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RESUMO 

Enquadramento: As Instituições de Ensino Superior (IES) apresentam um papel fulcral na 

sociedade. Compreender as perceções, expectativas e motivações dos estudantes do Ensino 

Superior (ES) sobre a Responsabilidade Social Universitária (RSU) e os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) 2030, com a análise do seu impacto na qualidade de 

serviço e satisfação, é uma importante ferramenta que permite verificar o sucesso das estratégias 

e programas implementados. 

Objetivo: Este estudo teve como objetivo identificar e comparar os fatores que definem as 

perceções dos estudantes da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) sobre a 

RSU e os ODS, permitindo analisar o seu impacto sobre a qualidade de serviço e a satisfação 

percebidas. 

Metodologia: Foi aplicado um questionário com escalas validadas aos estudantes da UTAD, 

confrontando-se as suas perceções com o intuito de se atestar que as universidades responsáveis 

e sustentáveis conduzem à qualidade de serviços e à satisfação percebidas pelos estudantes. 

Resultados: Perante 623 questionários completos e válidos, foi utilizado o Modelo de Equações 

Estruturais para testar o modelo de investigação proposto. Os resultados validam o modelo 

explicativo da RSU e a sua influência na qualidade de serviço e na satisfação dos estudantes, 

contribuindo para a consecução dos ODS 2030 e, assim, para uma instituição socialmente 

responsável e sustentável. A presente investigação corrobora que uma estratégia centrada na 

educação teórica e prática em desenvolvimento sustentável, influencia positivamente a 

perceção dos estudantes como antecedente da qualidade de serviço e da satisfação. 

Implicações teóricas/práticas: Este estudo oferece uma ferramenta estratégica para as IES 

realizarem um diagnóstico sobre as suas políticas no respeitante às práticas de responsabilidade 

social como antecedente da qualidade de serviços e da satisfação, através da perceção dos 

estudantes, e em como estes pontos impactam nos contributos das IES para a consecução dos 

ODS 2030. 

Originalidade: Como fator diferenciador incluiu-se o estudo da perceção sobre os ODS de 

modo a promover a implementação dos critérios de sustentabilidade e assim estimular uma 

gestão mais eficaz da RSU. 

Palavras-Chave: Responsabilidade Social Universitária, Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável 2030, qualidade de serviço, satisfação, estudantes, Ensino Superior.  
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ABSTRACT 

Framework: Higher Education Institutions (HEIs) play a central role in society. Understanding 

the perceptions, expectations and motivations of Higher Education (HEI) students about 

University Social Responsibility (USR) and the Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, 

with the analysis of their impact on service quality and satisfaction, is an important tool that 

allows verifying the success of the implemented strategies and programs. 

Objective: This study aimed to identify and compare the factors that define the perceptions of 

students at the University of Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) about the USR and the 

SDGs, allowing for an analysis of their impact on perceived service quality and satisfaction. 

Methodology: A questionnaire with validated scales was applied to UTAD students, 

confronting their perceptions in order to attest that responsible and sustainable universities lead 

to quality of service and satisfaction perceived by students. 

Results: In view of 623 complete and valid questionnaires, the Structural Equations Model was 

used to test the proposed investigation model. The results validate the RSU explanatory model 

and its influence on the quality of service and student satisfaction, contributing to the 

achievement of the 2030 SDGs and thus to a socially responsible and sustainable institution. 

The present investigation confirms that a strategy focused on theoretical and practical education 

in sustainable development, positively influences the students' perception as an antecedent of 

service quality and satisfaction. 

Theoretical/practical implications: This study offers a strategic tool for HEIs to carry out a 

diagnosis of their policies regarding social responsibility practices as an antecedent of service 

quality and satisfaction, through the perception of students, and in how these points impact on 

HEIs contributions to the achievement of the SDGs 2030. 

Originality: As a differentiating factor, the study of the perception of the SDGs was included 

in order to promote the implementation of sustainability criteria and thus stimulate a more 

effective management of USR. 

Keywords: University Social Responsibility, Sustainable Development Goals 2030, service 

quality, satisfaction, students, Higher Education. 
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Capítulo 1. Enquadramento do Problema  

1.1. Justificação do tema 

As Instituições de Ensino Superior (IES) estão cada vez mais comprometidas com as questões 

de sustentabilidade, conduzindo ao desenvolvimento de valores éticos e de integridade, com o 

envolvimento das partes interessadas que apresentam um papel fulcral (Salovaara et al., 2021; 

Wigmore-Álvarez et al., 2020), em consonância com a Agenda 2030 (Ruiz-Mallén & Heras, 

2020).  

A produção de conhecimento sobre a Responsabilidade Social Universitária (RSU) torna-se 

numa ferramenta importante para aferir a capacidade das IES em difundirem e colocarem em 

prática os seus princípios através da gestão interna, extensão, ensino e investigação. 

Ruiz-Mallén e Heras (2020) determinaram que apesar do discurso de “tornar verde” ser o 

predominante, as IES estão a fomentar mudanças organizacionais de modo a incorporar os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 2030, sendo que esta relação ainda foi pouco 

explorada. 

Se as IES conseguirem integrar os ODS 2030, estarão no sentido certo para o desenvolvimento 

da consciência de sustentabilidade e de responsabilidade social das partes interessadas, 

incluindo os estudantes de ensino superior (Yeung, 2019). 

Abad-Segura e González-Zamar (2021) referiram que os termos de desenvolvimento 

sustentável e RSU devem ser alinhados com os ODS de modo a contribuir para a prática de 

reformas das IES, tornando-se esta uma área de investigação em expansão. 

Vários autores defendem que a qualidade de serviço medeia a satisfação do cliente (e.g., 

Almigheerbi et al., 2019; Santos et al., 2020; Vázquez et al., 2014, 2016). A qualidade de 

serviço e a qualidade da perspetiva do estudante são dois dos principais focos do estudo da 

qualidade no Ensino Superior (Olmos-Gómez et al., 2020). 

A satisfação é um indicador que mede a qualidade de serviços, sendo importante para as IES 

otimizar e direcionar os recursos para satisfazer os seus estudantes (Olmos-Gómez et al., 2020). 

Existem poucos estudos que relacionam a perceção da RSU, a qualidade de serviços, a 

satisfação (Santos et al., 2020). Não foram encontrados estudos que relacionam estes conceitos 
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com o desenvolvimento da sustentabilidade percebidos pelos estudantes de ensino superior em 

Portugal (Aleixo et al., 2021).  

Santos et al. (2020) investigaram a perceção dos estudantes da Universidade de Trás-os-Montes 

e Alto Douro sobre a RSU como antecedente da qualidade de serviços e da satisfação.  O 

presente estudo teve como população alvo os estudantes a partir do 3º ano de licenciatura e de 

mestrado integrado, estudantes de mestrado e estudantes de doutoramento da UTAD, 

permitindo até uma comparação das dimensões de RSU, qualidade de serviço e satisfação em 

diferentes momentos: estudo de Santos et al. (2020) realizado em abril de 2017 e o atual estudo 

realizado após 4 anos (em plena pandemia COVID-19). A diferenciação do atual estudo em 

relação ao de Santos et al. (2020) foi a inclusão dos ODS.  

Considerando que pretendemos abordar a temática da RSU, a unidade de análise deste estudo 

versa os estudantes de ensino superior, pois estes são identificados como uma das partes 

interessadas prioritárias (Gallardo-Vázquez et al., 2020; Tetřevová & Sabolová, 2010; 

Wigmore-Álvarez et al., 2020) e como um fator importante para promover e sustentar a 

educação em gestão responsável nas instituições de ensino (Aleixo et al., 2018; Beddewela et 

al., 2017). Os empregadores procuram cada vez mais competências relacionadas à ética, 

responsabilidade social e sustentabilidade (Beddewela et al., 2017; Rampasso et al., 2019), e 

colaboradores que combinem estrategicamente a teoria e a prática (Aleixo et al., 2020; Cebrián 

et al., 2019). Por sua vez, os estudantes demonstram interesse pelo desempenho social e 

ambiental das empresas quando se trata em procurar emprego (Aleixo et al., 2021). Saleem et 

al. (2017) acrescentam a importância do aperfeiçoamento da qualidade à satisfação, já que a 

satisfação dos estudantes será o preditor que influenciará intenções comportamentais de futuros 

estudantes. 

Apesar da existência de estudos que indicam uma reduzida perceção dos estudantes sobre a 

participação no desenvolvimento sustentável do ensino superior (Aleixo et al., 2021; Disterheft 

et al., 2015), não foram encontrados estudos que relacionem esta temática com a RSU, 

qualidade de serviço e satisfação. A decisão de inclusão dos ODS deveu-se ao facto de que para 

uma gestão eficaz de RSU, é importante integrar as iniciativas da Nações Unidas e outras que 

surjam, de modo a promover e simplificar a implementação dos critérios de sustentabilidade e, 

assim, cooperar na execução dos ODS (Wigmore-Álvarez et al., 2020).  
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Face à carência de investigação em Portugal sobre a perceção da RSU, qualidade de serviço, 

satisfação do estudante e ODS 2030, é essencial compreender se as práticas de desenvolvimento 

sustentável e de RSU das IES promovem a garantia da qualidade de serviço e a satisfação dos 

seus estudantes. 

Com os resultados desta investigação é esperado um contributo de consciencialização e ajuda 

às IES na sua gestão estratégica, nomeadamente na adesão, implementação e monitorização das 

dimensões da RSU e dos ODS 2030. A importância de intervenção e promoção do 

desenvolvimento sustentável pelas diferentes partes interessadas das IES, principalmente 

gestão de topo, professores e estudantes, é apontada em vários estudos (Aleixo, Azeiteiro, et 

al., 2018; Aleixo, Leal, et al., 2018; Cebrián et al., 2019; Dagiliūtė et al., 2018; Ferrero-Ferrero 

et al., 2018; Nejati & Nejati, 2013; Pérez-Foguet & Lazzarini, 2019; Zsóka et al., 2013). É 

também previsto que haja um maior entendimento das expectativas dos estudantes e melhoria 

na sua satisfação (Vázquez et al., 2014, 2016). 

1.2. Objetivos e questões de investigação  

O objetivo geral desta investigação é aferir se as práticas de RSU influenciam a qualidade de 

serviço e a satisfação percebida pelos estudantes das IES, e se se encontram em sintonia com 

os ODS 2030.  

A perceção sobre as temáticas em estudo pode resultar de diversos modos, ocorre de uma 

perspetiva subjetiva baseada numa realidade concreta, visto que o ambiente é percebido de 

múltiplas e diferenciadas maneiras (Leal Filho, 2019). 

De acordo com Hoeffel e Fadini (2007) a perceção é condicionada intrinsecamente a cada 

indivíduo por: 

▪ Fatores educacionais e culturais impostos pela sociedade, que condicionam a sensibilidade 

e atitude; 

▪ Fatores emocionais, afetivos e sensoriais, que derivam das relações obtidas com o meio 

envolvente. 

Os objetivos específicos desta investigação são: 

1. Aferir a perceção global de RSU dos estudantes universitários; 

2. Aferir se a perceção global sobre a RSU promove a qualidade de serviço; 

3. Aferir se a qualidade de serviço promove a satisfação dos estudantes; 
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4. Verificar se os itens identificados pelos estudantes nas dimensões da RSU integram as metas 

dos ODS 2030. 

Considerando os objetivos apresentados, formulam-se as seguintes questões: 

1. Qual a influência da perceção global de RSU dos estudantes? 

2. Qual a influência da perceção global sobre a RSU sobre a qualidade de serviço? 

3. Qual a influência da qualidade de serviço sobre a satisfação dos estudantes? 

4. Será que os itens identificados pelos estudantes nas dimensões da RSU integram as metas 

dos ODS 2030?  

Considerando o objetivo geral do estudo apresentam-se os objetivos específicos a atingir, 

fundamentados nas questões de investigação enunciadas neste ponto e que conduzem às 

hipóteses de investigação (Quadro 1). 

Quadro 1. Objetivos específicos, questões de investigação e hipóteses de investigação. 

Objetivos específicos para 

esta investigação: 
Questões de investigação: Hipóteses de investigação: 

1. Aferir a perceção global de 

RSU dos estudantes 

universitários em IES; 

1. Qual a influência da 

perceção global de RSU dos 

estudantes universitários? 

H1: Os impactos educacionais, cognitivos, 

organizacionais e sociais percebidos influenciam 

diretamente a perceção geral da RSU; 

2. Aferir se a perceção global 

sobre a RSU promove a 

qualidade de serviço. 

2. Qual a influência da 

perceção global sobre a 

RSU sobre a qualidade de 

serviço? 

H2: A perceção geral da RSU influencia 

diretamente a qualidade de serviço; 

H3a: A perceção geral da RSU influencia 

diretamente a satisfação; 

3. Aferir se a qualidade de 

serviço promove a satisfação 

dos estudantes. 

