvolvimento Sustentável: Instituições de Ensino Superior como Agentes de Mudança”.
1

http://www.uc.pt/efs/ECS2018/Documentos/RedeCampusSustentavel
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A FCT NOVA ...

... E A SUA RELAÇÃO COM A SUSTENTABILIDADE

A Universidade NOVA de Lisboa é a instituição portuguesa melhor classificada no QS Top 50 under 50, do
ranking internacional QS World University Rankings, como uma das 50 Melhores Universidades com menos
de 50 anos. A Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade NOVA de Lisboa (FCT NOVA), é uma
das três maiores e mais prestigiadas escolas de Engenharia e Ciências de Portugal, reconhecida pela sua
investigação de excelência, pela qualidade dos seus cursos e pela empregabilidade dos seus diplomados.

Sustentabilidade é um conceito relacionado ao desenvolvimento sustentável, ou seja, formado por um
conjunto de ideias, estratégias e atitudes ecologicamente corretas, economicamente viáveis, socialmente
justas e culturalmente diversas. A sustentabilidade serve como meio para garantir a subsistência e
preservação dos recursos naturais do planeta, ao mesmo tempo que permite aos seres humanos e às
sociedades desenvolverem soluções de desenvolvimento.

O Campus de Caparica da FCT NOVA, no concelho de Almada, dispõe de uma área de cerca de 65
hectares, com 30 hectares de área edificada, atualmente dedicados à zona central com edifícios de ensino
e investigação.

Os conceitos de sustentabilidade e de desenvolvimento sustentável têm assumido várias definições nos
últimos anos, sendo a mais frequentemente citada a do Relatório de Brundtland, publicado em 1987 pela
World Commission on Environment and Development (WCED). Assim, no desenvolver dos trabalhos que
levaram à concretização deste documento, foi esta a definição considerada:

Mapa-FCT.pdf
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MAPA DO CAMPUS CAMPUS MAP

EDIFÍCIO X
Departamento de Engenharia Electrotécnica

EDIFÍCIO I
Direção
Administração
Conselho Cientíﬁco
Conselho Pedagógico
Divisão Académica
Divisão de Recursos Financeiros
Divisão de Recursos Humanos
Divisão de Apoio à Formação Avançada
Divisão de Planeamento e Gestão da Qualidade
Gabinete de Apoio à Direção / Unidade
de Alumni e Fundraising
Gabinete de Apoio à Direção / Assessoria Jurídica
Gabinete de Apoio à Direção / Unidade
de Contratos
Gabinete de Apoio ao Estudante
e ao Diplomado/Estágios e Inserção Proﬁssional
Departamento de Física
Bar “Casa do Pessoal”

“O desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que satisfaz as
necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras
de satisfazerem as suas próprias necessidades.”
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CEA
Divisão de Acompanhamento de Parcerias
Divisão de Apoio Técnico/ Secção
de Manutenção e Serviços Gerais
Divisão de Apoio Técnico/ Secção
de Planeamento Físico e Ambiental
Divisão de Apoio Técnico/ Secção de Segurança
e Saúde no Trabalho
Divisão de Comunicação e Relações Exteriores
Divisão de Eventos e Projetos Especiais
NOVA.ID.FCT
Agência de Viagens Abreu

EDIFÍCIO DEPARTAMENTAL
Departamento de Química
Departamento de Ciências
e Engenharia do Ambiente
Departamento de Conservação e Restauro
Departamento de Ciências da Vida
Departamento de Ciências
e Tecnologia da Biomassa
Bar “Espaço Mais”
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EDIFÍCIO V
Auditório Caixa Geral de Depósitos
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UNINOVA
Bar Uninova

EDIFÍCIO IV
Sala de Atos
Salas de Aulas

Biblioteca
CGD
Biblioteca

E. Dep

P5

PORTARIA PRINCIPAL

EDIFÍCIO III
Divisão de Infraestruturas Informáticas
Gabinete de Apoio à Direção / Unidade de Apoio
à Execução Pedagógica e Formação Contínua
Gabinete de Apoio ao Estudante
e ao Diplomado / Aconselhamento
Vocacional e Psicológico
Gabinete de Apoio Geral

P7

E. V

LEE

CANTINA
Cantina
Bar “Tia”
Serviços de Ação Social UNL
Reprograﬁa “Duplix”
Restaurante “c@mpus.come”
Bar “My Spot”

EDIFÍCIO II
Departamento de Ciência dos Materiais
Departamento de Informática
Nova Lincs
Bar “D. Lídia”

P7

E. V

HANGARES
Hangar I
Associação dos Estudantes
Bar “Teresa Gato”
Hangar II
Secção de Economato
Hangar III
Vicarte - Centro do Vidro
e Cerâmica para as Artes

E.VIII

UNI

UNI

P1

P1

CEMOP

CEMOP

CENI

CENI

CGD - Caixa Geral de Depósitos
CENTRO DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

P2

BIBLIOTECA
Divisão de Documentação e Cultura
Gabinete de Apoio à Direção/ Unidade de Apoio
a Projetos e Relações Exteriores
Gabinete de Apoio à Direção / Unidade de Promoção
de Investigação e Inovação

EDIFÍCIO VII
Complexo Pedagógico
Departamento de Matemática
Departamento de Ciências Sociais Aplicadas
Unidade de Investigação e Desenvolvimento
UT Austin/Portugal
Bar “Espaço Mais”

P2

Port 2

Port 2
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EDIFÍCIO VIII
Departamento de Engenharia Mecânica e Industrial
Bar “Girassol”

YDRE

AMS

EDIFÍCIO IX
Departamento de Engenharia Civil
Departamento de Ciências da Terra

YDRE

AMS

A FCT/UNL usa o Sistema de

de Cor para Daltónicos

Zona central do Campus de Caparica da FCT NOVA, em Almada

A comunidade académica da FCT NOVA conta com aproximadamente 10 000 pessoas, incluindo
(dados 2018/19):
•

7 991 Estudantes:
•

1 017 em Licenciaturas (1.º ciclo);

•

741 em Mestrados (2.º ciclo);

•

605 em Doutoramentos (3.º ciclo);

•

5 628 em Mestrados Integrados;

