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Capítulo 1
Campus socialmente responsável



• Campus socialmente responsável: integração das
preocupações de responsabilidade social de forma
transversal na estratégia e matriz-base das atividades
desenvolvidas pelas IES;

• Implica uma visão de campus mais ampla do que a
tradicionalmente associada às infraestruturas e
características físicas do espaço ocupado pelas IES:
 Valorização do envolvimento de todos os membros da

comunidade académica;

 Integração das preocupações de responsabilidade social de
forma transversal na sua atuação, particularmente na sua
vertente interna.

1. Campus socialmente responsável
Enquadramento



1.1. Governação democrática e transparente

(baseada nos valores da democracia e numa sólida prestação de contas)

Recomendações gerais

• Promover a participação democrática nas IES e na sociedade

• Promover uma cultura de RS nas IES

Exemplo de proposta apresentada
• Alteração do RJIES, integrando a RS como princípio transversal de atuação das IES (artigo 2º- missão das IES).

1. Campus socialmente responsável
Estrutura



1.2. Orientação ética nos processos de gestão e atividades da organização

(comportamentos éticos no desenvolvimento das funções das IES e gestão de dilemas éticos, nomeadamente

enquadrada em códigos de conduta e de ética)

Recomendações gerais

• Assegurar a integração de princípios éticos nos processos de gestão das IES

• Integrar a Ética como um tema fundamental na atividade académica

Exemplo de proposta apresentada
- Criação e revisão periódica de um código de ética/conduta, a partir do envolvimento de diferentes partes

interessadas, internas e externas às IES e numa linguagem simples e acessível a todos os públicos.

1. Campus socialmente responsável
Estrutura



1.3 Direitos humanos e políticas de inclusão social

(com base nos princípios de justiça social, equidade de género, não discriminação e respeito pelas diversidades, de

forma a reforçar um sistema educativo para todos)

Recomendações gerais

• Promover os Direitos Humanos, equidade de género e não discriminação nas atividades de gestão, ensino e

investigação

• Promover políticas de inclusão social para toda a comunidade académica

Exemplo de proposta apresentada
- Desenvolvimento de projeto Campus 100% acessível:

- reforço do diagnóstico das inconformidades relativas à legislação de acessibilidade
- acessibilidade física (rampas, elevadores, WC,...)  
- acessibilidade de conteúdos (sinalética e meios de comunicação inclusivos)
- acessibilidade digital

1. Campus socialmente responsável
Estrutura



1.4. Gestão socialmente responsável das pessoas e das relações

(assente em sistemas justos, transparentes e participados, que promovam a aprendizagem ao longo da vida, a

conciliação entre vida pessoal, familiar e profissional e sentimentos de pertença e satisfação por parte dos docentes,

não docentes e investigadores)

Recomendações gerais

• Adequar os processos de recrutamento, avaliação de desempenho recompensas e progressão na carreira aos

objetivos de uma IES socialmente responsável

• Promover o desenvolvimento pessoal e profissional do pessoal docente e não docente das IES

• Promover um clima de trabalho potenciador do desenvolvimento pessoal e profissional e facilitador da missão das

IES

Exemplo de proposta apresentada
- Criação de um MOOC sobre responsabilidade social, a desenvolver no âmbito da Plataforma Nau

1. Campus socialmente responsável
Estrutura



1.5. Justiça, transparência e equidade nas políticas de acesso às IES

(de forma a minimizar os constrangimentos colocados por fatores sociais, reforçando a implementação de sistemas de

ação social escolar adequados e o acesso ao ensino superior em qualquer momento do percurso de vida das pessoas)

Recomendações gerais

• Promover políticas de acesso ao ensino superior justas e transparentes

• Assegurar a existência de um sistema de ação social escolar equitativo no ensino superior, promotor da

continuidade e sucesso do percurso escolar

Exemplo de proposta apresentada
- Criação/Reforço de Fundo de Apoio Social nas IES, procurando envolver parceiros da comunidade, de modo a poder
proporcionar apoios específicos aos alunos, para além dos disponibilizados pelo Estado.

