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Resumo 

A gestão ambiental nas Instituições Universitárias apresenta uma importância crescente, dadas as suas 

dimensões demográficas e todas as operações que nelas decorrem envolvendo um elevado consumo 

de recursos, como energia e água. Para além disso, as universidades assumem a responsabilidade 

acrescida de incutir práticas sustentáveis nos estudantes que serão os futuros tomadores de decisões. 

A presente dissertação tem como objetivo a avaliação do desempenho ambiental do Campus da 

Alameda do Instituto Superior Técnico e posterior proposta e análise de soluções de melhoria. 

Para tal, recorreu-se ao sistema de certificação ambiental LiderA, verificando-se que é possível 

melhorar o desempenho ambiental do Campus do nível atual B para A+, com base em propostas para 

redução do consumo de água e geração de resíduos aliadas ao plano de eficiência energética em 

curso, que permitirá reduzir o consumo energético do Campus em 21% até 2020. Através de uma 

análise de benchmarks verificou-se que o Campus passaria a ser associado à “melhor prática” no 

consumo de energia e “prática convencional” na emissão de GEE associadas e consumo de água. 

Mostrou-se que é possível reduzir o consumo de água em 18% no pavilhão de Civil, através de 

sugestões viáveis e com períodos de retorno inferiores a 4 anos, que podem ser igualmente alargadas 

a todo o Campus. Paralelamente, foi apresentado um sistema de gestão de resíduos baseado em 

reciclagem, compostagem e reutilização, que poderá reduzir significativamente a geração de resíduos 

anuais. O investimento estimado para o efeito foi de 19.500 €. 

 

Palavras-chave: Campus universitário; Campus sustentável; Práticas sustentáveis; Desempenho 

ambiental; Sistema LiderA 
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Abstract 

Environmental management in University Institutions is of increasing importance given their 

demographic dimensions and all the operations that take place in them involving a high consumption of 

resources such as energy and water. In addition, universities take on the added responsibility of instilling 

sustainable practices in the students who will be future decision makers. 

This dissertation aims to evaluate the environmental performance of the Alameda Campus of Instituto 

Superior Técnico and further proposal and analysis of improvement solutions. 

To this end, the LiderA environmental certification system was used, verifying that it is possible to 

improve the environmental performance of the Campus from current level B to A+, based on proposals 

to reduce water consumption and waste generation combined with the energy efficiency plan under 

implementation, which will reduce Campus energy consumption by 21% until 2020. Through a 

benchmark analysis it was found that the Campus would be associated with “best practice” in energy 

consumption and “conventional practice” in associated GHG emissions and water consumption. 

It has been shown that it is possible to reduce water consumption by 18% in the Civil Pavilion through 

viable suggestions and payback periods of less than 4 years, which can also be extended to the entire 

Campus. At the same time, a waste management system based on recycling, composting and reuse 

was introduced, which could significantly reduce annual waste generation. The estimated investment 

for these proposals was 19.500 €. 

 

Keywords: University campus; Sustainable campus; Sustainable practices; Environmental 

performance; LiderA system  
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1. Introdução 

1.1 Enquadramento 

As alterações climáticas são uma das questões mais relevante dos tempos atuais. Os seus efeitos são 

inegáveis e estão a ser sentidos em todos os lugares do planeta, traduzindo-se em consequências 

muito reais na vida das pessoas, havendo uma necessidade urgente de mudar o paradigma atual. 

De acordo com o quinto relatório de avaliação do IPCC (Intergovernamental Panel on Climate Chage), 

a temperatura global média da Terra aumentou 0,85ºC no período entre 1880 e 2012. 

Simultaneamente, o nível global médio do mar aumentou 19 cm entre 1901 e 2010 enquanto que a 

extensão de gelo marinho do Ártico registou uma diminuição de cerca de 1,07 × 106 Km2 por década, 

no mesmo período. É referido que a principal causa para estas alterações resulta do elevado aumento 

das emissões antropogénicas de gases de efeito de estufa desde a era pré-industrial, sendo que as 

percentagens de contribuição dos diferentes setores para este aumento são: Energia (47%); Indústria 

(30%); Transportes (11%) e Construção (3%) [1]. 