•

428 Docentes, praticamente todos doutorados, distribuídos por 14 Departamentos;

•

525 Investigadores, distribuídos por 16 Unidades de Investigação e Desenvolvimento:

•

200 Funcionários.

Atualmente, o conceito de sustentabilidade serve de base ao quadro global referente ao desenvolvimento
sustentável e à cooperação internacional, através da criação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento
Sustentável e os seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (UN, 2030).
É importante perceber a Sustentabilidade como um conceito holístico, que deve ser visto e considerado
como um todo, em todas as suas dimensões – Ambiental, Social e Económica. No entanto, dado o âmbito
deste documento, e pelo facto de se pretender fazer um retrato global da FCT NOVA nas suas várias
dimensões e áreas de atuação, foi considerado que determinado aspeto operacional, ciclo de ensino ou
projeto de investigação tinha relação à sustentabilidade (com maior ou menor foco), sempre que este
tenha relação com pelo menos uma das vertentes da Sustentabilidade. A Sustentabilidade é um tema a que
a FCT NOVA tem vindo a dar atenção, tendo já percorrido o seguinte caminho.
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65

74 M€

30

(PROJETOS ATIVOS EM 2018)

HECTARES DE ÁREA TOTAL

HECTARES DE ÁREA CONSTRUÍDA

10 MIL

PESSOAS DIARIAMENTE NO CAMPUS

16

UNIDADES DE INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

9

CENTROS DE INVESTIGAÇÃO COM CLASSIFICAÇÃO
“EXCELENTE”, 5 “MUITO BONS” E 2 “BONS”

FINANCIAMENTO DEDICADO À INVESTIGAÇÃO

14

DEPARTAMENTOS

89

CICLOS DE ESTUDO (7 LICENCIATURAS,
28 MESTRADOS, 11 MESTRADOS INTEGRADOS,
38 DOUTORAMENTOS E 5 PÓS-GRADUAÇÕES)

100%

(FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA, JUNHO 2019)

CURSOS DE ENGENHARIA ACREDITADOS COM O
SELO DE QUALIDADE EUR-ACE

BOLSAS DO EUROPEAN RESEARCH COUNCIL (ERC)

3

8

CONSÓRCIOS COM EUA (MIT, CMU E UT AUSTIN)

12

13

ENERGIA E EMISSÕES
As necessidades de serviços de energia na FCT NOVA são satisfeitas principalmente pelo consumo
de eletricidade (e.g. iluminação, aquecimento e arrefecimento ambiente, computadores e outros
equipamentos de escritório, equipamentos elétricos de laboratório, etc.), gás propano e gás natural (e.g.
aquecimento ambiente, laboratórios e cozinha).
O Campus de Caparica possui ainda duas fontes locais de produção de energia renovável: 1 turbina
eólica e mais de 1100 painéis solares fotovoltaicos que produzem energia para autoconsumo no Campus.
Metodologia:
1. Análise dos consumos de energia do Campus, nos anos de 2014 a 2018 (sempre que possível) e
respetivos custos associados;
2. Quantificação do consumo de energia no Campus, distribuição por setor e por tipo de uso;
3. Quantificação das emissões de Gases com Efeito de Estufa (GEE) (diretas e indiretas);
4. Estudo do comportamento dos utentes face à utilização da energia;
5. Identificação de oportunidades de melhoria e redução do consumo de energia e das emissões.
CONSUMO DE ENERGIA TOTAL NO CAMPUS
DA FCT NOVA
Eletricidade
9

CONSUMO (GWh)

8

0,05

0,04

0,93

1,01

7

Gás Propano

Gás Natural

0,06

0,10

0,12

0,84

0,68

0,63

• 1 000 000 € gastos em energia
na FCT NOVA, em 2018.

• 932 000 € gastos em eletricidade

6
5
4

7,24

7,23

6,79

3

na FCT NOVA, em 2018.

6,95

6,90

• 78 000 €

gastos em gás na
FCT NOVA, em 2018.

2
1
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2014

2015

2016

2018

2017

EMISSÕES TOTAIS DE GEE DA FCT NOVA
Emissões totais

Emissões diretas

Emissões indiretas

4000

3 425

EMISSÕES (t CO2eq.)

3500
3000

3 194
2 676

2 990

2 701

• 7%

de redução de consumo de
energia, entre 2014 e 2018.

• 15% de aumento de emissões de
GEE em 2018 face a 2017.

• 370 kg de CO2 produzidos

por
utente da FCT NOVA, em 2018
(Pegada Carbónica: 0,37 t CO2eq.).

2500
2000
1500
1000
500
0

2014

2015

2016

2017

2018

Fonte: DAT, 2018.

O edifício Departamental, devido às suas características construtivas, e por ser o edifício com maior área e
maior número de gabinetes, laboratórios e salas de aulas é, consequentemente, o edifício com maior consumo de
energia e mais emissões de GEE associadas.
O funcionamento base dos edifícios (iluminação e laboratórios de investigação) regista o maior consumo de
energia, seguindo-se as atividades correntes (aulas, laboratórios de ensino, gabinetes e serviços administrativos).
Painéis solares fotovoltaicos nas coberturas da FCT NOVA
(DCRE)
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ÁGUA
A água que abastece o Campus da FCT NOVA é fornecida pelos SMAS da Câmara Municipal de Almada,
por dois ramais de ligação com os respetivos contadores, abastecendo os edifícios (instalações sanitárias,
limpeza de espaços comuns, restauração e laboratórios) e o espaço exterior (irrigação de espaços verdes).
A FCT NOVA dispõe ainda de um furo de captação de água subterrânea que abastece a irrigação do
espaço verde em frente à Biblioteca, os reservatórios do serviço de incêndio do Edifício Departamental e o
Charco da FCT.
Metodologia:
1. Recolha de informação relativa às instalações sanitárias do Campus e levantamento dos
equipamentos e dispositivos instalados, nomeadamente, o seu nível de eficiência;
2. Análise dos consumos de água do Campus, nos anos de 2014 a 2018 (sempre que possível) e dos
respetivos custos associados;
3. Quantificação do consumo de água no Campus, por edifício e por tipo de uso;
4. Estudo do comportamento dos utentes do Campus face à utilização da água;
5. Identificação de oportunidades de melhoria e redução do consumo e desperdício de água.
CONSUMO TOTAL DE ÁGUA E CONSUMO POR
SETOR NA FCT NOVA

• 69 mil m3 de água consumida
no ano de 2018.

