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O fundamento 
• As Universidades, como outras grandes organizacións, son 

responsables dunha cantidade significativa de emisións  de 
gases de efeito invernadoiro. 

• A pesar dos esforzos para reducir estas emisións, aínda non é 
suficiente para acadar índices de reducción significativos.  

• É importante identificar barreiras e factores de cambio 
sustentable nas prácticas habituais nos lugares de traballo. 
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Identificando barreiras e factores que promoven 
sustentabillidade nas Universidades 



  

• O proxecto LOCAW analizou prácticas habituais nos lugares de 
traballo, así como os factores que poden influir nas transicións 
cara ao establecemento de patróns sustentables de producción 
e consumo. 

• Análizáronse 6 organizacións de 6 países europeos, con distintas 
posicións no debate da sustentabilidade (públicas / privadas). 
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O lugar de traballo como contexto situacional 



  

• A xente pasa unha parte 
importante da vida no 
traballo, unha comunidade 
de valores, normas, creenzas 
e prácticas cotiás. 

• Un lugar onde as identidades 
se negocian, onde os valores 
individuais se transforman e 
onde as conductas que teñen 
que ver coa sustentabilidade 
poden ser faccilitadas ou 
restrinxidas. 
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¿Por qué o lugar de traballo? 

Valores 

Identidades 

Normas e 
Prácticas 



  

• UNIVERSIDADES 
– Son actores chave nas transicións cara a 

sustentabilidade, como lugares de 
traballo e como comunidades de 
aprendizaxe, con impacto directo ou 
indirecto sobre a sociedade. 
 

• CONCELLOS 
– Teñen impacto na formulación e 

implementación de políticas, onde os 
traballadores públicos poden chegar a ser 
exemplos de promoción e facilitación de 
conducta sustentable. 
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O papel das Universidades e os Concellos 



  

• A INDUSTRIA PESADA 
– As mutinacionais, altas productoras de CO2, 

son actores críticos en termos de cambio 
climático. 

– Teñen o potencial de que poden impactar 
significativamente na reducción de emisións 
a través dos cambios nos procesos de 
producción, a nivel global, con efectos: 
• Sobre a elección de estilos de vida. 
• Sobre as prácticas dos seus empregados. 
• Sobre os procesos de producción. 
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A implicación das multinacionais como actores críticos 



  

• A ENERXÍA RENOVABLE 
– Están ben situadas para ser o lugar onde 

a innovación verde emerxe e unha parte 
importante da solución aos nosos estilos 
de vida dependentes do CO2. 
 

• COMPAÑÍAS DE SERVICIO PÚBLICO 
– Poden liderar o esforzo de reducir as 

emisións, ao non estar suxeitas ás 
mesmas presións que as compañías 
privadas. 
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A innovacion verde e o liderazgo 
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O asunto da sustentabilidade nas universidades 

Avaliar o impacto social e 
ambiental dos procesos 

Introducir valores de 
sustentabilidade na lóxica 

interna de producción 

Promover coñecemento de 
cómo integrar os principios de 

desenvolvemento sustentable e 
con qué resultados en termos 
de beneficios e efectividade. 

Necesidades  



  
As universidades amosan agora unha apertura clara 
cara a sustentabilidade 

Maior apertura 
a cambios e 

procesos 
participativos 

Vontade de 
racionalización do uso 

de recursos 

Competencia 
por exercer o 

liderazgo  



  

– Esforzos centrados na comunidade que utilizan redes sociais informais.  
 (Gardner y Stern, 2002). 

  
– Incentivos á adopción de normas socialmente compartidas, con persoas 

chave que as adoptan e fan visible o seu cumprimento.  
 (Nigbur, Lyons & Uzzell, 2010).  

 
– Identificación de barreiras en diferentes grupos. Requírense estratexias 

distintas para abordar cambios cara a conductas sustentables. 
 (Abrahamse, Steg, et al., 2007).  

 
– Identificación de grupos nos que pode ser fácil promover transferencia de 

conducta relevante ambientalmente entre dominios.  
 (Thøgersen, 2003).  10 

Algunhas estratexias de actuación 



  

• Metodoloxías, 
cualitativas e 
cuantitativas, de 
elaboración de modelos 
para entender mellor as 
relacións entre as 
persoas e o seu 
ambiente, están 
recibiendo creciente 
atención. 
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O traballo con modelos 



  

• Elementos importantes: 
– Localización xeográfica. 
– Estabilidade temporal. 
– Instalacións, servicios e 

recursos compartidos. 
– Estructura e organización 

social: cultural, política, 
económica. 

– Sentido de pertenza. 
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O contexto de actuación: A Universidade 



  

• Oportunidade práctica  
– Permite conectar a investigación cós seus Programas de 

Responsabilidade Social Corporativa en materia de Sustentabilidade. 