1. Campus socialmente responsável
Estrutura



1.6. Campus ambientalmente sustentável, seguro e saudável

(incorporação das preocupações ambientais e a promoção da saúde e da segurança no projeto educativo e 

laboral)

Recomendações gerais

• Criar incentivos para a mudança de comportamentos e para a promoção de um campus seguro, saudável e

ambientalmente responsável nas IES

• Desenvolver ações que minimizem o impacto ambiental negativo do funcionamento das IES

• Posicionar as IES como contextos promotores de saúde junto da comunidade académica

• Promover um contexto de segurança máxima em todas as atividades no campus, quer por prevenção dos

riscos, quer por capacidade de resposta rápida a qualquer acidente/incidente

Exemplo de proposta apresentada
- Atribuição a um dos membros do órgão de gestão da função de coordenação do campus seguro, saudável e

ambientalmente responsável, de modo a que estas medidas sejam transversais e cumpridas

1. Campus socialmente responsável
Estrutura



1.7. Comunicação e marketing socialmente responsáveis

(conteúdos e meios socialmente responsáveis e comunicação da estratégia de responsabilidade social)

Recomendações gerais

• Promover o alinhamento entre a comunicação e marketing e as práticas de RS

• Promover o aprofundamento das relações de comunicação estabelecidas entre partes interessadas relevantes no

âmbito do ensino superior

Exemplo de proposta apresentada
- Criação de incentivos às IES que desenvolvam reporting das suas ações de responsabilidade social (ex. prémios,

distinções por parte da tutela)

1. Campus socialmente responsável
Estrutura



Capítulo 2 
Formação pessoal e profissional dos estudantes e 

relação com alumni



Um dos principais impactos que as IES 
produzem é o impacto educativo

Tendo como atividade principal a formação
dos estudantes, as IES possuem a
oportunidade de formar cidadãos socialmente
responsáveis, que usem o seu conhecimento
em benefício da sociedade, contribuindo para
a construção de um mundo melhor.

2. Formação pessoal e profissional dos estudantes e relação com os alumni
Enquadramento



2.1. Formação de cidadãos socialmente responsáveis  

(formação integral dos estudantes, para que estes construam um sentido sobre os vários saberes e competências, e
possam ir questionando e refletindo criticamente sobre a realidade em que vivem e atuam. As IES devem “produzir”
cidadãos conscientes dos seus impactos na sociedade.)

Recomendações gerais
• Promover a formação de estudantes para o pensamento crítico, reflexivo e autónomo
• Promover contextos de aprendizagem colaborativa
• Promover a inclusão de conteúdos de responsabilidade social nos programas académicos desenvolvidos pelas IES

Exemplo de proposta apresentada:
- Desenvolvimento de ações que promovam o trabalho interdisciplinar e colaborativo, inter-semestres que seja objeto 

de avaliação formal por docentes e pares

2. Formação pessoal e profissional dos estudantes e relação com os alumni
Estrutura



2.2 Promoção do sucesso educativo e combate ao abandono 

(abordagem holística que vise promover processos de aprendizagem, ensino e avaliação centrados no estudante e 
reforço da disponibilização de recursos de aprendizagem e apoio ao mesmo)

Recomendações gerais
• Assegurar a existência de um enquadramento institucional promotor do sucesso escolar e da 

relação de proximidade dos estudantes com as IES
• Garantir a existência de sistemas de monitorização e atuação sobre os fenómenos de 

insucesso e abandono nas IES

Exemplo de proposta apresentada:
- Elaboração de Planos de Ação específicos para o combate ao insucesso e abandono escolar. Nomeadamente
desenvolvimento de um programa “É sempre tempo de acabar o curso”, com um conjunto de ações estruturadas que 
mobilizem para a conclusão do ciclo de estudos por parte de estudantes que, entretanto, tenham desistido.