80

•

60
50
40

• 100

mil €

• 128

mil €

gastos em
abastecimento de água, em 2018.

30
20
10
0

2014

2015

Irrigação + perdas
Empresas
Consumo total de água

• 79%

das
no Campus
reguláveis.

• 76%

Diminuição de 15% no consumo
de água, entre 2017 e 2018.

torneiras
não são

dos autoclismos
no Campus são uniflush
(i.e., só permitem uma
medida de descarga).

2016

2018

2017

Edifícios de aulas
Restauração

Fora serviço /
Operar mal
5%

gastos em
saneamento de água, em 2018.

Biblioteca
Hangares

Torneiras
reguláveis
16%

DualFlush
(descarga dupla)
24%

Torneiras não
reguláveis
79%
UniFlush
(descarga simples)
76%

Fonte: DAT, 2018.

Desde 2016 que o consumo de água nos edifícios de aulas aumenta sistematicamente, tendo-se registado um
acréscimo de cerca de 30% até 2018.
O consumo de água destinada à irrigação dos espaços verdes decresceu significativamente, registando uma
diminuição de 22% entre 2017 e 2018.
A maior parte da água consumida diz respeito aos edifícios onde decorrem aulas, que se encontram equipados
com laboratórios, e nas respetivas instalações sanitárias, onde o consumo de água atinge valores particularmente
elevados.

Bebedouro de água na FCT NOVA (Joana Santos, 2019)

VOLUME (X1000 m3)

70
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A app ECO.FCT foi desenvolvida por estudantes do MIEE da FCT
NOVA e visa incentivar a comunidade a reciclar mais no Campus,
indicando o local mais próximo do recipiente destinado a cada
resíduo para a sua correta deposição.
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Disponível em Android e iOS.

RESÍDUOS
No Campus da FCT NOVA são geradas diversas tipologias de resíduos, reflexo das atividades diárias que
ocorrem, dos comportamentos de consumo e deposição dos resíduos e da organização interna do respetivo
sistema de gestão. No Campus produzem-se Resíduos Urbanos (RU - indiferenciados e seletivos), Industriais,
Hospitalares (laboratórios e WC feminino), Verdes, Perigosos (laboratórios e trabalhos de manutenção) e
Fluxos específicos (embalagens; equipamentos elétricos eletrónicos; pilhas e acumuladores usados; óleos
alimentares usados; óleos lubrificantes usados; resíduos de construção e demolição; tinteiros e tóneres).
Para a deposição e armazenamento destes resíduos, existem 24 contentores para os RU indiferenciados,
5 ecopontos exteriores, 84 mini-ecopontos nos edifícios e 23 suportes com sacos amarelos, destinados à
recolha seletiva de embalagens e papel/cartão não embalagem, 1 armazém para os perigosos e 1 armazém
para outros recicláveis. A recolha e destino destes resíduos é assegurada por operadores licenciados e, no
caso dos resíduos não urbanos, são acompanhados de e-GAR (Guia Eletrónica de Acompanhamento de
Resíduos).
Metodologia:
1. Auditoria aos resíduos produzidos no Campus (quantidades, tipologias e destinos finais);
2. Identificação e descrição dos sistemas de deposição, armazenamento e gestão interna de resíduos,
entidades responsáveis pela recolha, destino final e custos associados;
3. Campanhas de quantificação e caracterização dos RU e resíduos depositados no embalão;
4. Inquérito por questionário aos estudantes, observações diretas e entrevistas aos principais
produtores e pessoal responsável pela limpeza, recolha e limpeza pública;
5. Análise das conformidades legais.

Em 2018:

COMPOSIÇÃO FÍSICA MÉDIA, EM PESO, DOS
RESÍDUOS URBANOS INDIFERENCIADOS

Resíduos Perigosos: 1%

Outros resíduos:
5%

• 27 000 € gastos para gestão de resíduos

não urbanos (custos diretos de operação e
manutenção).

Finos <20 mm: 2%

Têxteis Sanitários: 8%

• 334 t de resíduos produzidos (229 t de RU

Têxteis: 1%
Madeira: 0%

Bioresíduos:
42%

Metais: 2%
Compósitos: 2%

indiferenciados).

• 82% de resíduos recicláveis vão para aterro.
• 36% de resíduos de embalagem
(recicláveis) são colocados no contentor dos
indiferenciados.

Vidro: 9%

• 62% dos FCTenses afirmam que a existência
de beatas no chão é “muito frequente”.

Plástico: 14%

• 84%
Papel/cartão: 14%

Fonte: Campanhas de quantificação e caracterização de RU e
de resíduos depositados no embalão, 2018.

diz que o nº de contentores para
indiferenciados é “ótimo” ou “suficiente”.

• 71%

diz que o nº de contentores para
deposição seletiva é “insuficiente”.

A Divisão de Apoio Geral reutiliza peças de equipamentos elétricos e eletrónicos antes de os enviar para
abate e, a Divisão de Apoio Técnico recolhe e restaura mobiliário e disponibiliza-o a outro utilizador. KLEVER é
uma plataforma de reaproveitamento de reagentes, através da valorização de sobras, produtos e equipamentos.
Estas iniciativas, além de diminuírem a produção de resíduos, minimizam a aquisição de novos equipamentos e
prolongam a vida de outros, através de manutenção e reparação.
Ecoponto na FCT NOVA (Joana Santos, 2019)
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MATERIAIS, COMPRAS E FORNECEDORES
As categorias de maior volume de aquisições realizadas pela FCT NOVA são as seguintes: produtos e
serviços de limpeza, equipamentos elétricos e eletrónicos, papel para cópias e impressões, eletricidade,
alimentação e serviços de catering, mobília, produtos e serviços de jardinagem; design, construção e gestão
de edifícios.
Os serviços responsáveis pelas compras da FCT NOVA estão sujeitos às imposições de contratação
pública. Sempre que possível é dada preferência às aquisições a fornecedores locais, de forma a evitar
deslocações longas.
Metodologia:
1. Pesquisa de legislação e outros requisitos aplicáveis;
2. Seleção e adaptação de indicadores;
3. Realização de questionários a várias divisões da FCT NOVA e outras organizações (e.g. Unidade de
Contratos, Secção de Economato, DAG, DAT, DAP, DCRE, DDC, DRH e Klever);
4. Análise de procedimentos e critérios adotados na aquisição de bens e serviços na FCT NOVA, e
comparação com as melhores práticas.