3. Qual a influência da 

qualidade de serviço sobre a 

satisfação dos estudantes? 

H4: A qualidade do serviço influencia diretamente 

a satisfação; 

H3b: A perceção geral da RSU influencia a 

satisfação mediada pela qualidade do serviço. 

4. Verificar se os itens 

identificados pelos estudantes 

nas dimensões da RSU 

integram as metas dos ODS 

2030. 

4. Será que os itens 

identificados pelos 

estudantes nas dimensões 

da RSU integram as metas 

dos ODS 2030? 

H5: Os impactos educacionais, cognitivos, 

organizacionais e sociais percebidos influenciam 

diretamente a implementação dos ODS 2030; 

H6: A perceção geral da RSU influencia 

diretamente a implementação dos ODS 2030; 

H7: A perceção da qualidade de serviço 

influencia diretamente a implementação dos 

ODS 2030. 
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1.3. Estrutura e organização da dissertação 

A presente dissertação divide-se em sete capítulos, ostentando no seu final o questionário a que 

os estudantes foram convidados a participar. 

O Capítulo 1. Enquadramento do Problema pretende enquadrar a área em estudo e justificar a 

sua pertinência. Continua com os objetivos e questões de investigação, finalizando com a 

apresentação da estrutura e organização deste trabalho. 

O Capítulo 2. Fundamentação Teórica expõe a pesquisa teórica efetuada que se encontra 

organizada pelos temas em estudo e que conduziram às hipóteses de investigação. Inicia pela 

RSU, seguindo-se os ODS 2030, a Qualidade de Serviço e a Satisfação dos estudantes 

universitários. O capítulo encerra com o modelo conceptual da investigação. 

O Capítulo 3. Metodologia da Investigação explica as etapas da presente investigação desde a 

recolha de dados e amostragem até à escolha do software para tratamento dos mesmos. 

O Capítulo 4. Apresentação dos  inicia com a apresentação dos resultados empíricos obtidos, 

dividindo-se na caracterização da amostra, na avaliação do modelo de equações estruturais e 

nos resultados das hipóteses e questões de investigação. 

No Capítulo 5. Discussão dos Resultados verifica-se a análise e reflexão dos resultados obtidos. 

O Capítulo 6. Conclusões e Considerações Finais apresenta as principais conclusões, as 

implicações, as limitações e as recomendações para futuras investigações. 
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Capítulo 2. Fundamentação Teórica 

A responsabilidade social deixou de ser apenas uma questão de investigação específica, 

passando a integrar os projetos e programas das empresas e organizações. Como 

impulsionadores de mudanças sociais e para responderem às exigências da sociedade, as  IES 

atualmente questionam como é que devem assumir as suas responsabilidades (Gallardo-

Vázquez et al., 2020; Wigmore-Álvarez et al., 2020) já que influenciam a sociedade e 

contribuem para o desenvolvimento sustentável, incutindo identidade e valor pessoal aos 

estudantes (Alam et al., 2021; Tetrevova et al., 2021; Wang et al., 2020). 

A Comissão Europeia (2011) define a Responsabilidade Social Empresarial (RSE) como “a 

responsabilidade das empresas pelo impacto que têm na sociedade”, sugerindo que as empresas 

devem adotar processos que integrem as preocupações de índole social, ambiental e ética, o 

respeito dos direitos humanos e as preocupações dos consumidores nas respetivas atividades e 

estratégias, em estreita colaboração com as partes interessadas. Com foco no ensino superior, 

Sadeghi Moghadam et al. (2021) referem que a RSU concentra-se nos resultados positivos da 

sociedade através de um espetro de políticas, estratégias e ações heterogéneas que as 

universidades praticam voluntariamente na saúde social, cultural, económica e ambiental. 

As IES introduzem estrategicamente este conceito com o objetivo de melhorar o desempenho 

e tentar garantir que as atividades sejam socialmente responsáveis e vantajosas na concorrência 

(Gallardo-Vázquez et al., 2020). 

A RSU integra as áreas de gestão, ensino, investigação e extensão, conduzindo à diminuição 

dos impactos negativos na sociedade, ao desenvolvimento de práticas sustentáveis, ao estímulo 

da formação dos estudantes e a uma maior resposta às exigências da sociedade (Gallardo-

Vázquez et al., 2020; Vallaeys, 2008). 

Assim, é importante que coexista conhecimento, formação e motivação sobre as três vertentes 

do desenvolvimento sustentável (económica, social e ambiental) que promovam IES 

responsáveis (Santos et al., 2020), através da produção e transferência de conhecimento que 

incorpore os eixos educacional, organizacional, cognitivo e com a sociedade em harmonia com 

os requisitos do desenvolvimento sustentável e educação para a sustentabilidade (Christ & 

Burritt, 2019; Kouatli, 2019).  
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Ao longo dos anos, os conceitos de sustentabilidade e de responsabilidade social foram 

utilizados alternadamente (Yeung, 2019), sendo que publicações de investigação em 

responsabilidade social relacionada com o desenvolvimento sustentável mostram uma 

tendência de aumento significativo após 2007, sendo mais acentuado atualmente (Ali et al., 

2021; Sadeghi Moghadam et al., 2021; Ye et al., 2020). Nem sempre existe compreensão entre 

os termos e respetivas particularidades de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável e 

RSU, tornando-os em conceitos inéditos no ensino superior (Albareda-Tiana et al., 2018). 

Devido à sua importante função na criação de valor e transmissão de conhecimento, é a 

universidade que vincula ética e responsabilidade à qualidade e sustentabilidade da sua missão, 

conduzindo a que os estudantes possam obter formação técnica e prática fundamental para que 

se tornem em potenciais líderes e visionários sobre desenvolvimento sustentável (Chen et al., 

2019; Fedyunin et al., 2018). 

2.1. Responsabilidade Social das Universidades | RSU  

A RSU tem origem na responsabilidade social empresarial e surge da necessidade em ser 

implementada a nível organizacional (Rubio-Rodríguez & Blandón-López, 2021). De um modo 

global, a responsabilidade social expressa a relação entre os indivíduos, o meio que os rodeia e 

os seus princípios éticos, contribuindo para um futuro de práticas sociais (Vasilescu et al., 

2010). 

Apesar da literatura vasta e não consensual, o Quadro 2 mostra a evolução conceptual de 

responsabilidade social aplicada ao conceito do desenvolvimento sustentável, apresentando um 

processo de integração social, ambiental, ética, direitos humanos e preocupações dos 

consumidores (Agudelo et al., 2019; Alvarado Herrera, 2007; Garriga & Melé, 2004; Herrera 

et al., 2011; Latif, 2018; Yevdokimova et al., 2018).  

  



Responsabilidade social da universidade, satisfação, qualidade de serviços e ODS 2030: perceção dos estudantes do Ensino Superior 

Zita Cristina Dias Sarmento – 25785 8 

 

Quadro 2. Evolução da Responsabilidade Social. 

< 1950 

Carnegie, 

1889 

Os empresários abastados devem distribuir a sua riqueza para causas 

nobres. 

Bernays, 

1930 

Um consultor de relações públicas deve estar bem informado sobre as 

mudanças sociais e capaz de sugerir ajustes adequados às políticas 

organizacionais. 

Childs, 1930 Relações entre a corporação e o seu ambiente. 

Década de 1950 

Responsabilidade 

dos negócios para a 

sociedade e fazer o 

bem para a 

sociedade. 

Bowen, 

1953 

Que responsabilidade é expectável que os empresários assumam perante 

a sociedade? 

É tomar decisões de acordo com os valores da sociedade. 

Década de 1960 

Principais eventos, 

pessoas e ideias 

desempenharam um 

papel crucial nas 

mudanças sociais. 

Davis, 1960 

▪ Os empresários decidem e atuam por causas que vão além do interesse 

económico ou técnico das suas empresas; 

▪ É uma ideia inovadora, mas deve ser verificada num contexto de 

gestão; 

▪ Pela possibilidade de ganhos económicos a longo prazo, os processos 

complexos e demorados de algumas decisões de negócios socialmente 

responsáveis são justificáveis. 

Frederick, 

1960 

Posição pública que utiliza os recursos socioeconómicos e humanos para 

fins amplos e não apenas para uso restrito de pessoas e empresas. 

Walton, 

1967 

Intimidade relacional entre a corporação e a sociedade que devem ser 

asseguradas pela gestão de topo, já que a corporação e os grupos 

relacionados perseguem diferentes objetivos. 

Década de 1970 

Inclusão dos líderes 

empresariais em 

funções de gestão 

em questões de 

responsabilidade 

social. 

O termo de 

responsabilidade 

social corporativa 

tornou-se cada vez 

mais popular. 

Friedman, 

1970 

Distinção entre as responsabilidades com fins lucrativos e 

responsabilidades sociais. 

Johnson, 

1971 

As empresas socialmente responsáveis apresentam um equilíbrio de 

interesses: além da ambição por lucros, também têm em consideração os 

colaboradores, fornecedores, comunidades locais e país.  

Comissão de 

Desenvolvi

mento 

Económico, 

1971 

O objetivo das empresas é satisfazer as necessidades da sociedade, 

articulando a responsabilidade social em 3 círculos: 

▪ Interno – responsabilidades básicas claras para a execução económica 

eficiente; 

▪ Intermediário – consciencialização de mudança de valores e 

prioridades sociais; 

▪ Externo – responsabilidades recém-emergentes e apáticas que devem 

ser assumidas com o intuito de melhorar ativamente a sociedade. 

Steiner, 

1971 

Além da satisfação das necessidades básicas da sociedade, as empresas 

possuem responsabilidades sociais, sendo proporcionais ao tamanho de 

cada empresa.  

Independentemente da dimensão, todas as empresas podem ser 

socialmente ativas, podendo ser beneficiadas a curto ou a longo prazo. 

Davis, 1973 
Consideração e reação da empresa a questões que vão além das 

exigências económicas, técnicas e legais. 

Sethi, 1975 
Harmonizar o comportamento corporativo com as normas sociais, 

valores e expectativas de desempenho vigentes. 

Carroll, 

1979 

Abrange as expectativas económicas, legais, éticas e discricionárias da 

sociedade perante as organizações num determinado momento. 

Década de 1980 

Os interesses 

comerciais e sociais 

das empresas 

tornaram-se mais 

apelativos aos seus 

associados. 

Jones, 1980 
Processo decisivo que induz um comportamento socialmente 

responsável voluntário e que deve englobar todas as partes interessadas. 

Carroll, 

1983 

Gestão do negócio com o objetivo de beneficiar economicamente, 

cumprir leis, ser ético e socialmente favorável. 

Envolve quatro partes: económica, jurídica, ética e voluntária ou 

filantrópica.  

Epstein, 

1987 

Benefícios resultantes das decisões organizacionais relativas a questões 

ou problemas específicos pertinentes das partes interessadas. 
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Instituição interna organizacional de três elementos: ética nos negócios, 

responsabilidade social corporativa e capacidade de resposta social 

corporativa. 

Década de 1990 

A responsabilidade 

social foi aceite de 

um modo quase 

universal, sendo 

associada à 

estratégia. 

Wood, 1991 

Também denominada de consciência corporativa, cidadania corporativa 

ou responsabilidade sustentável; 

Criação do modelo de desempenho social corporativo baseado nos 

princípios da responsabilidade social e identificação dos resultados do 

comportamento corporativo como impactos sociais. 

Carroll , 

1991 

Pirâmide das dimensões da Responsabilidade Social Corporativa e 

afirma que as empresas devem ser boas cidadãs corporativas. 

Reder, 1994 
Modo de gestão das atividades internas, incluindo o tratamento dos 

colaboradores e impacto no ambiente externo. 

Burke e 

Lodsdon, 

1996 

5 dimensões da RSC estratégica resultando na criação de valor 

económico identificável e mensurável. 

Década de 2000 

A responsabilidade 

social transformou-

se num objetivo 

estratégico 

importante. 

McWilliams 

& Siegel, 

2001 

Mecanismo de autorregulação através do qual a empresa monitoriza e 

garante a conformidade com a lei, padrões e normas. 

Lantos, 2001 
Contrato social entre a sociedade e os negócios, que pode ser estratégico 

quando tem por objetivo gerar receitas.  

van 

Marrewijk, 

2003 

Responsabilidade social estratégica é a resposta a novos papéis e 

responsabilidades de cada setor da sociedade. 

Werther & 

Chandler, 

2005 

Mudança de um compromisso base para uma necessidade estratégica 

que se pode traduzir numa vantagem competitiva sustentável.  

Porter and 

Kramer, 

2006 

Responsabilidade social estratégica ajuda a alcançar uma vantagem 

competitiva que resulta na criação de partilha de valor. 

(Husted & 

Allen, 2007) 

Responsabilidade social estratégica gera novas oportunidades através da 

procura contínua de criação de valor, estando em simultâneo interligada 

às exigências sociais. 