2. Formação pessoal e profissional dos estudantes e relação com os alumni
Estrutura



2.3 Promoção da empregabilidade e aprendizagem ao longo da vida 
(reflexão sobre os perfis de competências dos estudantes, com o envolvimento das entidades empregadoras, e 
alargamento do ensino superior a quem pretende melhorar a sua formação, em diferentes momentos de vida)

Recomendações gerais
• Desenvolver estratégias que promovam a empregabilidade dos estudantes das 

IES e permitam acompanhar o percurso profissional dos diplomados
• Apoiar os processos de aprendizagem ao longo da vida

Exemplo de proposta apresentada:
- Integração de empregadores/entidades reguladoras num Conselho Consultivo para a Empregabilidade

2. Formação pessoal e profissional dos estudantes e relação com os alumni
Estrutura



2.4. Integração da aprendizagem baseada em projetos sociais e voluntariado
(articular o trabalho académico desenvolvido nas diversas unidades curriculares dos vários ciclos de
estudos e a resposta a necessidades concretas da comunidade, promovendo o reforço das competências
adquiridas em contexto formal, bem como uma maior consciência social por parte dos estudantes)

Recomendações gerais
• Promover a aprendizagem baseada na participação em projetos sociais
• Reforçar o apoio das IES ao voluntariado dos estudantes

Exemplo de proposta apresentada:
- Inclusão nas UC, sempre que viável e adequado, de trabalhos de campo e projetos que antecipem e respondam a

necessidades das partes interessadas e da comunidade, com clara intencionalidade pedagógica

2. Formação pessoal e profissional dos estudantes e relação com os alumni
Estrutura



2.5. Promoção da mobilidade e da colaboração, nacionais e internacionais
(estímulo de oportunidades de contacto com sistemas culturais e organizacionais distintos cria cidadãos mais
socialmente responsáveis, capazes de entenderem o ambiente que os rodeia e com maior capacidade de adaptação
e compreensão)

Recomendações gerais

• Promover a mobilidade nacional e internacional de estudantes outgoing

• Promover estratégias de alargamento dos programas de mobilidade internacional aos segmentos

de estudantes com menores níveis de participação e alumni

• Promover uma estratégia efetiva de integração de estudantes internacionais na IES (incoming)

Exemplo de proposta apresentada:
- Criação de bolsas especiais que estimulem a mobilidade de estudantes para países em desenvolvimento, reforçado a 

componente de serviço-aprendizagem, em articulação com Erasmus+ e Serviço Voluntário Europeu

2. Formação pessoal e profissional dos estudantes e relação com os alumni
Estrutura



2.6. Estratégias de promoção do relacionamento com os alumni
(Relacionamento estreito das IES com os seus alumni na medida em que estes são a prova evidente da
certificação dos seus programas académicos, um produto da instituição)

Recomendação geral
• Desenvolver um programa de gestão de relacionamento/envolvimento com os antigos alunos

Exemplo de proposta apresentada:
- Desenvolvimento de programa de comunicação, ao longo do percurso académico dos estudantes, sobre o papel dos 

alumni, seus benefícios e formas de envolvimento

2. Formação pessoal e profissional dos estudantes e relação com os alumni
Estrutura



Capítulo 3
Gestão socialmente responsável da produção e 

difusão do conhecimento



As IES são gestoras e produtoras de
conhecimento o qual deve, também, ser
um contributo para a compreensão social
da realidade.

Esta produção e respetiva difusão do
conhecimento deverá ser gerida de forma
socialmente responsável

3. Gestão socialmente responsável da produção e difusão do conhecimento
Enquadramento



3.1. Desenvolvimento de uma política de Ciência Aberta

(conceção de conhecimento científico como bem público, que deve estar disponível para todas as 
pessoas)

Recomendações gerais

• Apoiar a implementação de uma política nacional de ciência aberta

• Reforçar o funcionamento dos repositórios institucionais e nacional 

Exemplo de proposta apresentada:
- Extensão da comparticipação nos custos de publicação em sistema de acesso aberto por parte de fundos públicos 

também a publicações não integradas em projetos de I&D da FCT, mediante critérios a definir