•

FORNECEDORES LOCAIS

Total de 39 fornecedores analisados1.

• 16 fornecedores locais (41%)2.
41%

• 1

fornecedor certificado com a Norma
ISO 14001.

Fornecedores
Locais
Fornecedores
Não Locais

59%

•

e serviços (e.g. eletricidade, água, contratos
de manutenção de fotocopiadoras, pequenas
reparações, tinteiros, serviços informáticos
especializados, inscrições em conferências,
segurança, entre outros), em 2018.

FORNECEDORES CERTIFICADOS
3%

Fornecedores
com certificação

•

Cerca de 63 mil € gastos na aquisição de
papel (papel de escritório e papel sanitário),
em 2018.

•

Cerca de 34 mil € gastos na aquisição de
consumíveis de impressão (e.g. tinteiros e
toners), em 2018.

Fornecedores
sem certificação
97%

Cerca de 600 mil € gastos na aquisição de bens

Fonte: Divisão de Recursos Financeiros,
Secção de Economato, 2018.

Representa a amostra de fornecedores de bens e serviços analisados no diagnóstico realizado.
Fornecedor local: fornecedor com proveniência do concelho de Almada.

1
2

Relativamente às principais áreas chave identificadas em
matéria de aquisições verdes, destaca-se: a elaboração de uma
política de compras verdes, realização de auditorias periódicas,
monitorização de indicadores, potenciar a reutilização e partilha
de recursos entre serviços e departamentos, e promoção de
aquisições de produtos locais, de comércio justo e outros
produtos com certificação ambiental/social.
Desde setembro de 2018 que a Secretaria do DCEA
implementou uma biblioteca digital, suportada por um sistema
de armazenamento e cópia de segurança diária, resultando na
poupança papel de escritório.

A FCT NOVA adquire o papel de escritório
à Inapa, que produz papel a partir de matérias
primas certificadas e com origem numa gestão
florestal responsável. A Inapa Portugal está
certificada segundo as Normas ISO 9001 e ISO
14001 e possui as certificações FSC® e PEFC™,
no âmbito da Cadeia de Custódia e Certificação
Florestal, que garante a certificação dos
fornecedores e controlo da origem das
madeiras usadas na produção.
(Joana Santos, 2019)
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INFRAESTRUTURA VERDE E BIODIVERSIDADE
A Infraestrutura Verde corresponde ao conjunto de áreas naturais e seminaturais capazes de fornecer
uma diversidade de serviços de ecossistemas. Estas áreas possuem um papel multifuncional essencial
para a manutenção do capital natural e permitem a atenuação da degradação ambiental, o reforço da
sustentabilidade da faculdade, a mitigação e adaptação às alterações climáticas, a manutenção da
biodiversidade e a melhoria da vivência dos estudantes da FCT NOVA.
O Campus da FCT NOVA, com cerca de 65 ha de área, possui 78% da sua área total destinada a espaços
verdes e áreas naturais não construídas, que desempenham um conjunto de funções essenciais para o
bom funcionamento dos processos biofísicos, nomeadamente a infiltração das águas pluviais, essencial na
regulação do ciclo hidrológico. Para além disso, estas áreas permitem a realização de diversas atividades de
recreio e lazer por parte dos estudantes e restante comunidade FCTense.
No que diz respeito à biodiversidade, a faculdade tem desenvolvido diversas iniciativas de incentivo
à preservação da biodiversidade, nomeadamente o mapeamento e caracterização da flora existente no
Campus, a criação de um charco para a vida selvagem ou a plantação de diversas espécies de árvores,
como as oliveiras resgatadas do Alqueva. Estas atividades permitem não só aumentar as conexões entre
os habitats e espécies existentes no Campus, mas também garantir o fornecimento dos serviços dos
ecossistemas, aumentando desta forma a resiliência do território.
Metodologia:
1. Produção de cartografia de caracterização da estrutura biofísica do Campus da FCT NOVA;
2. Estudo da biodiversidade do Campus (atualização do projeto FCT VIVA com inventariação,
descrição e georreferenciação das espécies arbóreas e arbustivas presentes na área central e
levantamento visual das plantas invasoras nas áreas norte e sul);
3. Identificação de espécies vulneráveis/ameaçadas e de espécies com carácter invasor;
4. Realização de entrevistas e inquéritos à comunidade FCTense.

• 78% a área total do Campus corresponde a

Infraestrutura Verde do Campus da FCT NOVA

áreas permeáveis.

• 10% da área útil do Campus contém espécies
em risco de extinção.

• 14%

da área do Campus contém espécies
invasoras.

• 91

espécies de flora arbórea e arbustiva
existem na área útil do Campus.

• 42% da comunidade FCTense considera os
espaços verdes no Campus uma mais-valia.

Crias de pato-real, Anas platyrhynchos, no Campus da FCT NOVA
(Mónica Almeida)

A FCT NOVA foi a 1ª faculdade a nível nacional a
construir um charco para a vida selvagem para conservar
um ecossistema frágil e aumentar a biodiversidade existente
no Campus, criando zonas de refúgio para várias espécies e
proporcionando um espaço de lazer e observação de fauna
e flora nativas.
22% do Campus pertence à Reserva Ecológica Nacional
(REN), uma estrutura biofísica que integra áreas com elevado
valor e sensibilidade ecológica, ou que se encontram expostas
a riscos naturais.

Fonte: Cartografia produzida no âmbito do projeto, 2018.