Valentine & 

Fleischman, 

2007v 

Responsabilidades económicas, legais, éticas e discricionárias 

expectáveis da sociedade perante as empresas em qualquer momento. 

Vallaeys, 

2008 

Práticas organizacionais estratégicas que evitam danos e/ou criam 

benefícios para todas as partes interessadas. 

> 2010 

Criação da partilha 

de valor 

Porter & 

Kramer, 

2011 

Conceito de responsabilidade social deve ser substituído por Criação de 

valor partilhado. 

Trapp, 2012 Reflexão sobre as preocupações dos problemas sociais e globais. 

Chandler 

&Werther, 

2013 

Produção de produtos/serviços de modo eficiente e socialmente 

responsável. 

Carroll, 

2015 
Referência e peça fundamental do movimento socialmente responsável.  

Chandler, 

2016 

Produção de valor sustentável como o objetivo principal da 

responsabilidade social estratégica. 

Mahmood et 

al., 2021 

A importância da estratégia e das implicações estratégicas das iniciativas 

de responsabilidade social. 

Fonte: Elaboração própria, com base na revisão de literatura. 

Vallaeys (2007) define a RSU como uma política de gestão da qualidade ética que procura 

alinhar os processos de gestão, ensino, investigação e extensão com a missão da universidade, 

valores e compromisso social, obtendo uma instituição sólida, transparente e participativa com 
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a comunidade académica, através de uma gestão responsável que promove a resolução de 

problemas de exclusão, desigualdade e sustentabilidade. Acrescenta ainda que é uma estratégia 

de melhoria contínua cuja missão social é alcançar 4 processos: gestão ética e ambiental; 

educação de indivíduos conscientes e solidários; produção, partilha e disseminação do 

conhecimento social; e participação social ativa num desenvolvimento sustentável mais justo. 

Mais tarde, Vallaeys (2014) definiu RSU como uma “gestão justa e sustentável dos impactos 

universitários”, distribuindo 4 impactos por 2 eixos como mostra a Figura 1. 

Fonte: Adaptado de Vallaeys (2014). 

 

É assim incentivada pelo reconhecimento das corresponsabilidades de todos os atores que 

integram uma comunidade universitária, promovendo estratégias pedagógicas e encontrando 

exemplos práticos de implementação (Aleixo et al., 2021; Aleixo, Leal, et al., 2018; M. Ali et 

al., 2021; Vallaeys & Álvarez Rodríguez, 2018). 

Inicialmente a RSU era assumida como uma mera projeção social, isto é, o que fazia a 

universidade em função do que era contextualizado extrinsecamente; hoje em dia, é assumida 

como um compromisso que inclui um conjunto de deveres dirigidos à comunidade em geral e 

mediados por uma conduta moralista (Rubio-Rodríguez & Blandón-López, 2021). 

Atualmente, a RSU é considerada fundamental na manutenção da sustentabilidade (Gallardo-

Vázquez et al., 2020), já que exige um acesso melhor e de qualidade ao ensino superior, 

rejeitando as desigualdades de género, a insegurança alimentar e os conflitos armados (von 

Geibler et al., 2019). Dielini et al. (2021) identificaram como forças determinantes a 

responsabilidade social e a coesão social no desenvolvimento sustentável das universidades, já 

que implicam a união de esforços e o assumir de responsabilidade pelas suas ações para com a 

Figura 1. Impactos universitários da RSU. 

Eixo organizacional Impactos Internos 

(laborais e ambientais) 

Impactos Externos 

(laborais e ambientais) 

Eixo académico Impactos Educativos 

(educação estudantil) 

Impactos Cognitivos 

(epistemologia e 

investigação) 
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sociedade atual e para com as gerações futuras. Neste sentido, as IES têm demonstrado esforços 

relevantes que mostram que a atividade educacional é eficaz no alcance do desenvolvimento 

sustentável (Bergman et al., 2018; Stiefel, 2018). 

 Considerando o exposto apresentamos as seguintes hipóteses de investigação: 

H1: Os impactos educacionais, cognitivos, organizacionais e sociais percebidos 

influenciam diretamente a perceção geral da RSU. 

 

2.2. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável | ODS 2030 

Uma universidade sustentável pode definir-se como um todo ou como uma parte, que aborda, 

envolve e promove, a nível regional ou global, a minimização dos efeitos ambientais, 

económicos, sociais e de saúde negativos gerados na utilização dos seus recursos, a fim de 

cumprir as suas funções de ensino, investigação, divulgação e parceria, e gestão de modo a 

ajudar a sociedade a fazer a transição para estilos de vida sustentáveis (Velazquez et al., 2006). 

A conexão entre sustentabilidade e o ensino superior implica que as IES cumpram os requisitos 

de sustentabilidade enquanto têm a missão em servir a sociedade para alcançar uma vida 

sustentável (Ozdemir et al., 2020). 

De acordo com o Sistema de Gestão para as Organizações Educativas (ISO 21001, 2018), as 

organizações educacionais socialmente responsáveis são sustentáveis e asseguram o sucesso a 

longo prazo, traduzido em impactos das suas decisões e em compromissos com a sociedade, 

economia e ambiente, através da transparência e comportamento ético, contribuindo para o 

desenvolvimento sustentável, incluindo uma educação de qualidade para todos, saúde e 

segurança, bem como para o bem-estar da sociedade. 

As universidades têm como principais objetivos: fornecer o conhecimento e as soluções que 

sustentam a implementação dos ODS; criar (atuais e futuros) implementadores dos ODS; 

proporcionar liderança intersetorial na implementação; e incorporar os princípios dos ODS 

através da governação, gestão e cultura (Albareda-Tiana et al., 2018; Bringezu et al., 2016; 

Rosen, 2019). 

As evidências mostram uma preocupação crescente sobre o desenvolvimento sustentável, 

incluindo os impactos económicos e ambientais da RSU, reforçando o debate sobre a promoção 

de desenvolvimento sustentável nas IES e na consciencialização de cidadãos social e 
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ambientalmente responsáveis e ativos (Lozano et al., 2015; Meseguer-Sánchez et al., 2020; 

Rampasso et al., 2019). Desta forma, as universidades devem colaborar e contribuir para o 

desencadear de valores, atitudes e comportamentos de sustentabilidade nas futuras sociedades 

regenerativas (Aleixo et al., 2021; Cogut et al., 2019; Sonetti et al., 2019). 

Alguns estudos que aferiram a perceção dos estudantes de ensino superior indicam uma atitude 

positiva sobre a sustentabilidade (Bahaee et al., 2014; Emanuel & Adams, 2011; Kagawa, 2007; 

Khalil et al., 2013; Wang et al., 2020). Contudo, existem poucos estudos sobre a educação e 

participação na implementação para o desenvolvimento da sustentabilidade a nível universitário  

(Disterheft et al., 2015),  incluindo em Portugal (Aleixo et al., 2021; Farinha et al., 2018), pelo 

que é fundamental reunir esforços para robustecer as responsabilidades das IES no que concerne 

aos ODS (Aleixo et al., 2020; Shiel et al., 2020). A título de exemplo, Abubakar et al. (2016) 

verificaram que os estudantes estão conscientes sobre a sustentabilidade ambiental, mas 

apresentam um nível baixo de disposição e motivação para participarem ativamente nas 

atividades de desenvolvimento sustentável das IES. Assim, as IES devem reunir esforços para 

melhorar o pensamento crítico dos estudantes, a crítica social e a sua análise dos contextos 

locais para que sejam encontradas soluções para crises de sustentabilidade em curso, como as 

alterações climáticas (García-González et al., 2020). 

O Quadro 3 mostra a evolução da integração do desenvolvimento sustentável no ensino 

superior. 
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Quadro 3. Combinação das tendências de “Ensino Superior” (ES), “Desenvolvimento Sustentável” (DS) e 

“conexão entre ES e DS”. 

 Evolução do DS DS no Ensino Superior 
Desenvolvimento do Ensino 

Superior 

<
 1

9
5

0
 

  Elitismo 

▪ Funções tradicionais das 

universidades (educação, 

investigação e serviços 

especializados) 

1
9

5
0
 

  Exigências sociais em massa 

▪ Acesso ao Ensino Superior 

como um direito público; 

▪ Ensino Superior como 

sinónimo de uma boa vida. 

1
9

6
0
 

  Movimentos sociais 

▪ Crise da reputação e 

legitimidade; 

▪ Gestão do campus; 

▪ Teorias de desenvolvimento 

do estudante. 

1
9

7
0
 

Ambiente humano 

▪ “Ambiente humano” como 

ponto de origem do DS; 

▪ Consciencialização a nível 

mundial sobre o papel vital 

do "ambiente" para a 

sobrevivência humana. 

Uma nova atitude das IES 

perante o DS 

▪ O DS entra gradualmente 

no campo de atenção e 

visão das universidades; 

▪ Realização de conferências 

e publicação de muitos 

documentos relevantes para 

o DS. 

Exigências do mercado e 

indústria 

▪ A indústria torna-se numa 

das principais partes 

interessadas; 

▪ Crise financeira; 

▪ Proporção, qualidade e 

proficiência; 

▪ Financiamento cada vez 

mais proveniente da 

indústria; 

▪ Pressão para prestação de 

contas. 

1
9

8
0
 

Ambiente & 

Desenvolvimento 

▪ Padrões inadequados de 

desenvolvimento são o 

principal fator que afeta o 

ambiente humano; 

▪ Atenção simultânea ao 

"ambiente e 

desenvolvimento". 

Sustentabilidade no Ensino 

Superior 

▪ O DS está mais enraizado 

nas universidades, 

tornando-se numa 

preocupação fundamental; 

▪ A maioria das universidades 

começam a procurar um 

campus verde e a iniciar 

ações sistemáticas para 

avançar no DS. 

1
9

9
0
 

DS 

▪ A combinação de ambiente 

e desenvolvimento resulta 

em DS; 

▪ O DS torna-se um 

paradigma global central. 

Sociedade da informação & 

Economia do conhecimento 

▪ Desafios de uma economia 

global complexa e cada vez 

mais orientada para o 

conhecimento; 

▪ Surgimento de uma 

"terceira missão", 

transferência de tecnologia 

e comportamento 

empreendedor. 



Responsabilidade social da universidade, satisfação, qualidade de serviços e ODS 2030: perceção dos estudantes do Ensino Superior 

Zita Cristina Dias Sarmento – 25785 14 

 

>
 2

0
1

2
 

 Ensino Superior para o DS 

▪ A universidade tem como 

objetivo desencadear a 

transformação da sociedade 

no alcance da 

sustentabilidade; 

▪ Institutos de investigação 

transdisciplinares são 

estabelecidos em resposta às 

crescentes demandas por 

conhecimento sobre o DS. 

 

Fonte: Adaptado de Beynaghi et al. (2016) 

Sustentabilidade num campus universitário é indicativo de que a IES aplica princípios 

sustentáveis na gestão de todas as suas atividades e recursos (Leal Filho, 2019, p. 1714). 

É importante que as organizações de ensino, incluindo as IES, consigam responder de modo 

eficiente às exigências de responsabilidade social, através da transparência e do controlo do 

conhecimento da gestão da sustentabilidade (Beddewela et al., 2017; Miotto et al., 2020). A 

inclusão dos estudantes nas tomadas de decisão, a introdução de temas-chave nos planos de 

estudo e a educação em gestão responsável são poderosos instrumentos para formar 

profissionais competentes e capazes de contribuir para uma estratégia de desenvolvimento 

sustentável com um impacto económico, social e ambiental positivo para a sociedade (Aleixo, 

Leal, et al., 2018; Cabedo et al., 2018; González-Gijón et al., 2020; Larrán-Jorge & Andrades-

Peña, 2015; Miotto et al., 2020; Molderez & Fonseca, 2018; Pérez-Foguet & Lazzarini, 2019; 

Wang et al., 2020). Esta afirmação é robustecida pela necessária atenção sobre a forma como 

os estudantes entendem os valores socioeconómicos, éticos e de sustentabilidade da educação 

que recebem (Kee et al., 2018; Pianezzi et al., 2020; Pires, 2019). 

A globalização dos mercados e o aumento da competitividade, faz com que as IES sejam 

reconhecidas pelos seus sistemas de avaliação da qualidade, melhoria e acreditação, 

promovendo a integração dos seus compromissos de responsabilidade social e de uma gestão 

mais sustentável, através do desenvolvimento de estratégias e de um suporte para o planeamento 

organizacional (Lozano & Barreiro‐Gen, 2019; Miotto et al., 2020; Sepasi et al., 2018; 

Wigmore-Álvarez et al., 2020).  

Em 2012, a Conferência das Nações Unidas sobre desenvolvimento sustentável prometeu 

batalhar por um mundo justo, equitativo, inclusivo e comprometido num trabalho unido para 

promover o crescimento económico, desenvolvimento social e a proteção ambiental em 

benefício de todas as partes interessadas (Yeung, 2019).  
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As IES socialmente responsáveis são uma peça importante na sociedade e no desenvolvimento 

económico, ambiental e social, resultando num impacto positivo através do ensino, 

investigação, transferência de conhecimento e tecnologia, e educação para a sustentabilidade 

(Findler, 2021; Meseguer-Sánchez et al., 2020; Miotto et al., 2020). 