3. Gestão socialmente responsável da produção e difusão do conhecimento
Estrutura



3.2. Promoção da investigação colaborativa

(os problemas sociais exigem soluções que transcendem as fronteiras traçadas pelas disciplinas científicas e dos 
atores sociais tradicionalmente envolvidos nos processos de investigação e de construção do saber científico. 
Defende-se neste contexto processos de investigação inter e transdisciplinares que incluam distintos olhares 
sobre o mesmo problema)

Recomendações gerais
• Integrar atores sociais externos no desenho das linhas de investigação
• Promover a investigação colaborativa interinstitucional
• Promover a investigação interdisciplinar e transdisciplinar

Exemplo de proposta apresentada:
- Criação de um sistema integrado de auscultação periódica das partes interessadas, nomeadamente através de um

Conselho Consultivo, onde estejam representadas entidades empregadoras, acerca das necessidades de investigação

3. Gestão socialmente responsável da produção e difusão do conhecimento
Estrutura



3.3. Difusão e transferência de conhecimentos junto da comunidade

(integrar como eixo estratégico da politica de investigação das IES, a difusão e transferência de
conhecimento junto da comunidade, promovendo uma ciência para todos, garantindo, desta forma, uma
efetiva utilidade social dos conhecimentos e investigações produzidas)

Recomendação geral

• Integrar a difusão e transferência de conhecimentos junto da comunidade como eixo estratégico de

atuação das IES

Exemplo de proposta apresentada:
- Ações de transferência de conhecimentos dentro da comunidade académica através da Inclusão nas UC de uma 

componente prática de difusão (posters, publicações, conferencias)

3. Gestão socialmente responsável da produção e difusão do conhecimento
Estrutura



3.4. Promoção de investigação orientada pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

(a natureza dos objetivos de desenvolvimento sustentável enunciados na Agenda 2030 requerem abordagens
científicas holísticas, que incluam distintas áreas do saber. Afirma-se, neste contexto, o reconhecimento da
ciência como um bem público universal com uma utilidade social fundamental nas fundações do
desenvolvimento sustentável)

Recomendações gerais
• Considerar os objetivos de desenvolvimento sustentável enunciados na Agenda 2030 nas agendas de
investigação nacionais, regionais e institucionais

• Criar mecanismos de estímulo à investigação colaborativa em torno dos ODS propostos na Agenda 2030.

Exemplo de proposta apresentada:
- Inclusão de evidências da utilidade social da investigação e a organização para os ODS na missão e prioridades de

todas as unidades de investigação

3. Gestão socialmente responsável da produção e difusão do conhecimento
Estrutura



Capítulo 4
Participação social na comunidade



• Importância da relação estabelecida entre as IES e a 
comunidade e sociedade envolventes, assegurando 
que as suas atividades e know-how são colocadas ao 
serviço dos processos de desenvolvimento;

• Participação na agenda local, nacional e internacional 
de desenvolvimento sustentável, através:
• da prestação de serviços à comunidade que contribuam 

para a resolução de problemas sociais concretos; 

• da promoção do trabalho colaborativo e criação de capital 
social na comunidade.

4. Participação social na comunidade
Enquadramento



4.1. Participação ativa na agenda local, nacional e internacional de desenvolvimento sustentável

(definição clara do papel das IES na concretização da Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável)

Recomendações gerais

• Criar uma Agenda 2030 específica para o Ensino Superior – Agenda 2030 IES

Exemplo de proposta apresentada
- Criação, no âmbito do ORSIES, de um documento que clarifique o papel das IES na Agenda 2030.

4. Participação social na comunidade
Estrutura



4.2. Prestação de serviços à comunidade que contribuam para a resolução de problemas sociais concretos

(participação em projetos de intervenção social e de voluntariado com a afetação de competências,

infraestruturas e equipamentos)

Recomendações gerais

• Promover a participação das IES em projetos com elevado potencial de inovação e impacto social

Exemplo de proposta apresentada
- Criação de uma plataforma para lançar desafios às IES por parte de IPSS, empresas e outras entidades da comunidade,
para resolução de problemas e necessidades concretos (Plataforma Comunidade +)