22

23

QUALIDADE DO AR
A avaliação da qualidade do ar na FCT NOVA pode ser subdividida em dois subtemas: Qualidade do Ar
Ambiente (QAA) e Qualidade do Ar Interior (QAI), pelas diferenças na sua avaliação, tanto a nível técnico
como regulamentar.
A caracterização efetuada teve como objetivo avaliar qual a tipologia de salas e edifícios mais suscetíveis
e sensíveis, com concentrações de níveis de poluentes mais elevadas, e permitir a comparação destes com
os valores-limite estabelecidos pela legislação em vigor, de forma a analisar a existência de conformidades
e não conformidades.
Metodologia:
1. Para QAA, recorreu-se a dados da Agência Portuguesa do Ambiente (no período 2014-2018),
relativos à estação de monitorização urbana de fundo do Laranjeiro, que analisa os parâmetros
Monóxido de Carbono (CO), Dióxido de Azoto (NO2), Ozono (O3), Partículas <2,5 μm (PM2,5) e
Partículas <10 μm (PM10) e disponibiliza estatísticas anuais;
2. Para a QAI, procedeu-se a uma campanha de amostragem preliminar. Realizaram-se medições
de 8h com equipamento específico, medindo as concentrações de Compostos Orgânicos Voláteis
(COV) e Dióxido de Carbono (CO2) no interior de edifícios pré-selecionados (Edifício Departamental
(Laboratório 610, Sala 2.2, Sala 105 e Secretaria DCEA), Edifício VII (Auditório 1A e Sala 3.1),
Edifício IV (Auditório 202 e Sala 107), Biblioteca e Cantina);
3. Comparação entre os valores registados de qualidade do ar no campus da FCT NOVA e os valoreslimite legislados.

Qualidade do Ar Interior:
COV:		
CO2:

Foram registadas
excedências no Ed.
VII (Sala 3.1), no
Ed. IV (Auditório
202 e Sala 107) e
na Cantina.
Fonte: Medições in loco, 2018.

QAI nos espaços interiores do Campus da FCT NOVA:
• Em alguns laboratórios, o valor máximo de COV foi
superior ao limiar de proteção, o que é expectável
dado que nos laboratórios se trabalha com este
tipo de substâncias. No entanto, as excedências são
pontuais e o limiar de proteção encontra-se calculado
para uma média referente a 8h diárias.
• As excedências do limiar de proteção de CO2 ocorrem
sempre que existem aulas por um longo período de
tempo, com salas preenchidas em cerca de 90% da
capacidade máxima, sem renovação do ar do interior
da sala (quer por sistemas AVAC, quer pela abertura de
janelas e portas), o que origina a rápida acumulação
deste poluente.
• As medições efetuadas na Cantina registaram
excedências de CO2 durante a hora de almoço. A
excedência é registada apenas no período 12h-13h
retornando depois a valores iniciais, devendo-se,
neste caso, à tipologia de uso do espaço.

O CO2 é um gás poluente considerado como um indicador da qualidade do ar, uma vez que é um poluente que
apresenta uma grande tendência para se acumular quando as condições de renovação de ar não são favoráveis à
sua dispersão.

Snif Air Lab na FCT NOVA (DCEA)

Qualidade do Ar Ambiente:
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MOBILIDADE E TRANSPORTES
O Campus da FCT NOVA é servido por uma rede de transportes públicos que inclui serviços combinados
de barco, comboio, autocarro e metro de superfície, tendo nas suas imediações duas principais estações,
a do Metro Transportes do Sul (MTS) e a da rodoviária Transportes Sul do Tejo (TST).
Relativamente ao acesso em transporte individual, o Campus dispõe de áreas de estacionamento
automóvel no interior (com uma área de estacionamento total de 7 414 m2) destinadas a docentes,
funcionários e visitantes e limitado à capacidade existente. Adicionalmente, nas áreas periféricas do Campus,
existem parques de estacionamento gratuito (com uma área total de 10 023 m2) dedicado a estudantes
e restantes funcionários. Nota-se que existe um domínio do automóvel em relação ao espaço pedonal,
contabilizando cerca de 4,5 km de vias afetas à mobilidade pedonal, sem existência de vias cicláveis.
A frota da FCT NOVA é constituída por três carrinhas para viagens de estudantes e quatro viaturas de
apoio que só circulam dentro do Campus.
Metodologia:
1. Realização de questionários sobre os meios de deslocação dos estudantes no percurso casaCampus;
2. Análise de percursos, no interior do Campus e num raio de 1 km da área envolvente, de forma a
avaliar a sua atratividade, conforto e segurança para os peões;
3. Delimitação dos caminhos pedestres preferenciais pelos utilizadores do Campus, por observação
direta dos seus movimentos e avaliação dos troços através da adaptação do Walkability Audit Tool
(instrumento de auditoria à qualidade de percursos pedestres);
4. Análise do espaço afeto à circulação automóvel no interior do Campus e da frota da FCT NOVA.

FORMA DE DESLOCAÇÃO DOS ESTUDANTES NO
PERCURSO CASA - CAMPUS FCT NOVA
9%

5%

Pedonal

15%

Transporte próprio
Transporte público
29%
42%

Pedonal + Transporte
público
Transporte próprio +
Transporte público

Fonte: Dados obtidos por resposta a inquéritos, 2018.

• +7001 veículos entram diariamente
no Campus da FCT NOVA.

• 2t de combustível consumido, por
ano, pela frota da FCT NOVA.

• 2

postos de carregamento de
veículos elétricos no Campus.

De 1 028 estudantes:

• 42% utiliza transporte público
• 29% utiliza transporte próprio
Valor subestimado, uma vez que não foi
possível contabilizar as entradas de veículos
através dos parques das traseiras do Edifício
VII e do CENIMAT, pois a cancela funciona por
sensor e abre automaticamente.
1

De forma a melhorar a mobilidade de todos os utilizadores e aumentar significativamente a sustentabilidade
da organização, considerou-se prioritária a criação de mais espaços habitacionais dedicados a FCTenses nas
imediações do Campus, bem como a melhoria dos acessos ao Campus através da requalificação e interligação de
zonas isoladas e degradadas nas imediações, de forma a tornar os percursos pedestres mais atrativos e seguros
para peões. A nível da segurança pessoal, tornar a área envolvente mais agradável e acessível a peões de todas as
faixas etárias é uma medida que comprovadamente pode afastar a criminalidade.
Metro Transportes do Sul na paragem da FCT NOVA
(Joana Santos, 2019)
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ALIMENTAÇÃO
A FCT NOVA fornece um vasto conjunto de serviços e espaços de restauração, que manifestam
particularidades muito distintas quando analisados individualmente. Atualmente, existem 13 espaços de
restauração no Campus da FCT NOVA que prestam serviços de alimentação e bebidas: 9 bares, 1 restaurante,
1 cantina, 1 loja de conveniência e 1 papelaria. É de referir a importância que a cantina da FCT NOVA, gerida
pelos SASNOVA, tem na alimentação da população do Campus, contando com mais de 1 000 refeições
servidas diariamente.
O Campus dispõe ainda de 33 micro-ondas (distribuídos entre o edifício da Cantina, espaço Mininova e
espaço de refeições exterior do Edifício VII), para usufruto dos utentes que tragam comida de casa.
Metodologia:
1. Levantamento de informação sobre as áreas fundamentais do ciclo da alimentação na FCT NOVA
(restauração, catering e vending machines);
2. Realização de entrevistas à gerência (ou funcionários) dos estabelecimentos que providenciam
serviços de alimentação no Campus, através de entrevistas presenciais, observações participativas
e conversas informais;
3. Análise e tratamento dos dados recolhidos.