Em setembro de 2015, as Nações Unidas (ONU) aprovaram a Agenda 2030 para o 

desenvolvimento sustentável, traduzida em 17 ODS (Figura 2), 169 metas e mais de 240 

indicadores (Aleixo et al., 2020; Arruda Filho, 2017; Cottafava et al., 2019). O objetivo deste 

compromisso a nível mundial é erradicar a pobreza extrema, combater a desigualdade, a 

injustiça e as mudanças climáticas até 2030. A Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) é a responsável por liderar e coordenar a Agenda 

2030 da Educação. 

 

Fonte: https://www.ods.pt/  

Figura 2. ODS 2030. 

 

Apesar de existirem poucos estudos sobre os métodos mais adequados para alcançar os ODS 

(Yeung, 2019), é imprescindível o papel da educação na consecução destes objetivos, pelo que 

as IES devem proporcionar condições de aprendizagem para a sua consecução (Aleixo et al., 

2020, 2021; Arruda Filho, 2017; Bautista-Puig et al., 2021; Farinha et al., 2018; Filho et al., 

2015; Shiel et al., 2020; Storey et al., 2017; UNESCO, 2017). Esta afirmação é reforçada por 

um objetivo específico, o ODS 4 que refere “educação de qualidade” (Annan-Diab & Molinari, 

https://www.ods.pt/
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2017; Beynaghi et al., 2016), garantindo uma educação de qualidade inclusiva e equitativa, 

através da promoção de oportunidades de aprendizagem ao longo da vida de todos. O crescente 

papel da educação para o desenvolvimento sustentável responde à meta 7 do ODS 4 que visa, 

até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e competências necessárias 

para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação 

para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade 

de género, promoção de uma cultura de paz e da não violência, cidadania global e valorização 

da diversidade cultural e da contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável (Aleixo 

et al., 2020). Também são relevantes o ODS 8 “Promover o crescimento sustentado, inclusivo 

e sustentável, emprego pleno e produtivo”; e o ODS 17 “Fortalecer os meios de implementação 

e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável” (Yeung, 2019). 

Ainda que as IES reconheçam a necessidade de introdução de competências e tópicos 

sustentáveis nos programas educacionais, a sua metodologia de implementação diverge, ou 

seja, embora as partes interessadas defendam e encorajem a investigação e disseminação do 

conhecimento sobre desenvolvimento sustentável, Aleixo et al. (2018) verificaram que não 

existe uma estratégia das IES para a educação ou meios de informação para a sustentabilidade. 

Vallaeys et al. (2022) complementam que por serem áreas recentes a “inclusão curricular dos 

ODS” e o “campus sustentável” são dois desafios ainda não completamente reconhecidos e 

aceites pelas IES, tornando necessário estabelecer ligações com os grupos de interesse internos 

e externos estratégicos para o fomento de ações mais integradas em e com a comunidade local 

e global. 

Apesar do desenvolvimento sustentável lento na educação provocado pela economia débil, 

instabilidade política, descomprometimento dos gestores de topo e estratégicos, e a falta de 

recursos humanos, as exigências dos ODS podem ser um modo de acelerar o progresso, já que 

podem ser utilizados no planeamento estratégico das IES, guiando a um maior envolvimento 

académico em diversos níveis: ensino, aprendizagem e profissional (Aleixo et al., 2020; Farinha 

et al., 2018; Shiel et al., 2020). 

As IES devem-se comprometer de modo geral e transversal com o alcance e promoção dos 

ODS, através de estratégias que promovam uma universidade responsável, incutindo 

positivamente a perceção dos estudantes, que por consequência fomentará a qualidade de 

serviço e a satisfação dos estudantes (Aleixo et al., 2020; Santos et al., 2020). 
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Wang et al. (2020) determinaram que os estudantes de ensino superior preocupam-se mais com 

a sustentabilidade e o papel da sua universidade na promoção do desenvolvimento sustentável 

do que com os programas de estudos e investigações em sustentabilidade. Contudo, Aleixo et 

al. (2020) afirmam que a educação para o desenvolvimento sustentável e os ODS devem ser 

introduzidos nos programas dos cursos em consonância com a missão e a estratégia das IES.  

Considerando o exposto formulamos a seguinte hipótese de investigação: 

H5: Os impactos educacionais, cognitivos, organizacionais e sociais percebidos influenciam 

diretamente a implementação dos ODS 2030; 

H6: A perceção geral da RSU influencia diretamente a implementação dos ODS 2030. 

 

2.3. Qualidade de Serviço 

Apesar do conceito de qualidade dos bens tangíveis ter sido analisado pelos profissionais de 

marketing, a qualidade dos serviços era uma área indefinida e pouco investigada  (Parasuraman 

et al., 1985). Existiram poucos estudos sobre o tema até meados dos anos 80 (Grönroos, 1982; 

Lehtinen & Lehtinen, 1982; Lewis & Booms, 1983; Sasser et al., 1978). 

A qualidade das IES pode-se manifestar pelas características, processos, resultados e produtos 

educativos que as distinguem (Alghamdi et al., 2017; Whalley, 2019). 

A qualidade de serviço de uma organização, incluindo das IES, é determinada pelos 

comportamentos, atitudes, atividades e processos que acrescentam valor ao satisfazer as 

necessidades e exigências dos clientes e de outras partes interessadas (ISO 9000:2015), como 

é o caso dos estudantes do ensino superior. 

Teeroovengadum et al. (2016) descrevem a qualidade de serviço como um modo de atitude que 

resulta da comparação das expectativas com as perceções de desempenho, estando relacionada 

com a satisfação mas não sendo equivalente à mesma. 

Um dos princípios básicos da gestão da qualidade é o foco no cliente através da satisfação dos 

requisitos dos clientes e o esforço em exceder as suas expectativas (ISO 9001:2015). 

O ensino superior está a emergir progressivamente como uma indústria prestadora de serviços 

que exerce uma maior pressão sobre a gestão para satisfazer as necessidades e expectativas dos 

seus estudantes, fornecendo serviços académicos e de apoio eficientes (Wang et al., 2020). 
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Impreterivelmente deve existir qualidade de serviço nas IES de modo a tornarem-se 

vantajosamente sustentáveis, competitivas e crescentes, garantindo a identificação e a 

satisfação das necessidades e expectativas dos estudantes (Povorina et al., 2021; Saleem et al., 

2017; Wen et al., 2018; Yasmin et al., 2021). 

A perceção global da RSU tem um impacto positivo e direto na qualidade de serviço, e este 

fator é um forte mediador na satisfação dos estudantes (Santos et al., 2020).  

Servindo como ferramenta de medição, Ozdemir et al. (2020) propuseram um novo conceito 

denominado de “qualidade de serviço sustentável no ensino superior” que abrange 3 campos 

no meio académico: sustentabilidade, ensino superior e qualidade de serviço. 

Não existe diferença significativa entre a qualidade percebida pelos estudantes das 

universidades públicas e privadas (Kaur & Sharma, 2020). Estes autores referem a existência 

de uma relação significativa entre qualidade educacional percebida e a satisfação dos 

estudantes. 

Vários estudos mostram que a perceção dos estudantes de ensino superior sobre qualidade de 

serviço é inferior às expectativas (Almigheerbi et al., 2019; Makoe & Nsamba, 2019; Sarsale, 

2020). Ao longo do tempo as perceções dos estudantes variam, sendo que estudantes mais 

velhos tendem a ser mais exigentes (Campos et al., 2018). 

Através de várias associações, Saleem et al. (2017) concluíram que a cultura universitária 

fortalece uma relação positiva entre a qualidade de serviço e a satisfação do estudante, enquanto 

que o preço e a reputação da universidade induz a uma perceção de satisfação negativa. 

Considerando o exposto formulamos a seguinte hipótese de investigação: 

H2: A perceção geral da RSU influencia diretamente a qualidade de serviço; 

H7: A perceção da qualidade de serviço influencia diretamente a implementação dos ODS 

2030. 

 

2.4. Satisfação dos estudantes universitários 

A satisfação do cliente tem origem em vários conceitos como a experiência ou qualidade de 

serviço, expectativas, valor percebido e consequente avaliação (Ali & Amin, 2014), sendo 

definida, por exemplo, como: 
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▪ Reação emocional a uma experiência de produto ou serviço (Spreng & Singh, 1993); 

▪ Condição sentida por alguém que experienciou o desempenho ou um resultado que 

responde às suas expectativas (Arif & Ilyas, 2013); 

▪ Ir ao encontro da apreciação de um serviço específico (Bolton & Drew, 1991; Cronin & 

Taylor, 1992); 

▪ Sentimento genérico com os componentes de uma transação (Fornell, 1992). 

Vários autores estudaram a relação entre a satisfação dos estudantes com a qualidade dos 

serviços fornecidos pelas IES (e.g., Aldridge & Rowley, 1998; Alves & Raposo, 2007; 

Anderson et al., 1994; Douglas et al., 2006; Huili & Jing, 2012; Petruzzellis et al., 2006). 

Assume-se que há relação entre estes dois conceitos já que existe também a evidência de que a 

satisfação dos estudantes de ensino superior resulta da perceção da qualidade de serviço (e.g., 

Ahmed et al., 2010; Alam et al., 2021; De Jager & Gbadamosi, 2013; Guolla, 1999; Vallaeys, 

2016; Vázquez et al., 2014, 2016). 

É importante que as IES promovam a satisfação dos clientes/estudantes com o valor que lhes é 

fornecido. A satisfação percebida determina o grau em que os valores das IES vão ao encontro 

das necessidade e exigências dos estudantes (Borishade et al., 2021; Pires, 2019), sendo que a 

elevada satisfação dos clientes é um indicador influente da vida educacional, tais como serviços 

implícitos, serviços explícitos e serviços físicos prestados com padrões adequados (Gorospe et 

al., 2021). 

Gallardo-Vázquez et al. (2020) e Vázquez et al. (2014, 2016) examinaram quais os fatores que 

influenciam a satisfação dos estudantes de ES durante a utilização de serviços empregando um 

modelo de RSU como referência. Vázquez et al. (2014, 2016) determinaram que os estudantes 

diferenciam os impactos da RSU, mas que apenas a gestão interna influência diretamente a 

perceção geral da RSU; e que a perceção geral da RSU é um fator determinante da satisfação 

dos estudantes. 

Conclusões de alguns estudos apontam que as perceções dos estudantes são um fator relevante 

no planeamento do desenvolvimento sustentável e RSU, confirmando um impacto positivo na 

satisfação do estudante quando participam nas atividades de RSU (e.g., Alnawas, 2015; 

Gallardo-Vázquez et al., 2020; Latif, 2018; Saleem et al., 2017; Sánchez-hernández, 2016;  

Vázquez et al., 2014, 2016). Por outro lado, Gallardo-Vázquez et al. (2020) evidenciaram que 

as ações das IES não influenciam positivamente a satisfação dos estudantes. 
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Considerando o exposto formulamos as seguintes hipóteses de investigação: 

H3a: A perceção geral da RSU influencia diretamente a satisfação; 

H3b: A perceção geral da RSU influencia a satisfação mediada pela qualidade do serviço; 

H4: A qualidade do serviço influencia diretamente a satisfação. 

2.5. Modelo de Análise  

De acordo com o objetivo e as hipóteses de pesquisa baseadas na revisão da literatura, propõe-

se o modelo conceptual de investigação (Figura 3). Esse modelo foi traduzido e adaptado por 

Santos et al. (2020), baseado na articulação e incorporação de dimensões apresentadas na 

pesquisa elaborada por Vázquez et al., (2014, 2016) e com base nos estudos de Burcea & 

Marinescu (2011), Kleinrichert et al. (2011), Sobczak et al. (2006), Vallaeys (2014) e Vallaeys 

et al. (2009). 

Tendo em consideração a revisão de literatura apresentada nos pontos anteriores, o objetivo e 

as questões de investigação, é definido o modelo conceptual de investigação (Figura 3). 

 

 

 

 

Figura 3. Modelo conceptual de investigação. 
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Capítulo 3. Metodologia da Investigação 

Relativamente à tipologia esta investigação pode-se classificar como aplicada, em que se 

pretende fornecer uma contribuição prática no conhecimento das perspetivas dos estudantes 

sobre a qualidade de serviço e a sua satisfação. Com este conhecimento, as IES poderão ajustar 

a sua gestão estratégica, nomeadamente na adesão, implementação e monitorização da RSU e 

dos ODS. 

A investigação pode ser através de um método quantitativo (inquérito, experimentação, entre 

outros), qualitativo (estudos de caso, focus group, entre outros) ou a partir de uma combinação 

de ambos (Vergara, 1998). 

