
ESTUDANTES E OFERTA FORMATIVA ATIVIDADE SUSTENTABILIDADE

ENVOLVIMENTO DE STAKEHOLDERS

COLABORADORES

O Iscte em números - 2018 e 2019

9.907 
Estudantes 
(ano letivo 
2019/2020)

172% 
Índice de Força 
(ano letivo 2019/2020)
(Número de candidatos em 1ª Opção/
Número de vagas no Concurso  
Nacional de Acesso)

56% 
dos estudantes em ensino 
pós-graduado 
(ano letivo 2019/2020)

6 
Unidades de investigação avaliadas pela  
FCT com “Muito Bom”  

e 2 com “Excelente” (2019)

1.728 
artigos científicos 
publicados (2019)

320 
projetos de investigação 
em curso (iniciados e a decorrer) (2019)

401 
Docentes ETI (Dez. 2019)

415 
Investigadores  
a tempo integral (Dez. 2019) 

259 funcionários  
técnicos e administrativos (Dez. 2019)

1.ª IES nacional a classificar  
as suas atividades  
de acordo com os ODS

Objetivos operacionais  
de ambiente  
e responsabilidade 
social:  

86% alcançados 

6 (2018) |  8 (2019) eventos próprios 
dedicados à sustentabilidade 

2 (2018) | 8 (2019) 
comunicações da sustentabilidade  
em eventos externos

Satisfação dos estudantes com  
o Iscte – 1.º Semestre (1º Ciclo | 2º Ciclo):

95% | 92% (ano letivo 2018/2019)

Em 97% das avaliações, os 
empregadores consideram os diplomados 
do Iscte bem ou muito bem preparados

+60.000 
alumni (2019) 

97%  
de empregabilidade 
média  
(ano letivo 2017/2018)

                 de receitas próprias  
(ano letivo 2019/2020)

1 Curso Programa Boost  
“Gestão da sustentabilidade”

1 atividade de ciência  
cidadã - BioBlitz

1.º Prémio  
da V Academia GRACE  
com o Projeto “Fruta à moda antiga” 

ENSINO-APRENDIZAGEM

29%  
Unidades Curriculares 
classificadas de acordo 
com os ODS  
(ano letivo 2019/2020)

100% teses de mestrado 
classificadas de acordo com os ODS  
(ano letivo 2018/2019)

INVESTIGAÇÃO

25% (2018) | 31% (2019)  
Artigos científicos indexados 
associados aos ODS

94% (2019) projetos 
financiados com classificação  
de acordo com os ODS

INTERAÇÃO COM A SOCIEDADE

CAMPUS SUSTENTÁVEL

1.540.895 € 
atribuído em bolsas de estudo 
pela DGES aos estudantes  
do Iscte (ano letivo 2018/2019)

52% estudantes  
inscritos de género feminino 
(ano letivo 2019/2020)

21% | 23%  
estudantes estrangeiros 
(2018 e 2019)

96 nacionalidades  
no campus  
(ano letivo 2019/2020)

Resíduos enviados para  
reciclagem em % da massa  
total de resíduos: 

55% (2018) | 54% (2019)

Consumo de água potável: 

35.640 m3
 (2018)

30.209 m3
 (2019)

Emissões de CO2 (scope 2): 

1.408,9 ton CO2 (2018) 

787,6 ton CO2 (2019)

Energia consumida: 

3.787 MWh (2018)

3.334 MWh (2019)

884,5  
horas de formação  
em sustentabilidade 
disponibilizadas à comunidade 
(total de 2018 e 2019)

74% de mulheres  
em cargos de dirigente (2019)

55%
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