ESTABELECIMENTOS DE RESTAURAÇÃO
NO CAMPUS DA FCT NOVA COM/SEM
OPÇÃO VEGETARIANA

DESTINO FINAL DAS SOBRAS NOS
ESPAÇOS DE RESTAURAÇÃO DA FCT NOVA
17%

18%

Não existem sobras

25%

Programa de recolha

Uma opção

Reutilização privada

Mais que uma opção

Contentor indiferenciado

36%

refeições
servidas
diariamente na Cantina da
FCT NOVA.

8%

Sem opção

45%

• +1000
• 37%

dos utentes da FCTNOVA
recorre
frequentemente
a
estabelecimentos de restauração
presentes no Campus.

50%

CARNE

• 0%

PADARIA E PASTELARIA

FRUTAS E HORTÍCOLAS

de produtos com origem
biológica utilizados na confeção
de refeições.

FRUTAS E HORTÍCOLAS

40%
60%

PESCADO

50%

0%

45%

50%

FRUTAS E HORTÍCOLAS
45%

55%

45%

Fornecedores não locais

Fornecedores locais

A maioria dos espaços não oferece
qualquer opção vegetariana
e/ou vegan.

•

Apenas 2 de 11 estabelecimentos
apresentam mais que uma opção
vegetariana e/ou vegan.

55%

55%

100%

Fornecedores locais

•

Fornecedores não locais

*Fornecedor local: fornecedor com proveniência do concelho de Almada.
Fonte: Informação recolhida junto dos serviços de alimentação da FCT NOVA, 2018.

O Núcleo de Ambiente e Sustentabilidade (NAS), para além de ser o dinamizador do projeto Hortas Urbanas nos
terrenos norte do Campus, organiza várias ações de divulgação na temática da alimentação saudável e sustentável,
como: workshops de cozinha vegetariana com nutricionistas, visitas a quintas de produção biológica, exibição de
documentários de sensibilização para o desperdício alimentar e explicação e esclarecimento de dúvidas sobre
opções alimentares alternativas. Mais informação na página do NAS: https://www.facebook.com/NAS.FCT/.

Cantina da FCT NOVA (Joana Santos, 2019)
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ENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL
Os principais dinamizadores de eventos e atividades culturais e desportivas, para além da própria
FCT NOVA, são os núcleos da Associação de Estudantes da FCT NOVA. No contexto da sustentabilidade,
destacam-se o Núcleo de Ambiente e Sustentabilidade (NAS) que atua sobretudo na educação ambiental
e em campanhas de sensibilização, e o Núcleo de Estudantes Africanos (NEA) que possibilita a troca de
experiências sociais entre estudantes com diferentes origens e culturas.
A Associação de Solidariedade da FCT NOVA (FACIT) promove programas de ação solidária social, e os
Serviços de Ação Social da UNL (SASNOVA) concedem apoios sociais aos estudantes, através de bolsas de
estudo e auxílios de emergência, acesso à alimentação, ao alojamento e a serviços de saúde, bem como
o apoio a atividades culturais e desportivas. Destaca-se ainda o Projeto Animal Todos a Ajudar (PATA)
que ajuda na alimentação, vacinação e acolhimento de cães que aparecem no Campus de Caparica, e a
Associação de Solidariedade dos Estudantes Universitários (ASEstU) que promove ações de voluntariado.
A FCT NOVA apresenta uma boa oferta na área desportiva (andebol, voleibol, basquetebol, surf,
bodyboard, atletismo, entre outros), cultural e social (através de sessões de cinema, teatro e música). A
AEFCT organiza ainda workshops de defesa pessoal, minitorneios de basquetebol, futsal, rugby e voleibol,
aulas de ténis e, em cooperação com a FACIT, a corrida solidária anual.
Metodologia:
1. Pesquisa de legislação e outros requisitos aplicáveis à temática;
2. Definição de indicadores que permitam uma avaliação quantitativa da temática da sustentabilidade
e sociedade no Campus da FCT NOVA, no ano de 2018;
3. Preparação de checklists e inquéritos a realizar a um conjunto de Divisões e Núcleos da FCT NOVA.

• 65%

realça o desporto como
importante
a
extremamente
importante à vida no Campus.

EVENTOS CULTURAIS PROMOVIDOS PELOS NÚCLEOS
DA AEFCT E PELA FCT NOVA, EM 2018
7% 4%

• 67%

Novo Núcleo de Teatro

5%

Núcleo de Música, Arte e Cultura

21%

19%

Núcleo de Cinema

•
•
•
•

anTUNiA
TunaMaria
44%

Em 2018:

•
•
•
•

diz que a participação dos
estudantes nas decisões da faculdade
é muito a extremamente importante.

FCT NOVA

62 espetáculos das tunas
18 eventos do Núcleo de Cinema
5 eventos do Núcleo de Música, Arte e Cultura
4 eventos do Novo Núcleo de Teatro

2 tunas (anTUNiA e TunaMaria).
25 núcleos de estudantes.
9 equipas desportivas.
170 atletas.

Apoios sociais (2017/18):

•
•
•
•

41 113 refeições sociais servidas na cantina
187 residentes na Residência Fraústo da Silva
792 bolsas de estudo concedidas
6 bolsas de mérito “Hovione”

Fonte: Biblioteca da FCT NOVA, Divisão de Eventos e Projetos Especiais, website FCT NOVA e Núcleos da AEFCT, 2018.