• Focos de actuación onde é posible proxectar melloras 
(ver memoria da UDC):  
– Patróns de uso de enerxía con alto nivel de emisións de gases de efecto 

invernadoiro (GEI). 
– Sistemas de uso e xestión de residuos. 
– Políticas de organización da movilidade relativa á organización. 
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O contexto de actuación: A Universidade 
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UDC: Consumo enerxético e emisións CO2  
por lugar de localización doz edificios 

    
Electricidade 

(kWh) 

Diesel fuel 

(L) 
Emisións CO2 (kg) 

Maestranza   517.699 3.932 312.863 

Riazor   301.982 97.996 676.592 

Elviña   7.728.702 362.665 5.170.305 

A Zapateira   2.953.640 221.015 2.499.773 

Oza   492.365 39.401 386.025 

Bastiagueiro   599.024 164.970 851.607 

Esteiro   1.181.435 92.319 1.054.276 

Serantes   383.622 43.002 377.258 

Total    14.158.469 1.025.300 11.328.699 
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UDC: Emisións CO2 (kg CO2/ano) relacionado coa xestión de 
lixo e o consumo de papel e auga 

Campus Auga Papel Residuos 

Maestranza 125 2.762 2.038 

Riazor 2.119 19.064 14.066 

Elviña 17.119 137.183 101.663 

A Zapateira 6.957 62.810 47.678 

Oza 1.012 12.206 9.006 

Bastiagueiro 4.082 11.235 8.362 

Esteiro 1.434 25.138 18.720 

Serantes 1.334 16.478 12.257 

TOTAL .......... 34.180 286.877 213.790 
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UDC: Emisións CO2 estimadas por grupo de usuario e campus 

Localización campus 

Colectivo 

Estudiantes Adm. Profesores Total  

A Zapateira 1.866,68 78,68 347,14 2.292,50 

Bastiagueiro 310,49 11,47 7,5 329,46 

Elviña 4.342,07 189,99 460,13 4.992,20 

Esteiro+Serantes 884,33 313,1 134,9 1.332,33 

Maestranza   69,95   69,95 

Oza 212,39 3,35 52,83 268,57 

Riazor 440,47 0,64 42,33 483,45 

TOTAL ........ 8.056,43 667,2 1.044,83 9.768,47 



  

• Colectividades de traballadores 
 
– Con posibilidades de organizarse como colectivo. 

 
– Con posibilidades reais de influir socialmente. 

 
– Con impacto sobre redes sociais, formais e informais, máis 

alá da organizacion universitaria. 
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A Universidade como núcleo de intervención social 



  

• Con cualificación e credibilidade para levar a cabo 
programas de intervención e cambio social. 
 

• Con capacidade científica e económica para actuar, 
establecer sistemas de liderazgo e facilitar o 
empoderamento dentro do propio sistema universitario ou 
en comunidades externas. 
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A Universidade como úcleo de intervención social 



  

• LOCAW proporciona unha análise teórica e empírica das 
prácticas habituais no lugar de traballo. 
 

• LOCAW identifica cómo as prácticas no lugar de traballo poden 
transformarse e cómo se relacionan con outros ámbitos da vida, 
como a propia casa. 
 

• LOCAW mellora a comprensión sobre como estas dúas 
importantes áreas das nosas vidas, a casa e o traballo, poden ir 
xuntas na meta de acadar unha transición cara a unha sociedade 
máis sustentable. 
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¿De qué xeito contribúe LOCAW á ecoinnovación? 



  

• LOCAW utilizóu ferramentas de desenvolvemento de escenarios, tais como os 
talleres de back-casting, para crear visións normativas dun futuro sustentable 
para o ano 2050 nas organizacións, e para definir as traxectorias para 
acadalos. 
 

• LOCAW utilizóu modelado baseado en axentes para simular estas traxectorias 
e ver cómo funciona esta simulación de visións desexadas,  ao tempo que 
clarificou as interaccións entre actores relevantes. 
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¿De qué xeito contribúe LOCAW á ecoinnovación? 



  

• Análise de producción e consumo nos entornos académicos. 
• Análise de estratexias organizacionais para reducir emisións e para 

implementar a normativa europea relacionada có “greening” dos seus 
procesos de producción e prestación do servicio. 

• Análise dos factores que afectan ás prácticas e conductas habituais no 
traballo dos empregados en distintos niveles orgánicos de adopción de 
decisións. 