Relativamente aos objetivos, esta investigação pode ser descritiva, explicativa e exploratória 

(Vergara, 1998).  

3.1. Recolha de dados e amostragem 

O questionário estruturado, auto reportado, traduzido e adaptado por Santos et al. (2020), de 

Vázquez et al. (2014, 2016) foi respondido por estudantes da UTAD desde o 3º de ano de 

licenciatura e de mestrado integrado, estudantes de mestrado e estudantes de doutoramento. As 

diferentes perceções e visões dos estudantes inquiridos foram obtidas durante os meses de maio 

e junho de 2021 através de uma plataforma online (LimeSurvey) e em papel, com o reforço de 

deslocações a algumas salas de aula (virtuais e presenciais) acordado previamente com os 

docentes. 

O questionário (Anexo I) foi composto por: 

i. Conjunto de 46 questões sobre a RSU, segmentadas em 4 dimensões correspondentes aos 

4 impactos mencionados por (Vallaeys, 2008): ensino/formação (12 itens), extensão (12 

itens), gestão e funcionamento interno (12 itens) e investigação (10 itens). Escala original 

retirada do estudo de Santos et al. (2020); 

ii. Conjunto de 20 questões gerais sobre a RSU, qualidade de serviço e satisfação, retiradas 

do estudo de Santos et al. (2020); 

iii. Conjunto de 9 questões gerais sobre os ODS 2030 na universidade, baseadas na revisão de 

literatura e em instrumentos semelhantes (Albareda-Tiana et al., 2018; Setó-Pamies & 

Papaoikonomou, 2020; Vallaeys, 2020); 
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iv. Conjunto de questões de carácter sociodemográfico. 

À exceção das questões sociodemográficas, as questões foram concebidas com escalas de Likert 

de 5 pontos, em que 1=Não é atribuída qualquer importância e 5=É atribuída muita 

importância, nos grupos de questões da RSU e dos ODS 2030. No grupo da RSU, Qualidade de 

Serviço e Satisfação: 1=Discordo totalmente e 5=Concordo totalmente. 

Como resultado, e após exclusão dos questionários incompletos, a amostra final foi constituída 

por 623 questionários completos e validados de um total de 3799 estudantes, traduzindo numa 

taxa de resposta de 16% (Quadro 4). 

Quadro 4. Representatividade da amostra. 

 Número Percentagem 

População 3799 - 

Total de questionários acedidos 823 22% 

Total de questionários incompletos 200 5% 

Total de questionários completos e validados 623 16% 

  

3.2. Métodos e técnicas de análise 

Neste trabalho utilizaram-se como procedimentos metodológicos, técnicas de segunda geração, 

como a modelação de equações estruturais (SEM). Estas ajudam a perceber o impacto de uma 

ou mais variáveis (variáveis independentes) noutras variáveis (variáveis dependentes) tentando 

percecionar a ordem temporal com que estas se manifestam (Fortin, 1999). São várias as 

aplicações de software de análise de modelos de equações estruturais. De entre as aplicações 

de software baseadas em CB-SEM salientam-se o AMOS, LISREL e EQS. Já nas aplicações 

de software baseadas em SEM-PLS destacam-se o SmartPLS e o PLS Graph. De acordo com 

o número de amostras e as características de distribuição das mesmas utilizaremos o software 

o SmartPLS 3.0 (Ringle et al., 2014). 

Com esta metodologia podemos estudar a relação entre as variáveis e sugerir o aparecimento 

de um fenómeno, assim como o seu instrumento de ação (Fortin, 1999). É uma abordagem 

metodológica complexa, onde são utilizadas análises estatísticas robustas através de programas 

informáticos de estatística, que determinarão se os dados observados permitem suportar ou não 

o modelo teórico, tal como o AMOS. 
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Em relação à interligação dos itens das dimensões da RSU far-se-á uma análise de acordo com 

as ponderações dos itens e de que forma estes integram ou não os ODS 2030.  
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Capítulo 4. Apresentação dos Resultados 

Após a recolha dos questionários devidamente preenchidos, procedeu-se à verificação das 

nossas hipóteses utilizando modelação de equações estruturais (SEM) e mais especificamente 

PLS-SEM (Partial Least Squares Structural Equation Modeling). O PLS-SEM permite 

verificar as relações endógenas e exógenas das nossas variáveis e fornecer explicações para a 

variância, deste modo suporta o desenvolvimento teórico do modelo apresentado porque estima, 

avalia, monitoriza e compara os principais influenciadores (Hair et al., 2011). 

4.1. Caracterização da amostra 

A amostra do estudo é constituída por 66,5% de estudantes (3º ano ou superior) de licenciatura 

e de mestrado integrado, 29,5% de mestrado e 4,0% de doutoramento. Quanto ao género, a 

amostra maioritariamente constituída por estudantes do género feminino (63,1%). A 

distribuição das faixas etárias mostra maior representatividade na faixa dos 20 anos (23,4%) e 

dos 21 anos (27,9%) (Quadro 5).  

Quadro 5. Síntese dos dados sociodemográficos. 

 Número Percentagem 

Tipo de curso e ano curricular   

Licenciatura (1º Ciclo) e Mestrado Integrado | 3º ano ou maior 414 66,5% 

Mestrado (2º Ciclo) | todos os anos 184 29,5% 

Doutoramento (3º Ciclo) | todos os anos 25 4,0% 

Género   

Feminino 393 63,1% 

Masculino 230 36,9% 

Faixa etária   

19 20 3,2% 

20 146 23,4% 

21 174 27,9% 

22 95 15,2% 

23 47 7,5% 

24 23 3,7% 

25 – 29 40 6,4% 

>30 78 12,5% 
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Quanto à área geográfica, os inquiridos habitam maioritariamente no norte do país (Quadro 6). 

Quadro 6. Distribuição área geográfica. 

Área geográfica | Distrito / Região autónoma Número Percentagem 

Açores 2 0,3% 

Aveiro 16 2,6% 

Braga 93 14,9% 

Bragança 32 5,1% 

Castelo Branco 2 0,3% 

Coimbra 7 1,1% 

Faro 1 0,2% 

Guarda 11 1,8% 

Leiria 7 1,1% 

Lisboa 4 0,6% 

Madeira 7 1,1% 

Portalegre 2 0,3% 

Porto 145 23,3% 

Santarém 3 0,5% 

Setúbal 1 0,2% 

Viana do Castelo 12 1,9% 

Vila Real 239 38,4% 

Viseu 39 6,3% 

4.2. Avaliação do Modelo de Equações Estruturais proposto 

O modelo proposto é constituído por 7 fatores: 4 dos fatores correspondem às 4 dimensões dos 

impactos da RSU, impactos educacionais ‘Ensino’ (12 itens), impactos cognitivos 

‘Investigação’ (10 itens), impactos sociais ‘Extensão’ (12 itens) e impactos organizacionais 

‘Gestão Interna’ (12 itens), sendo os restantes 3 fatores a ‘Perceção global da RSU’ (3 itens), a 

‘Qualidade de Serviço’ (5 itens) e a ‘Satisfação do Estudante’ (6 itens). Uma vez que no modelo 

existem constructos com sub-constructos (dimensões) como é o caso dos 4 tipos de impactos 

de RSU estamos perante um modelo hierárquico de 2ª ordem. No caso deste estudo irá ser 

utilizada a abordagem dos 2 passos (Agarwal & Karahanna, 2000; Becker et al., 2012; Ringle 

et al., 2012) que consiste na determinação dos scores dos fatores de menor ordem atrás referidos 

(impactos da RSU), sendo estes posteriormente utilizados como indicadores no modelo final 

proposto. 
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Assim, numa primeira instância foram avaliadas as propriedades psicométricas das dimensões 

referentes aos impactos da RSU seguindo-se a avaliação do modelo de medida. Uma vez que 

os critérios exigidos foram atendidos na avaliação do modelo de medida, passou-se à avaliação 

do modelo estrutural (Hair et al., 2017). Tal como acontece com a maioria dos métodos 

estatísticos, o PLS-SEM tem um conjunto de orientações gerais (regras práticas) que servem 

como diretrizes para avaliar os resultados do modelo e interpretar os resultados (Chin, 1998, 

2010; Hair et al., 2017; Henseler et al., 2009). 

4.2.1. Avaliação das propriedades psicométricas das variáveis latentes 

referentes às dimensões dos impactos da RSU 

Nesta secção proceder-se-á à avaliação das propriedades psicométricas da RSU, que consiste 

na avaliação dos modelos de medida de cada um destes constructos avaliando os pesos fatoriais 

dos seus indicadores, bem como a sua fiabilidade da consistência interna e a validade 

convergente.  

Tratando-se de constructos reflexivos, a primeira etapa envolve o exame dos pesos fatoriais dos 

indicadores. Pesos fatoriais (λ) acima de 0,708 são recomendados, pois indicam que o 

constructo explica mais de 50% da variância do indicador, proporcionando assim uma 

fiabilidade aceitável do mesmo (Hair et al., 2019). Após a remoção dos itens com pesos 

inferiores a 0,708, as 4 dimensões dos impactos da RSU ficaram constituídas nos impactos 

educacionais ‘Ensino’ por 7 itens, nos impactos cognitivos ‘Investigação’ por 9 itens, nos 

impactos sociais ‘Extensão’ por 9 itens e nos impactos organizacionais ‘Gestão Interna’ por 10 

itens.  

A segunda etapa consiste em avaliar a fiabilidade da consistência interna, na maioria das vezes 

usando a fiabilidade compósita (FC) de Jöreskog (1971). Valores mais altos geralmente indicam 

níveis mais altos de fiabilidade. Valores de fiabilidade entre 0,60 e 0,70 são considerados 

aceitáveis em estudos exploratórios, já valores entre 0,70 e 0,90 variam de satisfatório a bom. 

Valores de 0,95 e superiores são problemáticos, pois indicam que os itens são redundantes, 

reduzindo a validade de constructo (Diamantopoulos et al., 2012; Drolet & Morrison, 2001). O 

α de Cronbach é outra medida de fiabilidade de consistência interna que assume limites 

semelhantes, mas produz valores mais baixos do que a fiabilidade compósita. O α de Cronbach 

é uma medida menos precisa de fiabilidade, pois os indicadores não são ponderados, o que não 
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acontece com a fiabilidade compósita, onde os indicadores são ponderados com base nos pesos 

fatoriais individuais dos indicadores do constructo e, portanto, essa fiabilidade é maior do que 

o α de Cronbach. Embora o α de Cronbach possa ser muito conservador, a fiabilidade 

compósita pode ser muito liberal e a verdadeira fiabilidade do constructo é normalmente vista 

como estando dentro desses dois valores extremos. Como alternativa, Dijkstra & Henseler 

(2015) propuseram ρA como uma medida aproximadamente exata da fiabilidade do constructo, 

que geralmente está entre o α de Cronbach e a fiabilidade compósita. Portanto, ρA pode 

representar um bom compromisso se assumir que o modelo fatorial está correto. 

A terceira etapa da avaliação do modelo de medida reflexivo aborda a validade convergente de 

cada medida de constructo. A validade convergente é a extensão em que o constructo converge 

para explicar a variância dos seus itens. A métrica usada para avaliar a validade convergente de 

um constructo é a variância extraída média (VEM) para todos os itens em cada constructo. Para 

calcular o VEM, é necessário elevar ao quadrado o peso fatorial de cada indicador num dado 

constructo e calcular o valor médio. Um VEM aceitável é de 0,50 ou superior, indicando que o 

constructo explica pelo menos 50% da variância dos seus itens. 

A fiabilidade da consistência interna foi assegurada para os 4 constructos em análise com os 

valores de FC a serem todos superiores a 0,70, bem como foram muito bons os de ρA e os de α 

de Cronbach. Os valores da VEM revelaram-se acima de 0,60 pelo que se enquadram no 

intervalo recomendado (>0,50) sendo assegurada a validade convergente (Bagozzi & Yi, 1988).  

A quarta etapa consiste em avaliar a validade discriminante, que é o grau em que um constructo 

é empiricamente distinto de outros constructos no modelo estrutural. Fornell & Larcker (1981) 

propuseram a métrica tradicional e sugeriram que o VEM de cada constructo deve ser 

comparado à correlação inter-constructo quadrada (como uma medida de variância 

compartilhada) desse mesmo constructo e todos os outros constructos medidos reflexivamente 

no modelo estrutural. A variância partilhada para todos os constructos de modelo não deve ser 

maior do que seus valores de VEM. Estudos recentes indicam, no entanto, que essa métrica não 

é adequada para avaliação da validade discriminante. Por exemplo, Henseler et al. (2015) 

mostram que o critério de Fornell-Larcker não tem um bom desempenho, particularmente 

quando os pesos fatoriais do indicador num constructo diferem apenas ligeiramente (por 

exemplo, todos os pesos fatoriais do indicador oscilam entre 0,65 e 0,85). Em substituição, 

Henseler et al. (2015) propuseram a razão HeteroTraito-MonoTrato (HTMT) das correlações 
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(Voorhees et al., 2016). O HTMT é definido como o valor médio das correlações de itens entre 

os constructos em relação à média (geométrica) das correlações médias para os itens que medem 

o mesmo constructo. Problemas de validade discriminante estão presentes quando os valores 

de HTMT são altos. Henseler et al. (2015) propõem um valor limite de 0,90 para modelos 

estruturais com constructos que são conceptualmente muito semelhantes. Em tal cenário, um 

valor HTMT acima de 0,90 sugeriria que a validade discriminante não está presente. Mas 

quando os constructos são conceptualmente mais distintos, sugere-se um valor limite inferior e 

mais conservador, como 0,85 (Henseler et al., 2015).  