A FCT NOVA, em 2018, albergou várias competições em torno da sustentabilidade, como os Green Project
Awards, o FCT NOVA Challenge e a Parceria Vulcano-FCT NOVA. Entre outros, ganhou o Prémio Inov.Ação –
Valorpneu 2018 com o projeto “RObUST - Economia Circular Aplicada à Borracha de Pneus: Valorização Material,
Química e Energética”; o Energy Globe Award 2018 com o projeto “Conhecer para Preservar | Rede Natura 2000”;
a Bolsa “ERC Proof of Concept” com o projeto “CAPSEL - Cellulose Aluminium Polymer multi-ions composite Solidelectrolyte”; e, venceu o Hack for Good com o projeto “New Hubert”.
TunaMaria no Fórum dos Núcleos da FCT NOVA (AEFCT, 2016)
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RECURSOS HUMANOS
Em termos de Recursos Humanos empregados pela FCT NOVA, são garantidos 698 postos de trabalho
pela FCT NOVA, numa proporção de 51% de Homens face a 49% de Mulheres.
Relativamente à igualdade de género, quer a nível remuneratório, quer a nível de empregabilidade
e progressão de carreira existe, no geral, uma proporção igualitária, existindo ainda alguns escalões e
categoriais com maior diferenciação entre sexos.
Metodologia:
1. Contacto e recolha de informação junto da Divisão de Recursos Humanos da FCT NOVA;
2. Análise e tratamento dos dados recolhidos.

Igualdade de género na remuneração:
ESTRUTURA REMUNERATÓRIA POR GÉNERO
Mulheres

10011500

25013000

34

2

4
2

8

501- 1000

10

8
9
20012500

4

9

15

31
0- 500

28

49

52
39

39

46

50
49

91

Nº DE PESSOAS

119

Homens

15012000

30013500

35014000

40014500

45015000

50015500

€/MÊS

Igualdade de género no trabalho:

ESTRUTURA REMUNERATÓRIA POR GÉNERO
Homens

Mulheres

91

Nº DE PESSOAS

119

Fonte: Divisão de Recursos Humanos da FCT NOVA, 2018.

Existem mais mulheres a receber salários mais baixos e mais homens a receber salários mais altos.

•

Verifica-se maior presença de homens em cargos de presidência de departamentos e no corpo
docente, e maior presença de mulheres no corpo de investigação e no corpo não-docente.
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A maioria do pessoal empregado pela FCT NOVA, recebe um ordenado entre 3001€ e 3500€.
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Divisão de Eventos e Projetos Especiais da FCT NOVA (DEPE)
(Joana Santos, 2019)
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ENSINO
A FCT NOVA conta com 14 Departamentos nas mais diversas áreas das Engenharias e das Ciências.
Conta com 89 ciclos de ensino, divididos entre 7 Licenciaturas, 28 Mestrados e 11 Mestrados Integrados,
contando ainda com uma ampla oferta de cursos não conferentes de grau (5 pós-graduações e formações
especializadas) e 38 Doutoramentos em parceria com outras instituições, nacionais e internacionais. Por
forma a avaliar como é que o tema da Sustentabilidade é abordado nos vários Departamentos de Ensino
da FCT NOVA, procedeu-se à análise dos seus vários planos curriculares e conteúdos programáticos das
unidades curriculares (UC).
Metodologia:
1. Análise dos planos curriculares de todos os ciclos de ensino da FCT NOVA:
• 7 Licenciaturas (282 unidades curriculares);
• 28 Mestrados (598 unidades curriculares);
• 11 Mestrados Integrados (800 unidades curriculares);
2. Classificação das UC em função da presença de temas relativos à Sustentabilidade no seu conteúdo
programático, segundo três tipologias: Sem relação à Sustentabilidade; Aborda a Sustentabilidade;
Foco na Sustentabilidade.

Relação das UC da FCT NOVA face à sustentabilidade:
LICENCIATURAS

MESTRADOS

2%

8%
9%
21%

72%
89%

MESTRADOS INTEGRADOS
3%
10%

Foco na
Sustentabilidade
Aborda a
Sustentabilidade

87%

Sem relação à
Sustentabilidade

• A Licenciatura com maior
relação à Sustentabilidade é
Engenharia Geológica.
• Os Mestrados com maior relação à
Sustentabilidade são o Mestrado
em Urbanismo Sustentável e
Ordenamento do Território e o
Mestrado em Bioenergia.
• O Mestrado Integrado com maior
relação à Sustentabilidade é o
M.I. em Eng. do Ambiente.
• Em todos os ciclos de ensino,
predominam
as
UC
sem
qualquer ligação à temática
da Sustentabilidade nos seus
conteúdos programáticos.

Auditório de ensino na FCT NOVA (DCRE)

Fonte: NOVA Guia de Cursos online, 2018.

Nota 1: Considerou-se que a unidade curricular aborda a sustentabilidade sempre que apresente relação com
pelo menos uma das vertentes da sustentabilidade e, que foca a sustentabilidade, sempre que se relacione com
várias vertentes da sustentabilidade.
Nota 2: Os projetos categorizadas como “Indeterminado” poderão apresentar uma relação com a sustentabilidade
no decurso do seu ensino. No entanto, não foi possível obter informação sobre essa relação, e/ou a sua designação,
objetivos e/ou resumo não o faz transparecer na análise efetuada.
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INVESTIGAÇÃO
A FCT NOVA conta com 16 Unidades de Investigação e Desenvolvimento (UID) a trabalhar sobre diversas
áreas e problemáticas do mundo atual. Atualmente, 9 UID estão classificadas com o grau de “Excelente”.
Por forma a avaliar como é que o tema da Sustentabilidade é integrado na investigação praticada nos
centros de investigação da FCT NOVA, procedeu-se à análise dos Projetos de Investigação ativos em 2018,
e alguns com início em 2019, não sendo um histórico exaustivo de todos os projetos que decorreram na
FCT NOVA. Foram considerados os projetos a decorrer ao abrigo da FCT NOVA, bem como dos satélites
NOVA.ID.FCT e UNINOVA.
Metodologia:
1. Análise dos Projetos de Investigação (resumo e objetivos) ativos em 2018 (362 Projetos):
• 111 Projetos da FCT NOVA;
• 215 Projetos da NOVA.ID.FCT;
• 36 Projetos da UNINOVA;
2. Classificação dos Projetos de acordo com a sua relação à Sustentabilidade, segundo duas
tipologias: Indeterminado (quando não é percetível a relação do projeto à sustentabilidade) ou,
Relação com sustentabilidade (quando é percetível a relação do projeto à sustentabilidade);
RELAÇÃO
DOS PROJETOS
3. Análise
do financiamento atribuído à investigação e a parcela do montante correspondentemente
DE INVESTIGAÇÃO
DA
FCT
FACE Àrelacionada a Sustentabilidade na FCT NOVA.
atribuído à NOVA
investigação