Mais recentemente, em outubro de 2018, o IPCC emitiu um relatório especial sobre os impactes do 

aumento da temperatura global média da Terra em 1,5ºC. O relatório concluí que o aquecimento global 

deve ser limitado em 1,5ºC, uma vez que muitos dos impactes adversos das mudanças climáticas 

ocorrerão nesse limite, ao contrário dos estudos anteriores focados em estimar os danos caso as 

temperaturas médias subam 2ºC. Esta limitação exigirá transições "rápidas e de longo alcance" no solo, 

energia, indústria, edifícios, transportes e cidades, sendo que as emissões de CO2 causadas pelo ser 

humano devem descer cerca de 45% face aos níveis em 2010 [2]. 

Paralelamente, surge a questão do uso descontrolado de recursos naturais. De acordo com o mais 

recente relatório publicado pela UNEP (United Nations Environmental Programme), o uso de recursos 

naturais triplicou desde 1970 e continua a crescer, resultando em impactes cada vez mais negativos 

no meio ambiente e saúde humana [3]. 

Neste seguimento, todos os anos é apresentada uma estimativa sobre o dia em que a humanidade 

atinge o limite sustentável de recursos naturais disponíveis para esse ano (Overshoot day) [4]. No 

presente ano de 2019, esse limite foi atingido no dia 29 de julho, três dias mais cedo do que em 2018, 

sendo que a tendência tem sido acionar o cartão de crédito ambiental cada vez mais cedo. Portugal 

tem sido um contribuinte ativo para esta situação, sendo que o seu overshoot day em 2019 foi no dia 

26 de maio. Segundo afirmações da ZERO (Associação Sistema Terreste Sustentável), se todos os 

países tivessem a mesma pegada ecológica que Portugal, seriam necessários 2,5 planetas [5]. 

Esta data, que serve de referência para ajudar a economia humana a operar dentro dos limites 

ecológicos da Terra, é determinada dividindo a biocapacidade do planeta (quantidade de recursos 

ecológicos que a Terra é capaz de gerar num dado ano) pela pegada ecológica da humanidade (procura 
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da humanidade por recursos e serviços ecológicos no mesmo ano) e multiplicando pelo número de dias 

em um ano (365) [4]. 

Posto isto, têm sido reunidos vários esforços políticos e organizacionais tendo em vista a promoção de 

inúmeras ações para a construção de um futuro mais sustentável. A ONU (Organização das Nações 

Unidas), encabeça esta luta e em 2015 lançou a Agenda 2030, com a definição de 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável, que conta com a participação de 193 países.  

As Instituições de Ensino Superior assumem um papel importante para o alcance de alguns destes 

objetivos, devendo ocupar a linha da frente no grande desafio que é o combate às alterações climáticas 

e uso excessivo de recursos naturais.  

As universidades podem ser atualmente vistas como pequenos centros urbanos, dada a sua dimensão 

tanto a nível populacional como em termos das diversas atividades e operações que nelas decorrem. 

Efetivamente, um campus universitário envolve diversas atividades, desde ensino, investigação e 

outras atividades referentes à sua operação diária por meio de serviços de restauração, bibliotecas, 

locais de convívio, alojamentos e ainda organização de diversos eventos. Além disso, um campus 

necessita de uma infraestrutura básica, redes de abastecimento de água e energia, redes de 

saneamento e sistemas de coleta de águas residuais e resíduos sólidos bem como vias de acesso e 

uma rede de transportes adequada. Tudo isto origina diversas consequências e impactes para o meio-

ambiente, por meio de geração de resíduos, emissões e consumo de recursos (Figura 1). 

 

Figura 1: Principais fluxos de um campus universitário (adaptado de [6]). 

Simultaneamente, as IES assumem a responsabilidade de formar e preparar as gerações futuras para 

um futuro sustentável. Nisto, para além de sensibilizarem para a problemática ambiental devem 

igualmente tomar a iniciativa e conceber soluções racionais e alternativas para alcançar a 

sustentabilidade. 

Segundo dados do BPIE (Buildings Performance Institute Europe), a fração educacional corresponde 

a cerca de 17% de todos os edifícios da UE, sendo que os edifícios educacionais têm um impacte 

considerável no consumo global de energia, com um gasto equivalente a 12% do consumo energético 
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total da UE [7]. Dado a grande percentagem de edificações construídas que os campi universitários 

têm, é igualmente importante que estas assentem numa perspetiva de construção sustentável. 