4. Participação social na comunidade
Estrutura



4.3. Promoção do trabalho colaborativo e criação de capital social na comunidade

(aprofundamento das relações estabelecidas com outros atores sociais e com a comunidade de forma geral,

criando sinergias pelo diálogo entre diferentes naturezas, missões e competências)

Recomendações gerais

• Promover o envolvimento das IES em iniciativas de trabalho colaborativo e de fortalecimento do capital

social nas comunidades em que se inserem

Exemplo de proposta apresentada
- Criação de agenda partilhada com a comunidade local de atividades culturais e artísticas, desportivas, de promoção da
saúde, entre outras

4. Participação social na comunidade
Estrutura



Capítulo 5
Fatores críticos de sucesso para o desenvolvimento 

da Responsabilidade Social em Instituições de 
Ensino Superior 



5.1 Contributos para um modelo de governação integrada da responsabilidade social em IES

5.2 Eixos críticos de análise

5.2.1 A Cultura organizacional nas IES

5.2.2 A conceção e implementação de políticas públicas de Ensino Superior

5.2.3 A utilização de estratégias de trabalho colaborativo

5.3 Fatores críticos para a intervenção

5.3.1 Liderança

5.3.2 Planeamento estratégico

5.3.3 Participação

5.3.4 Comunicação

5.4 Matriz de análise das recomendações por fator crítico para a intervenção

5. Fatores críticos de sucesso para o desenvolvimento da RS em IES
Estrutura



5. Fatores críticos de sucesso para o desenvolvimento da RS em IES:

Contributos para um modelo de governação integrada da responsabilidade social em IES



Potenciais abordagens da Tutela para a promoção da RS no contexto das IES

5. Fatores críticos de sucesso para o desenvolvimento da RS em IES:
Eixos críticos de análise- A conceção e implementação de políticas públicas de Ensino 

Superior



Fluxos de colaboração e estabelecimento de confiança na relação entre IES, Tutela e Comunidade

5. Fatores críticos de sucesso para o desenvolvimento da RS em IES:

Eixos críticos de análise- A utilização de estratégias de trabalho colaborativo



Fluxos de colaboração na relação estabelecida entre IES

5. Fatores críticos de sucesso para o desenvolvimento da RS em IES:

Eixos críticos de análise- A utilização de estratégias de trabalho colaborativo



1. Liderança

- Integração da RS na governação das IES, a partir de uma visão holística e integrada (…)

2. Planeamento Estratégico

- Integração da RS no planeamento estratégico (…)

3. Participação

- Cultura para a cooperação: gestão articulada dos objetivos individuais, institucionais e da 

parceria (…)

4. Comunicação

- Prestação de contas: sistema de report da sua estratégia e ações de RS (…)

Fatores críticos para a intervenção:



5. Fatores críticos de sucesso para o desenvolvimento da RS em IES:

Fatores críticos para a implementação da RS em IES



5. Fatores críticos de sucesso para o desenvolvimento da RS em IES:

Matriz de análise das recomendações por fator crítico para a intervenção

Fatores críticos para a 

implementação

Dimensões da RS nas IES

Campus socialmente responsável
Formação pessoal e profissional dos 

estudantes e relação com alumni

Gestão socialmente responsável da 

produção e difusão do conhecimento
Participação social na comunidade

Liderança

1.1.2 Promover uma cultura de 

transparência das IES

1.2.1 Assegurar a integração de princípios 

éticos nos processos de gestão das IES

1.2.2. Integrar a Ética como um tema 

fundamental na formação da comunidade 

académica

1.3.1 Promover os Direitos Humanos, 

equidade de género e não discriminação 

nas atividades de gestão, ensino e 

investigação

1.4.2 Promover o desenvolvimento pessoal 

e profissional do pessoal docente e não 

docente das IES

1.4.3 Promover um clima de trabalho 

potenciador do desenvolvimento pessoal e 

profissional e facilitador da missão das IES

2.1.3. Promover a inclusão de 

conteúdos de responsabilidade social 

nos programas académicos 

desenvolvidos pelas IES

2.2.1. Assegurar a existência de um 

enquadramento institucional promotor 

do sucesso escolar e da relação de 

proximidade dos estudantes com as IES

3.1.1 Apoiar a implementação de uma 

política nacional de ciência aberta

3.2.3. Promover a investigação 

interdisciplinar e transdisciplinar

4.1.1 – Criação de uma Agenda 

2030 específica para o Ensino 

Superior – Agenda 2030 ESP



5. Fatores críticos de sucesso para o desenvolvimento da RS em IES:

Facilitadores e barreiras internos às IES para a implementação de uma estratégia de RS