NCIAMENTO* SUSTENTABILIDADE:
ATRIBUÍDO À
ESTIGAÇÃO NA FCT NOVA:
40%

20,6 M€

Relação com Sustentabilidade

60%

40,0 M€

Relação dos Projetos de
Investigação da FCT NOVA
face à Sustentabilidade:

Indeterminado

FINANCIAMENTO* ATRIBUÍDO À
INVESTIGAÇÃO NA FCT NOVA:

Financiamento
atribuído à investigação
na FCT NOVA:
Investimento total*:
60,6 M€
*Investimento Elegível
(inclui cofinanciamento)

20,6 M€

40,0 M€

• 40%

dos Projetos de
Investigação a decorrer na
FCT NOVA apresentam algum
tipo de relação com questões
dedicadas à Sustentabilidade.

• 61

M€

(aprox.) de
investimento total alocado
em Investigação.

• 21 M€

(aprox.) estão
alocados
a projetos de
Relação com Sustentabilidade
investigação
relacionados
Indeterminado
com a Sustentabilidade
(34% do financiamento total).
Fonte: RIA, 2018.

Nota 1: Considerou-se que o projeto de investigação tem relação com a sustentabilidade sempre que apresente
alguma relação com, pelo menos, uma das vertentes da sustentabilidade.
Nota 2: Os projetos categorizadas como “Indeterminado” poderão apresentar uma relação com a sustentabilidade
no decurso da sua investigação. No entanto, não foi possível obter informação sobre essa relação, e/ou a sua
designação, objetivos e/ou resumo não o faz transparecer na análise efetuada.
Nota 3: A presente análise constitui uma primeira abordagem, sendo necessário consolidar uma metodologia
mais robusta para avaliar com clareza a relação da investigação na FCT NOVA com a sustentabilidade e com os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
Laboratório de investigação no Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente
(DCRE)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As Universidades têm um papel duplo em matéria de sustentabilidade. Para além de colocarem
em prática medidas que efetivamente estejam alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável, têm também o dever de educar e sensibilizar estudantes, docentes e não-docentes para,
através da sua mudança de comportamentos, criar uma sociedade com maior consciencialização
das suas ações no ambiente e na comunidade em que se inserem.
A elaboração deste documento teve como principal objectivo dar a conhecer a informação
recolhida pelos estudantes do Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente (MIEA) da FCT
NOVA e, para dar a conhecer a toda a comunidade FCTense, o ponto em que nos encontramos e
as áreas onde existe maior espaço para melhorias.
Uma das principais limitações apontadas pelos estudantes à boa concretização do projeto e
obtenção de resultados, foi o processo de recolha, sistematização da informação e a colaboração
entre Departamentos e Serviços da FCT NOVA, bem como a falta de sensibilização dos utentes
do Campus para a necessidade de preservar o mesmo como um bem comum. A fim de melhorar
o seu desempenho, um dos próximos passos a tomar pela FCT NOVA deverá passar pela criação
de uma base de dados que possibilite a reunião de dados e informações provenientes de vários
Departamentos e Serviços, com os devidos responsáveis pela apresentação da informação em cada
área. O facto da informação disponível ser insuficiente, com falhas de registo e por se encontrar
dispersa, torna todo o processo de recolha e análise da informação mais moroso e difícil para as
pessoas que nela trabalham, que muitas vezes colaboram com o melhor espírito de entreajuda e,
no entanto, acaba por não ser possível apresentar a informação como se pretendia e mostrar os
melhores resultados possíveis.
Esta e outras medidas são de extrema importância e serão os pontos a abordar como próximos
passos na prossecução de uma Faculdade mais Sustentável, para:
1. Captar mais e melhores estudantes, com mais preocupações de uma sociedade justa e
igualitária;
2. Promover uma maior consciencialização dos estudantes da FCT NOVA para a temática da
Sustentabilidade;
3. Aumentar oportunidades de estágios na área da Sustentabilidade;
4. Integrar a Sustentabilidade de forma transversal em todos os cursos;
5. Aumentar o número de parcerias estabelecidas na área de Investigação e Desenvolvimento;
6. Implementar Living Labs no Campus, que permitam a construção de soluções inovadoras
e a partilha de experiências entre empresas, estudantes e a comunidade local.

A criação de um grupo de trabalho alargado para a Sustentabilidade, responsável pela
interligação dos vários sectores constituintes, só é possível com a coordenação e empenho de
todos os Departamentos, Serviços, Unidades de Investigação e Desenvolvimento, e com o total
apoio dos orgãos de governo central da Faculdade, de forma a alcançar objetivos concretos e
metas ambiciosas, contando com a regular monitorização para avaliação do desempenho da
instituição em relação às mesmas.
Ao terminar este relatório de avaliação e diagnóstico a várias componentes da sustentabilidade
no Campus da FCT NOVA, é de concluir que existe ainda um caminho a percorrer de forma a tornar
a nossa “casa” verdadeiramente sustentável e, tal processo, necessita da colaboração de toda
a comunidade que nela vive diariamente. A mudança tem de partir de um esforço coletivo, do
despertar dos estudantes e dos stakeholders do Campus da FCT NOVA. Há que agir e reagir como
um todo.
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O presente documento é um trabalho de diagnóstico que, para ter a devida
continuidade, monitorização e bons resultados, requer a colaboração de todos e
um esforço contínuo para uma transição consciente em prol de uma instituição mais
responsável e sustentável.
Contamos com toda a comunidade FCTense!
Em caso de dúvidas ou sugestões sobre este relatório, contacte a equipa responsável.
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