Para aferir a validade discriminante foram verificados vários critérios como o de Fornell-

Larcker, dos Cross Loadings e a análise da razão HTMT das correlações, verificando-se que 

todos os valores da razão HTMT das correlações se revelaram inferiores ao valor limite de 0,90, 

pelo que se pode dizer que existe validade discriminante. 

Realizadas, as análises atrás referidas, procedeu-se à determinação dos scores dos sub-

constructos atrás referidos sendo estes utilizados como indicadores no modelo proposto. 

4.2.2. Modelo de medida (Outer Model) 

A avaliação do modelo de medida teve como procedimento os mesmos passos da secção 

anterior embora agora tendo em conta todos os constructos que constam do modelo final. Dessa 

forma analisaram-se, numa primeira instância, os pesos fatoriais dos indicadores das várias 

variáveis latentes podendo-se constatar a partir do Quadro 7 que todos os pesos fatoriais 

apresentaram valores superiores a 0,708. 

Na análise do Quadro 7, iremos iniciar pelos impactos da RSU. Pode-se inferir que todos os 

impactos têm um peso fatorial (λ) acima de 0,9, sendo o tipo de impactos que mais convergem 

os organizacionais (λ=0,943), isto é, aqueles cuja variância é mais explicada pelo constructo 

‘Impactos da RSU’. Seguem-se, por ordem decrescente, os impactos sociais (λ=0,924), os 

impactos cognitivos (λ=0,920), terminando com os impactos educacionais (λ=0,909). 

No índice global da RSU, verifica-se que os valores dos pesos fatoriais dos indicadores oscilam 

entre λ=0,872 no USR6_18, e λ=0,930 no USR6_19.  
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No constructo ‘Qualidade’ verificamos que os itens que mais convergem são USR6_11 

(λ=0,855), seguindo-se USR6_07 (λ=0,838) e USR6_09 (λ=0,832), sendo o que menos 

converge o item USR6_10 (λ=0,785). 

No constructo ‘Satisfação’ constata-se que os itens que mais convergem são o USR6_05 

(λ=0,885) e USR6_04 (λ=0,868), verificando-se que aqueles que menos convergem são os itens 

USR6_01 (λ=0,842) e USR6_03 (λ=0,833). 

Terminando com o constructo ‘ODS’, pode-se verificar que os itens que mais convergem são 

SDG2030_05 (λ=0,891), SDG2030_03 (λ=0,888) e SDG2030_05 (λ=0,884) e os que menos 

convergem são SDG2030_07 (λ=0,853), SDG2030_01 (λ=0,849) e SDG2030_06 (λ=0,778). 
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Quadro 7. Análise dos pesos fatoriais do modelo de medida final. 

Itens Pesos Fatoriais 

 Impactos da RSU 

 RSU (impactos cognitivos) 0,920 *** 

 RSU (impactos educacionais) 0,909 *** 

 RSU (impactos organizacionais) 0,943 *** 

 RSU (impactos sociais) 0,924 *** 

 Índice global da RSU 

 USR6_18 0,872 *** 

 USR6_19 0,930 *** 

 USR6_20 0,923 *** 

 Qualidade 

 USR6_07 0,838 *** 

 USR6_08 0,793 *** 

 USR6_09 0,832 *** 

 USR6_10 0,785 *** 

 USR6_11 0,855 *** 

 Satisfação 

 USR6_01 0,842 *** 

 USR6_02 0,858 *** 

 USR6_03 0,833 *** 

 USR6_04 0,868 *** 

 USR6_05 0,885 *** 

 USR6_06 0,871 *** 

 SDG 

 SDG2030_01 0,849 *** 

 SDG2030_02 0,869 *** 

 SDG2030_03 0,888 *** 

 SDG2030_04 0,876 *** 

 SDG2030_05 0,884 *** 

 SDG2030_06 0,778 *** 

 SDG2030_07 0,853 *** 

 SDG2030_08 0,891 *** 

 SDG2030_09 0,881 *** 

Nota: *** p ≤ 0,001 
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Como se pode aferir do Quadro 8 foi assegurada a fiabilidade da consistência interna (FC) em 

análise com os valores de FC a serem todos superiores a 0,70 (≥ 0,912), bem como foram muito 

bons os de ρA (≥ 0,883) e os de α de Cronbach (≥ 0,879). Os valores da VEM revelaram-se 

superiores a 0,674 pelo que se enquadram no intervalo recomendado (> 0,50) sendo assegurada 

a validade convergente (Bagozzi & Yi, 1988).  

Quadro 8. Fiabilidade da consistência interna e validade convergente dos constructos do modelo de medida. 

Variáveis latentes e respetivas dimensões FC ρA α Cronbach VEM 

Impactos da RSU 0,959 0,949 0,943 0,854 

Índice global da RSU 0,934 0,898 0,894 0,825 

Qualidade 0,912 0,883 0,879 0,674 

Satisfação 0,944 0,930 0,929 0,739 

SDG 0,964 0,958 0,957 0,746 

 

Para aferir a validade discriminante foram verificados vários critérios como o de Fornell-

Larcker, dos Cross Loadings e a análise da razão HTMT das correlações. Sendo este último 

critério mais consensual (Voorhees et al., 2016) optou-se por apresentar apenas estes resultados. 

Como se pode aferir do Quadro 9 todos os valores da razão HTMT das correlações são 

inferiores ao valor mais conservador de 0,85, pelo que existe validade discriminante. 

Quadro 9. Análise da razão HTMT no modelo de medida final. 

  (1) (2) (3) (4) (5) 

(1) Impactos da RSU      

(2) Índice global da RSU 0,511     

(3) Qualidade 0,584 0,709    

(4) Satisfação 0,459 0,603 0,828   

(5) SDG 0,711 0,595 0,595 0,439  

 

De acordo com o exposto o modelo de medida atendeu aos critérios exigidos, pelo que se passou 

à avaliação do modelo estrutural (Hair et al., 2017). 
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4.2.3. Modelo estrutural (Inner Model) 

Os critérios de avaliação do modelo estrutural e respetiva capacidade preditiva incluem o 

coeficiente de determinação R2 das variáveis latentes endógenas (Chin, 1998), bem como o 

tamanho dos efeitos f 2 (Cohen, 1988). O R2 mede a variância, que é explicada em cada um dos 

constructos endógenos e é, portanto, uma medida do poder explicativo do modelo (Shmueli & 

Koppius, 2011). O R2 varia de 0 a 1, com valores mais altos indicando maior poder explicativo. 

Como orientação, os valores de R2 de 0,75, 0,50 e 0,25 podem ser considerados substanciais, 

moderados e fracos (Hair et al., 2011; Henseler et al., 2009). Como se pode inferir do Quadro 

10, os valores do R2 da Satisfação (R2=0,580) e do constructo ODS (R2=0,539) são moderados 

sendo o da Qualidade (R2 = 0,399) fraco. O tamanho do efeito (f2) complementa o R2 e considera 

o impacto relativo de uma variável exógena em particular numa variável endógena através das 

alterações no R2 (Cohen, 1988). Cohen (1988) sugere os valores de f2 de 0,02, 0,15 e 0,35 para 

efeitos pequenos, médios e grandes das variáveis preditivas. Para o modelo em análise é 

possível inferir através do Quadro 10 que o maior efeito se verifica da perceção global da RSU 

para a Qualidade (f2 = 0,664), verificando-se também que a Qualidade tem um grande efeito 

sobre a Satisfação (f2 = 0,655) e os impactos da RSU sobre o constructo ODS (f2 = 0,370). No 

que concerne aos efeitos dos impactos da RSU sobre a perceção global da RSU verifica-se que 

estes são médios (f2 = 0,287). De notar que se verificam efeitos pequenos por parte da perceção 

global da RSU sobre o constructo ‘ODS’ (f2 = 0,066) e sobre a Satisfação (f2 = 0,022), bem 

como da Qualidade sobre o constructo ‘ODS’ (f2 = 0,021). 

Quadro 10. Tamanho dos efeitos das variáveis preditoras nas variáveis endógenas. 

 

Outra forma de aferir a relevância preditiva do modelo faz-se através do cálculo do valor do Q2 

de Stone-Geisser (Geisser, 1974; Stone, 1974). Este procedimento foi levado a cabo seguindo 

a abordagem de reamostragem por blindfolding (considerando 7 a distância por omissão), tendo 

Trajetória R2 f2
 Efeito do f2

 

Impactos da RSU→ Perceção global da RSU 0,223 0,287 Médio 

Perceção global da RSU → Qualidade 0,399 0,664 Grande 

Perceção global da RSU → Satisfação 0,580 0,022 Pequeno 

Qualidade → Satisfação 0,580 0,655 Grande 

Impactos da RSU → ODS 0,539 0,370 Grande 

Perceção global da RSU → ODS 0,539 0,066 Pequeno 

Qualidade → ODS 0,539 0,021 Pequeno 
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desta forma sido examinado o poder preditivo do modelo (Tenenhaus et al., 2005; Wold, 1975). 

De notar que o Q2 não é uma medida de previsão fora da amostra, mas combina aspetos de 

previsão fora da amostra e poder explicativo dentro da amostra (Sarstedt et al., 2017; Shmueli 

et al., 2016). Como orientação, os valores de Q2 devem ser maiores do que zero para um 

constructo endógeno específico para indicar a precisão preditiva do modelo estrutural para esse 

constructo. Como regra geral, os valores de Q2 superiores a 0, 0,25 e 0,50 representam uma 

relevância preditiva pequena, média e grande do modelo estrutural. Verificaram-se relevâncias 

preditivas médias por parte dos contructos Satisfação (Q2 = 0,423), ODS (Q2 = 0,399) e 

Qualidade (Q2 = 0,267) tendo o constructo da perceção global da RSU (Q2 = 0,182) revelado 

uma menor relevância preditiva. Assim verificaram-se valores de Q2 superiores a zero em todos 

os constructos, sugerindo assim a relevância preditiva do modelo (Chin, 1998). 

Tendo comprovado o poder explicativo e preditivo do modelo, a etapa final consiste em avaliar 

a significância estatística e a relevância dos coeficientes de regressão. Para a interpretação dos 

coeficientes de regressão procedeu-se à execução do bootstrap para avaliar a significância dos 

coeficientes de regressão e avaliar os seus valores. Desta forma foi possível analisar além dos 

efeitos diretos, os efeitos indiretos de um constructo num outro determinado constructo por 

meio de um ou mais constructos intervenientes. Este tipo de efeito é particularmente relevante 

na avaliação dos efeitos de mediação (Nitzl, 2016). 

De seguida apresentamos o modelo estrutural obtido para validação das hipóteses. Uma das 

formas de verificar as relações entre os constructos é verificar a força e a significância dos 

caminhos sugeridos (Hair et al., 2012), assim podemos verificar o valor dos coeficientes de 

regressão dos itens de cada variável em estudo, ou seja, as relações entre as diferentes 

dimensões, a sua significância e consequentemente as hipóteses. O valor dos coeficientes de 

regressão (β) varia entre -1 e 1, sendo que um valor mais próximo de -1 indica um forte impacto 

negativo e um valor mais próximo de 1 indica um forte impacto positivo (Sarstedt et al., 2017). 

Na Figura 4. Output do SmartPLS com indicação dos coeficientes de determinação R2 e valores dos coeficientes 

de regressão (β) (inner model) e dos pesos fatoriais (λ) dos indicadores de cada variável latente (outer model) 

apresentamos o output do SmartPLS relativo ao modelo de investigação com a indicação dos 

valores dos coeficientes de regressão (β) nas trajetórias entre os diferentes constructos do 

modelo. 
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Figura 4. Output do SmartPLS com indicação dos coeficientes de determinação R2 e valores dos coeficientes de 

regressão (β) (inner model) e dos pesos fatoriais (λ) dos indicadores de cada variável latente (outer model). 