• Análise da relación entre conductas e prácticas no traballo e fora do traballo. 
• Análise dos patrones de interacción entre axentes relevantes e persoas de 

interés e as barreiras resultantes e factores para a implementación de 
prácticas e conductas máis sustentables. 
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Investigación dos determinantes das  
prácticas e conductas habituais 



  

• LOCAW avaliou o papel dos sindicatos na transformación dos lugares de 
traballo: 
– Analizando as relacións entre os sindicatos e as organizaciones para 

definir estratexias de reducción de CO2. 
– Centrándose na creación de mecanismos que promovan comunicación 

entre os sindicatos e a xestión, e a xeración de solucións creativas para 
promover procesos de producción máis responsables e baixos en 
carbono. 
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Investigación dos determinantes das  
prácticas e conductas habituais 



  

• LOCAW avaliou factores estructurais e organizacionais que 
inflúen nas prácticas sustentables: 
– Legais e normativos. 
– Contextos de mercado. 
– Relacións organizacionais con actores externos. 
– Relacións horizontais e verticais dentro da organización. 
– Cultura organizacional e procesos de comunicación. 

Investigación dos determinantes das  
prácticas e conductas habituais 
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• LOCAW avaliou factores individuais que afectan á conducta no 
lugar de traballo. 
– Valores 
– Identidade 
– Eficacia 
– Normas 
– Conducta 
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Investigación dos determinantes das  
prácticas e conductas habituais 
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O enfoque teórico de LOCAW 



  

 Análise de documentos 

 Entrevistas con informadores chave: Deseño de ferramentas de 
recollida de datos. 

 Grupos focais 

 Cuestionario estructurado para recoller información en 3 categorías: 
Consumo de materiais e enerxía; Xeración de residuos e xestión; Movilidade relacionada 
coa Universidade. 

 Valores, identidade, eficacia e conducta 

 Escenarios Back-casting 

 Definición de escenarios. 

 Deseño de transicións 

Metodoloxía 
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 Cuestionario semiestruturado – Categorías: 

 Consumo de enerxía. 

 Xeración de residuos e xestión. 

 Movilidade relacionada coa universidade. 

 Tipos de avaliacións por categoría 

 Percepción sobre as práticas realmente observadas. 

 Percepción sobre a importancia outorgada pola universidade. 

 Percepción da importancia outorgada polos traballadores. 

Metodoloxía de diagnóstico 
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 Mostra entrevistada 
 255 traballadores  

 44% homes e 56% mulleres. 

 Técnicas de análise: 
 Análise factorial (Factor Analysis),  

 Escalamento Multidimensional (MDS), 

 Análise de conglomerados (Cluster Analysis) , e 

 Modelado de ecuacións estruturais (SEM). 

Metodoloxía 
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  Prácticas relacionadas có consumo enerxético 
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  Prácticas relacionadas coa xestión de residuos 
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  Prácticas relacionadas coa movilidade 
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  Prácticas relacionadas có consumo enerxético 
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Individual control 

Organizational control 

Baixo control da 
Organización 

Baixo control  
do traballador 



  Prácticas relacionadas coa xestión de residuos 
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Baixo control da 
Organización 

Baixo control do traballador 



  Prácticas relacionadas coa movilidade 
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Movilidade entre a 
casa e o traballo 

Movilidade relacionada 
con reunións académicas 



  

• Actitudes en relación coas práticas da 
organización relacionadas coa 
sustentabilidade.  
 

• Valores que inflúen nas práticas 
sustentables na Universidade. 
 

• Diagnóstico das práticas sustentables na 
Universidade. 
 

• Atribución de responsabilidade para as 
práticas existentes. 
 

• Barreiras para acadar unha Universidade 
máis sustentable. 

Grupos focais 
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Ferrol 

A Coruña 



  

• Resáltase o valor das metodoloxías cualitativas 
multidimensionais e as baseadas na análise dos contidos dos 
discursos nos grupos focais para coñecer estruturas e 
dinámicas sociais e organizacionais. 
 

• Os traballadores son conscientes das cuestións ambientais, 
pero o cambio iniciado por individuos aínda é pouco común. 
 

• Detéctase unha distancia importante entre as políticas 
medioambientais dirixidas pola universidade e a percepción 
dos traballadores e informantes chave destas políticas. 

Conclusións 
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• Esta distancia entre universidade e traballadores 
débese a: 
– Estratexias: Predominan as de arriba-abaixo [top-down]. 
– Comunicación: Debe conquerirse un maior nivel de 

eficiencia. 
– Atribución de responsabilidade: A responsabilidade do 

cambio é atribuida case enteiramente á Universidade, 
aínda que os traballadores recoñezan a importancia da 
concienciación e a educación ambiental. 

 
• A Universidade ten que establecer a prioridade de 

creación de estruturas participativas que contribúan 
ao empoderamento, motivación e coñecemento das 
medidas medioambientais. 

Conclusións 
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