Fatores críticos Facilitadores Barreiras

Liderança

- Compromisso das lideranças formais e informais com 

uma cultura de RS

- Existência de estrutura formal nas IES dedicada à RS, 

que reporte diretamente à gestão de topo

- Autonomia pedagógica e científica das IES

- Modelo de estrutura organizacional assente em liderança

hierárquica com comando e controlo rígido e insensível à

temática da RS

- Dificuldades no alinhamento estratégico pela

fragmentação da função de liderança

- Falta de coordenação entre gestão de topo e chefias

intermédias

- Inexistência de estrutura dinamizadora da RS

Planeamento 

estratégico

- Clara identificação da RS no plano estratégico das IES

- Coerência entre linhas estratégicas e ações concretas 

de RS

- Orientação para a identificação dos impactos das IES 

e atuação junto destes

- Visão holística e integrada de RS

- Ausência de estratégia relativa à RS

- Rigidez nos processos organizacionais e de gestão 

curricular

- Visão exclusivamente filantrópica e reducionista de RS



Fatores críticos Facilitadores Barreiras

Participação

- Cultura institucional de abertura e proximidade

- Construção participada da estratégia de RS, envolvendo

as diferentes partes interessadas

- Compromisso das partes interessadas internas com as

IES

- Envolvimento das IES em parcerias com agentes da

comunidade

- Participação das IES em redes nacionais e internacionais

- Sobrecarga de atribuições e papéis desempenhados pelo

pessoal docente e não docente

- Fraca valorização da participação das partes interessadas

internas em atividades de RS da organização

- Falta de clarificação dos papéis das partes interessadas

internas

- Fraca cooperação entre partes interessadas internas

Comunicação

- Eficaz comunicação interna acerca das atividades de RS

desenvolvidas a nível interno e externo

- Clara identificação dos circuitos de comunicação interna

- Adoção de uma política/cultura de transparência

- Ausência de uma estratégia de comunicação interna,

nomeadamente a segmentação dos diferentes públicos

- Opacidade dos circuitos de comunicação

5. Fatores críticos de sucesso para o desenvolvimento da RS em IES:

Facilitadores e barreiras internos às IES para a implementação de uma estratégia de RS



Facilitadores Barreiras

- Incentivo da Tutela relativamente ao desenvolvimento de

práticas de RS nas IES

- Centralidade dos temas de desenvolvimento sustentável

(Agenda 2030)

- Internacionalização

- Existência do ORSIES

- Valorização da aprendizagem ao longo da vida

- Reflexão nacional e internacional em torno do perfil do

aluno do século XXI e questionamento do atual modelo de

ensino pedagógico vigente

- Inexistência de orientações expressas da Tutela relativamente à RS nas IES

- Inexistência de referência explícita ao conceito de RS nas IES no RJIES

- Escassa valorização da RS nos modelos de avaliação das IES e sua oferta

formativa

- Centralidade dos rankings internacionais que ignoram a dimensão da RS na

avaliação das IES

- Rigidez nas orientações relativas aos processos de gestão de RH e gestão da

oferta formativa, no âmbito das políticas do ensino superior

- Ausência de articulação entre os ciclos de ensino (secundário e superior)

- Falta de cooperação entre as IES

- Desadequação do modelo de financiamento, que coloca constrangimentos

financeiros às IES

- Diversidade das entidades da Tutela que coloca desafios a uma atuação

articulada

5. Fatores críticos de sucesso para o desenvolvimento da RS em IES:

Facilitadores e barreiras externos às IES para a implementação de uma estratégia de RS