  

Nota: *** p < 0,001; ** 0,001 ≤ p < 0,010 

Figura 5 verifica-se o modelo estrutural ilustrando os coeficientes de regressão (β) e respetiva 

significância estatística (p) dos efeitos diretos e mediados (a tracejado), bem como as respetivas 

hipóteses, cuja análise será aprofundada no ponto seguinte.  
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Nota: *** p < 0,001; ** 0,001 ≤ p < 0,010 

Figura 5. Modelo estrutural (coeficientes de regressão e significância estatística dos efeitos diretos e mediados). 

 

4.3. Hipóteses e questões de investigação 

Após a análise estatística, resumimos no Quadro 11 os resultados obtidos quanto às hipóteses. 

Saliente-se que serão tidas em consideração no suporte das hipóteses não apenas os efeitos 

diretos, mas também os indiretos. No que concerne aos efeitos da mediação, adotámos os 

procedimentos recomendados por Zhao et al. (2010), que consistem em duas etapas. Na 

primeira etapa, é determinado o significado dos efeitos indiretos e, numa segunda etapa, é 

determinado o tipo de efeitos ou mediação. Sempre que na primeira etapa encontramos um 

efeito indireto estatisticamente significativo estamos a lidar com um efeito de mediação, que 

acontece no modelo proposto, uma vez que os três efeitos indiretos reportados são 

significativos. Na segunda etapa, se o efeito direto for significativo e tiver o mesmo sinal que o 

efeito mediado, enfrentamos um caso de efeito mediado complementar. Neste tipo de mediação 

faz sentido avaliar a sua força, ou seja, calcular a relação entre o efeito indireto e o efeito total. 

Este rácio é conhecido como o valor da variância contabilizada (VAF). O VAF determina até 

que ponto o processo de mediação explica a variância da variável dependente. A regra geral é 

que se o VAF for inferior a 20%, deve-se concluir que a mediação é quase inexistente; uma 

situação em que o VAF é superior a 20% e inferior a 80% poderia ser caracterizada como uma 

Impactos da RSU 

Perceção global 

da RSU 

Satisfação do 

estudante 

Qualidade de 

serviço 

H1 

H5a 

H2 

H6a 

H7 

0,472*** 

0,499*** 

0,63

0,677

 

0,230**

0,135

** 

ODS 

H3a 

0,124**

* 

H3b 
0,428**

* 

H6b 
0,085** 0,108*** 

H5b 

H4 
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típica mediação parcial (Hair et al., 2017); e um VAF acima de 80% indica uma mediação 

completa.  

Como se inferir o constructo referente aos impactos da RSU influencia de uma forma positiva 

a perceção global da RSU (βUSRG.USRI = 0,472; p<0,001) dando suporte à hipótese H1.  

Já a perceção global da RSU impacta de uma forma positiva no constructo ‘Qualidade’ 

(βQual.USRG = 0,632; p<0,001) dando suporte à hipótese H2.  

É de salientar que a perceção global da RSU tem igualmente um impacto direto positivo sobre 

o constructo ‘Satisfação’ (βSat.USRG = 0,124; p = 0,007) embora o seu efeito mediado pela 

qualidade seja igualmente positivo, mas consideravelmente superior (βSat.USRG|Qual = 0,428; 

p<0,001), correspondendo a um VAF de 77,5% o que corresponde a uma mediação parcial, 

embora quase no limiar de uma mediação completa. Assim, verifica-se o suporte da hipótese 

H3. 

O constructo ‘Qualidade’ impacta de uma forma positiva e significativa no constructo 

‘Satisfação’ (βSat.Qual = 0,677; p<0,001) pelo que a hipótese H4 é suportada. 

No que concerne à influência dos impactos da RSU sobre o constructo ‘ODS’ verifica-se a 

existência de uma relação direta positiva e significativa (βSDG.USRI = 0,499; p<0,001) bem com 

um menor efeito positivo e significativo mediado pelo constructo ‘Perceçãp global da RSU’ 

(βSDG.USRI|USRG=0,108; p<0,001), correspondendo a um VAF de 17,8% o que corresponde a uma 

mediação praticamente inexistente pois encontra-se abaixo do ponto de corte de 20%. Saliente-

se, porém, que a hipótese H5 é suportada. 

De igual forma, embora com uma menor magnitude, verifica-se um efeito direto positivo e 

significativo por parte da perceção global da RSU sobre o constructo ‘ODS’ (βSDG.USRG = 0,230; 

p<0,001) bem com um ligeiro impacto positivo mediado pelo constructo ‘Qualidade’ 

(βSDG.USRG|Qual = 0,085; p = 0,001), correspondendo a um VAF de 27,0% o que corresponde a 

uma mediação parcial, embora perto do ponto de corte de 20%. Assim constata-se o suporte da 

hipótese H6.  

Por fim, verifica-se um ligeiro impacto positivo do constructo ‘Qualidade’ sobre o constructo 

‘ODS’ (βSDG.Qual = 0,135; p<0,001) verificando-se o suporte da hipótese H7. 
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Quadro 11. Resultados das hipóteses. 

Hip. 
 

Efeito direto 

Coef. 

Regressão 

(β) 

p 

A hipótese 

é 

suportada? 

 

Efeito mediado 

Coef. 

Regressão 

(β) 

p 

H1 
Impactos da RSU → 

Perceção global da RSU 
0,472 <0,001 Sim    

H2 
Perceção global da RSU → 

Qualidade 
0,632 <0,001 Sim    

H3 
Perceção global da RSU → 

Satisfação 
0,124 0,007 Sim 

Perceção global da 

RSU → Qualidade → 

Satisfação 

0,428 <0,001 

H4 Qualidade → Satisfação 0,677 <0,001 Sim    

H5 Impactos da RSU → ODS 0,499 <0,001 Sim 

Impactos da RSU → 

Perceção global da 

RSU → ODS 

0,108 <0,001 

H6 
Perceção global da RSU → 

ODS 
0,230 <0,001 Sim 

Perceção global da 

RSU → Qualidade → 

ODS 

0,085 0,001 

H7 Qualidade → ODS 0,135 0,001 Sim    

Nota: a hipótese é suportada se p<0,05 (Kock, 2016) 

De forma a complementarmos os resultados dos coeficientes de regressão das trajetórias do 

modelo proposto recorremos à análise do mapa de Importância-Performance (IPMA). Trata-se 

de uma abordagem útil de análise em PLS-SEM, acrescentando uma dimensão (performance) 

que considera os valores médios dos scores das variáveis latentes. Mais precisamente, o IPMA 

contrasta os efeitos totais dos constructos, que representam a importância dos constructos 

predecessores na formação de um determinado constructo-alvo, com os seus scores médios das 

variáveis latentes indicando a sua performance (Fornell et al., 1996; Martilla & James, 1977; 

Slack, 1994). A importância de um constructo em termos de predição de outro constructo direta 

ou indiretamente ligado no modelo estrutural deriva do efeito total da relação entre estes dois 

constructos. O efeito total é a soma do efeito direto e de todos os efeitos indiretos no modelo 

estrutural (Hair, et al., 2016). 

O IPMA combina graficamente estes dois aspetos contrastando os efeitos totais (não 

padronizados) no eixo x com os scores das variáveis latentes, redimensionadas num intervalo 

de 0 a 100, no eixo y. 

Desta forma é possível obter o mapa de Importância-Performance da Figura 6, quando o 

constructo-alvo é o constructo ‘ODS 2030’. De notar que a importância dos impactos da RSU 

na predição do constructo ‘ODS 2030’ corresponde à soma do efeito direto com o efeito 

mediado pela perceção global da RSU.  
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Figura 6. Mapa Importância-Desempenho do constructo ‘ODS 2030’. 

 

De notar que interessa efetuar a análise ao nível dos indicadores, nomeadamente dos 

indicadores do constructo dos impactos da RSU que correspondem aos quatro tipos de impactos 

da RSU. Neste caso, os pontos de dados individuais no mapa de Importância-Performance são 

derivados dos valores médios dos indicadores e do seu efeito total sobre o constructo ‘ODS 

2030’. 

Como se pode aferir a partir da Figura 47, os impactos com um maior efeito sobre o constructo 

‘ODS 2030’ são os impactos cognitivos seguidos dos impactos organizacionais. 
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Figura 7. Mapa Importância-Desempenho do constructo ‘ODS 2030’ (indicadores dos impactos da RSU). 
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Capítulo 5. Discussão dos Resultados 

Verificou-se a significância de todos as vias propostas de acordo com a perceção dos estudantes 

(Quadro 11). 

Quanto à H1, que relaciona os quatro impactos da RSU (ensino, investigação, extensão e 

gestão interna) com a perceção global da RSU, verificou-se que os estudantes inquiridos 

valorizam a instituição em que estudam, considerando-a socialmente responsável e também 

sustentável através das suas decisões e compromissos com a sociedade, economia e ambiente. 

Estes resultados estão, na sua generalidade, alinhados com os estudos de Aleixo et al. (2020, 

2021), Aleixo, Azeiteiro, et al. (2018), Beddewela et al. (2017), Cebrián et al. (2019), Findler 

(2021), Gallardo-Vázquez et al. (2020), Rampasso et al. (2019), Santos et al. (2020), Vallaeys 

(2007), Vallaeys (2014), Vallaeys et al. (2009), Wang et al. (2020),  Wigmore-Álvarez et al. 

(2020), entre outros.  

No que concerne a este ponto, é importante ressaltar que Vázquez et al. (2014; 2016) não 

encontrou relação positiva entre os impactos ensino/formação, extensão/social e 

investigação/cognitivo com a perceção global da RSU. Comparativamente ao estudo de Santos 

et al. (2020), não foi verificada relação positiva quanto ao impacto extensão/social.  

Relativamente ao impacto da perceção global da RSU na qualidade de serviço (Hipótese 2), os 

estudantes percecionam que a instituição apresenta programas académicos de alta qualidade, 

que o corpo docente realiza um trabalho de qualidade, que possui recursos e instalações de alta 

qualidade e que oferece serviços de qualidade, incluindo o do corpo docente. Os resultados 

obtidos neste ponto atestam os obtidos por Santos et al. (2020) e Vázquez et al. (2014, 2016). 

Para aferição do impacto da perceção global da RSU na satisfação do estudante (Hipótese 3), 

verificamos que os estudantes sentem que a escolha da universidade foi acertada e que estão 

satisfeitos e orgulhosos em pertencer à academia, transmitindo a sensação de que recomendarão 

a instituição. Os resultados obtidos corroboram os estudos de Santos et al. (2020) e Vázquez et 

al. (2014, 2016). Neste ponto, assumimos que o estudo de Gallardo-Vázquez et al. (2020) é 

parcialmente corroborado: estes autores evidenciaram um impacto positivo na satisfação 

quando os estudantes participavam nas atividades de RSU, contudo, pela perceção dos 

estudantes sobre as ações das IES, não verificaram uma influência positiva na satisfação.  
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Constata-se que o impacto da RSU global na satisfação (Hipótese 3b) é mediado pela qualidade 

de serviço, o que é corroborado pelo estudo de Santos et al. (2020). 

 

A análise da Hipótese 4 permite evidenciar a influência da qualidade de serviço na satisfação 

do estudante através da perceção dos inquiridos que reconhecem a qualidade do serviço 

prestado pela instituição como um precedente da sua satisfação. Entre outros estudos, este ponto 

está em linha com as investigações de Almigheerbi et al. (2019), Borishade et al. (2021), De 

Jager e Gbadamosi (2013), Gorospe et al. (2021), Guolla (1999), Kaur e Sharma (2020), Pires 

(2019), Saleem et al. (2017), Vallaeys (2016) e Vázquez et al. (2014, 2016). 

As relações com influência positiva e percecionadas pelos estudantes no presente estudo entre 

os impactos da RSU, a perceção global da RSU e a qualidade de serviço com os ODS 2030 

(Hipóteses 5, 6 e 7), não foram identificadas noutros estudos, o que evidencia uma mais-valia 

para a atual investigação e resultados obtidos. 

Verificou-se que os estudantes consideram a instituição socialmente responsável e também 

sustentável através das suas decisões e compromissos com a sociedade, economia e ambiente, 

contribuindo assim para o desenvolvimento sustentável e, por consequência para os ODS 2030.  

Estes resultados afirmam a importância da coexistência de conhecimento, formação e 

motivação sobre as vertentes do desenvolvimento sustentável na promoção de IES 

responsáveis, através da produção e transferência de conhecimento que incorpora os eixos 

educacional, organizacional, cognitivo e com a sociedade em harmonia com os requisitos do 

desenvolvimento sustentável e educação para a sustentabilidade (Christ & Burritt, 2019; 

Kouatli, 2019), através de soluções que sustentam a implementação dos ODS, criando 

implementadores dos ODS, proporcionando liderança intersetoriais e incorporando os 

princípios dos ODS na governação, gestão e cultura (Albareda-Tiana et al., 2018; Bringezu et 

al., 2016; Rosen, 2019). 

