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Guia da apresentação

• As três dimensões da sustentabilidade

• Sustentabilidade à escala global (sistema fechado)

• Sustentabilidade à escala nacional (sistema aberto)

• Qual o caminho?



Mensagens chave

• Em geral, as dimensões da sustentabilidade não podem ser 
analisadas independentemente

• Em geral, a sustentabilidade de um sistema não pode ser 
analisada independemente da sua envolvente

• O cálculo de indicadores de sustentabilidade tem associado 
enormes incertezas

• A análise de sustentabilidade é feita num contexto de elevada 
incerteza e fortemente dependente de concepções ideológicas e de 
interesses contraditórios 

• Dado o papel da inovação no desenvolvimento humano, é mais 
importante procurar soluções win-win que representem 
progressos simultâneos nas diferentes dimensões do que estiolar 
no confronto entre dimensões de sustentabilidade

• A procura destas soluções exige o desenvolvimento de quadros 
de conhecimento comuns e a formação de profissionais com a 
capacidade de integrarem conhecimentos das ciências naturais e 
sociais.



As três dimensões do desenvolvimento sustentável

• Definição Brundtland (1987): 
Desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades 
do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações 
futuras atenderem às suas necessidades

• Esta definição induz as três dimensões da sustentabilidade:
– Económica

– Ambiental

– Social



Uma breve história do 
desenvolvimento da humanidade …
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Já passámos os limites?
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… ou ainda não?
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Impacto da pegada ecológica

Relatório anual Global Footprint Network, 
2010

WWF Living Report, 2010 Circular enviada pela Global Footprint Network

GFN_OvershootExplained_2009.mp4
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Pegada ecológica global 
... como é apresentada
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Pegada ecológica global 
… como devia ser apresentada



Central Solar PS10 em Sevilha
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