De um modo global, podemos sugerir uma relação entre as perceções em estudo dos estudantes 

sobre os ODS 2030 com os 4 impactos da RSU (Quadro 12). 
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Quadro 12. Relação ODS vs Impactos RSU (Perceção dos estudantes). 
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Os ODS 2030 fazem parte da estratégia e planeamento da instituição 

e a sua implementação é disseminada de forma transparente. 
X X   

A instituição assume um compromisso explícito e visível com os 

ODS 2030. 
X X   

A instituição colabora com parceiros para melhorar a integração dos 

ODS 2030 nos quadros e processos de qualidade. 
X X X X 

A estratégia da instituição tem os ODS 2030 como um compromisso 

central. 
X X X X 

A instituição desenvolveu documentos e/ou quadros de orientação 

para o desenvolvimento de boas práticas em relação aos ODS 2030. 
X X X X 

Os ODS 2030 estão incluídos nos planos de estudo.   X X 

A instituição participa em grupos de reflexão, negociações e 

formulação de políticas em relação ao Desenvolvimento Sustentável 

local e a nível internacional. 

 X   

A instituição incorpora os princípios dos ODS 2030 na gestão, 

atividades e cultura. 
X X   

A instituição promove o envolvimento de toda a comunidade na 

consecução dos ODS 2030. 
X X X X 

 

De um modo indireto, podemos referir que estes resultados estão alinhados com o preconizado 

no Sistema de Gestão para as Organizações Educativas (ISO 21001, 2018) e confirmam, de 

acordo com a nossa reflexão, afirmações e sugestões de estudos recentes sobre a importância 

da integração dos ODS 2030 nas IES de modo a que coexista uma gestão eficaz de RSU, tais 

como por exemplo: 

▪ As IES devem-se comprometer de modo geral e transversal com o alcance e promoção dos 

ODS, através de estratégias que promovam uma universidade responsável, incutindo 

positivamente a perceção dos estudantes (Aleixo et al., 2020; Santos et al., 2020); 

▪ Se as IES conseguirem integrar os ODS 2030, estarão no sentido certo para o 

desenvolvimento da consciência de sustentabilidade e de responsabilidade social das partes 

interessadas, incluindo os estudantes de ensino superior (Yeung, 2019); 
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▪ Os termos de desenvolvimento sustentável e RSU devem ser alinhados com os ODS de 

modo a contribuir para a prática de reformas das IES, tornando-se esta uma área de 

investigação em expansão (Abad-Segura & González-Zamar, 2021); 

▪ Para uma gestão eficaz de RSU, é importante integrar as iniciativas da Nações Unidas e 

outras que surjam, de modo a promover e simplificar a implementação dos critérios de 

sustentabilidade e, assim, cooperar na execução dos ODS (Wigmore-Álvarez et al., 2020); 

▪ É fundamental reunir esforços para robustecer as responsabilidades das IES no que 

concerne aos ODS (Aleixo et al., 2020; Shiel et al., 2020). 

 

Os resultados obtidos conferem o indicado pelos estudos de Aleixo et al. (2020) e Santos et al. 

(2020) que indicaram que o compromisso geral e transversal para a promoção e implementação 

dos ODS conduz a uma perceção positiva por parte dos estudantes, que por consequência 

fomentará a qualidade de serviço. 

Neste âmbito, salientamos um novo conceito proposto designado de “qualidade de serviço 

sustentável no ensino superior” que abarca a sustentabilidade, o ensino superior e a qualidade 

de serviço (Ozdemir et al., 2020). 

Em suma, os resultados obtidos confirmam as hipóteses definidas, respondendo positiva e 

diretamente aos objetivos (geral e específicos) e questões da investigação. 

A necessidade de alinhamento dos ODS 2030 com o desenvolvimento sustentável e a RSU nas 

IES é uma área de investigação emergente. Esta carência pode ser mitigada por um modelo 

proposto  cujo intuito é transformar a universidade num laboratório de inovação para RSU e 

implementação dos ODS 2030 (Vallaeys, 2020). Este modelo baseia-se em 12 metas, incluindo 

66 indicadores, enquadradas nas quatro áreas iniciais da RSU (gestão organizacional, ensino, 

produção de conhecimento e participação social), ou seja, três metas de desempenho 

socialmente responsáveis para cada uma das áreas mencionadas (Quadro 13).  
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Quadro 13. Âmbitos e metas da RSU. 

Âmbito de ação da RSU 12 metas socialmente responsáveis 

Gestão Organizacional 

1. Bom clima de trabalho e equidade 

2. Campus sustentável 

3. Ética, transparência e inclusão 

Ensino / Formação 

4. Aprendizagem com base em desafios 

5. Inclusão curricular dos 17 ODS 2030 

6. Matrizes curriculares elaboradas com a participação de atores externos 

Cognição 

7. Produção e difusão de conhecimento útil 

8. Investigação na e com a comunidade 

9. Inter e transdisciplinaridade 

Participação social 

10. Participação na Agenda de desenvolvimento local, nacional e 

internacional 

11. Projetos cocriados, duradouros e de impacto 

12. Integração da extensão com o ensino e a investigação 

Fonte: Vallaeys (2020). 
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Capítulo 6. Conclusões e Considerações Finais 

6.1. Principais conclusões 

A Responsabilidade Social é o conceito que engloba atividades estratégicas nas áreas 

económico-sociais e ambientais e que devem ser implementadas pelas organizações de modo a 

contribuírem para um eficaz e eficiente desenvolvimento sustentável. Vários estudos sugerem 

a importância dos temas em análise e como estas áreas estão ligadas a uma série de tópicos no 

mundo da gestão.  

Um dos campos da Responsabilidade Social é a Responsabilidade Social Universitária. 

Verifica-se que as atividades socialmente responsáveis estão a ser priorizadas nas instituições 

de ensino superior contribuindo para a sua transformação em organizações socialmente 

responsáveis. 

Esta investigação ostenta um modelo de avaliação de responsabilidade social e de 

desenvolvimento sustentável na universidade conciliado com a qualidade de serviço e a 

satisfação dos estudantes. 

O modelo apresenta robustez estatística e permite atestar os impactos propostos por Vallaeys 

(2008) como dimensões da RSU que antecedem a qualidade de serviços e a satisfação dos 

estudantes universitários. Os resultados obtidos mostram que o modelo baseado em impactos é 

capaz de expor a visão dos estudantes sobre a RSU e sobre a implementação dos ODS.  

Em termos globais, aferimos que os estudantes consideram que a universidade contribui na 

resolução de problemas sociais e que está a incorporar os ODS nas suas atividades. 

Quanto aos impactos, os estudantes consideram que a instituição induz impactos positivos na 

sociedade e no meio ambiente através: da gestão organizacional, da formação que oferece aos 

estudantes, do conhecimento que produz e difunde, e dos vínculos sociais que tece com as 

diversas partes interessadas. 

De acordo com a opinião dos estudantes, a perceção global da RSU influencia muito a qualidade 

dos serviços pela universidade e, consequentemente, na sua satisfação. 
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Os estudantes percecionam ainda que os impactos da RSU, a perceção global da RSU e a 

qualidade de serviço apresentam um impacto positivo na integração dos ODS 2030 nas 

atividades da instituição. 

É descrito no Programa Estratégico 2021-2025 da universidade a ambição em transformar a 

instituição “numa universidade verdadeiramente sustentável, em sintonia com a Agenda 2030 

das Nações Unidas”, através de mais crescimento económico, mais preservação do ambiente e 

mais combate às desigualdades sociais. Esta ambição demonstra que existe uma preocupação 

estratégica de ordem ambiental, económica e social, pelo que aferimos que uma estratégia 

direcionada para a implementação de medidas necessárias e de boas práticas nestas temáticas, 

promovem uma universidade responsável e sustentável, induzindo positivamente a perceção 

dos estudantes através da qualidade de serviços e da satisfação dos estudantes. 

Este estudo revelou ainda que os estudantes estão conscientes sobre as questões de índole social, 

económica e ambiental do meio que os envolve, contribuindo assim para a sua formação 

pessoal, social e profissional, o que nos leva a crer que, no futuro, contribuirão de modo positivo 

e eficiente para a construção de uma sociedade responsável e sustentável. 

6.2. Implicações 

De um modo global, este estudo oferece uma ferramenta estratégica para as IES realizarem um 

diagnóstico sobre as suas políticas no respeitante às práticas de responsabilidade social como 

antecedente da qualidade de serviços e da satisfação, através da perceção dos estudantes, e em 

como estes pontos impactam nos contributos das IES para a consecução dos ODS 2030. 

Além da sua essência, quando potencializadas pela RSU através dos eixos ensino/formação, 

extensão, gestão/funcionamento interno e investigação, as universidades são capazes de 

transformar a sociedade promovendo e incutindo valores e princípios éticos que influenciam a 

experiência dos estudantes. 

As organizações de ensino superior são as principais promotoras de uma educação socialmente 

responsável e sustentável (impacto ensino da RSU). A presente investigação expõe o papel 

fundamental que as instituições ostentam em consciencializar, em ensinar e em formar pessoas 

aptas em contribuir positivamente para uma sociedade equitativa, ética, sustentável e 

socialmente responsável. Esta educação pode ser alcançada, por exemplo, através da inclusão 
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dos ODS 2030 nos planos de estudo e da participação dos estudantes em outras atividades 

promovidas pela organização. 

Ao nível das atividades de investigação (impacto cognitivo da RSU), o presente estudo reforça 

a relevância da produção e aplicação de conhecimento produzido nas áreas-core deste trabalho, 

contribuindo para a criação de valor e para o desenvolvimento sustentável das instituições e da 

sociedade. 

Relativamente às atividades sociais (impacto extensão da RSU), é demonstrado neste trabalho 

que as universidades necessitam motivar e incutir competências e aptidões sociais nos 

estudantes, e promover o seu envolvimento em mais causas sociais com o intuito em educar e 

transformar os estudantes em profissionais responsáveis a nível social e sustentável, 

contribuindo assim para a responsabilidade social empresarial. É impreterivelmente essencial 

melhorar as ofertas educativas do ensino superior e as atividades realizadas (internas e com a 

sociedade) em matéria de responsabilidade social e de desenvolvimento sustentável. Além do 

benefício para as empresas, a educação dos futuros profissionais deve incluir a importância e 

os benefícios que as boas práticas geram na sociedade, conduzindo à formação de cidadãos 

socialmente responsáveis e ativos no meio que os rodeia. 

Este estudo evidencia que as atividades realizadas pelas organizações de ensino superior 

(impacto gestão e funcionamento interno da RSU) influenciam diretamente a perceção dos seus 

principais clientes, os estudantes. Aos olhos dos estudantes, a transparência e a partilha sobre 

as atividades desenvolvidas refletem-se em serviços de qualidade e em clientes satisfeitos. O 

presente trabalho mostra que a perceção sobre a RSU e os contributos para a consecução dos 

ODS 2030 está relacionada com a satisfação e com a qualidade.  

É assim relevante que os resultados desta investigação sejam partilhados com os gestores de 

topo das IES para uma maior consciencialização e ajuda nas tomadas de decisão. Manter 

estudantes e atrair futuros candidatos, é um dos maiores desafios enfrentados por estas 

instituições de ensino que pode ser ultrapassado estrategicamente através da inclusão e 

implementação de atividades de RSU e de desenvolvimento sustentável, contribuindo para a 

consecução emergente da Agenda 2030. 
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É importante salientar que é necessário melhorar a comunicação interna, com o intuito principal 

em promover as atividades de RSU e de desenvolvimento sustentável, e de envolver os 

estudantes nas mesmas.  

Outro ponto relevante a partilhar com os órgãos de gestão é a confirmação de que a qualidade 

de serviço influencia os níveis de satisfação, ou seja, quanto maior a qualidade percebida maior 

a satisfação dos estudantes. Quanto mais satisfeito, maior a probabilidade de permanência na 

instituição e de propagação da opinião junto de futuros candidatos e de outras partes 

interessadas. 

6.3. Limitações 

A dificuldade de recolha de dados, condicionada pelo COVID-19, e o facto de o questionário 

ter sido aplicado apenas numa IES limitaram a presente investigação.  

Outra limitação deve-se ao facto de o questionário ter sido respondido apenas por estudantes 

quando outras figuras integram as IES e contribuem para a RSU e para os ODS. 

6.4. Recomendações futuras 

Sugerimos para futuras investigações, a aplicação do questionário em instituições de natureza 

universitária, politécnica, pública e privada, e/ou por área científica, permitindo obter uma 

melhor compreensão sobre áreas desta investigação, considerando as possíveis diferenças e 

práticas a nível socioeconómico e ambiental. 

Além de IES nacionais, o estudo poderia ser replicado em IES internacionais. 

Os estudantes de ensino superior poderiam ser substituídos por estudantes do ensino 

secundário/básico ou até profissional. A população alvo desta investigação poderia ser alargada 

aos docentes e/ou colaboradores das instituições. 

Seria ainda pertinente, a adaptação do modelo à proposta das 12 metas indicadas no Quadro 13. 
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Anexo I. Questionário 
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