Apesar de um contínuo aumento do nível de atenção à problemática em questão por parte das IES, os 

esforços aplicados não são suficientes nem similares em todo o globo. Uma avaliação do ceticismo de 

237 Universidades de todo o Mundo em relação às alterações climáticas, realizada em 2019, mostrou 

que o problema das alterações climáticas, causadas maioritariamente por fatores antropogénicos, é 

reconhecido pela grande maioria. No entanto, no que toca às ações das IES para combater o problema, 

tanto a nível de educação, operações ou investigação, a situação já não é tão favorável, sendo que 

muitas das instituições analisadas não mostraram ter um plano de desenvolvimento sustentável bem 

desenvolvido. Além disso, concluiu-se que não há um consenso sobre o papel das IES no combate às 

alterações climáticas, sendo que as Universidades Asiáticas são as que menos acreditam que as IES 

devem contribuir para combater o problema em questão [8]. 

Como sugerido por Leal Filho et al., uma mistura de níveis de estado de desenvolvimento, 

preocupações, prioridades, falta de estruturas formais e falta de fundos ou como os recursos, são 

alocados pode explicar as dificuldades em incorporar a sustentabilidade e ação climática nas 

instituições de ensino superior [9]. 

Neste contexto, esta dissertação tem como objetivo explorar o desempenho ambiental das Instituições 

de Ensino Superior e respetivos campi universitários, com especial foco no caso de estudo do campus 

da Alameda do Instituto Superior Técnico de Lisboa. 

1.2 Objetivo e Motivação 

O principal objetivo da presente dissertação é avaliar o desempenho ambiental do Campus da Alameda, 

através do sistema de certificação LiderA e estudar a hipótese de implementação de medidas de 

melhoria. Conjuntamente, pretende-se analisar o nível de práticas sustentáveis aplicadas no Campus, 

face a outras Instituições Universitárias com padrões sustentáveis.  

Serviu como principal motivação para a realização desta tese, o facto de ser estudante do Instituto 

Superior Técnico e ter noção da crescente importância que se dá à gestão ambiental nas universidades, 

conhecendo também nesse contexto a ambição do Técnico em tornar o Campus da Alameda um 

Campus mais sustentável. 

1.3 Metodologia 

A metodologia aplicada na presente tese seguiu o seguinte processo: 

i. Revisão bibliográfica para explorar a importância da sustentabilidade e gestão ambiental nos 

campi universitários e perceber qual a abordagem mais correta. 

ii. Recolha de uma amostra de universidades, com base em rankings internacionais relativos ao 

ambiente e sustentabilidade, para análise das políticas ambientais e iniciativas aplicadas. 
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iii. Avaliação do desempenho ambiental das instituições selecionadas para estimar benchmarks 

que permitam a identificação de boas e más práticas sustentáveis. 

iv. Análise e apresentação do sistema de certificação ambiental LiderA. 

v. Recolha e análise de informação sobre o Campus da Alameda, em termos de características 

demográficas, estruturais, operacionais e situação ambiental presente e futura. 

vi. Avaliação de desempenho ambiental do Campus da Alameda, de acordo com o sistema LiderA, 

e avaliação de propostas de melhoria. 

vii. Comparação dos cenários com e sem melhorias e discussão de resultados e principais 

conclusões obtidas. 

1.4 Estrutura da Dissertação 

A estrutura da presente dissertação está organizada em sete capítulos e anexos. No presente capítulo 

é feito um enquadramento do tema da dissertação, onde se explica de forma breve a problemática atual 

das alterações climáticas e consumo descontrolado de recursos naturais, bem como a importância das 

Universidades em contribuir para mudar o panorama atual. É ainda exposto o objetivo e motivação da 

tese bem como a sua respetiva estrutura. 

No segundo capítulo é feita uma breve revisão bibliográfica que suporta a importância da inclusão da 

sustentabilidade e gestão ambiental nas Instituições de Ensino Superior. É também feita uma seleção 

de 23 Universidades que podem servir de exemplo no que toca à Sustentabilidade, sendo feita uma 

análise da sua política ambiental e respetivo desempenho ambiental com foco em três indicadores: 

Consumo de água; Consumo de energia e produção de resíduos. O objetivo passa por traçar uma 

gama de valores de referência que permitam estimar a "melhor", "pior" e a prática "convencional". 

No terceiro capítulo é apresentado, junto com uma breve explicação, o sistema de certificação 

ambiental LiderA, que será utilizado para fazer a avaliação ambiental do Campus da Alameda do 

Instituto Superior Técnico. É ainda realizado um levantamento das práticas adotadas pelas melhores 

universidades em cada uma das áreas para as quais foram recolhidos indicadores na secção anterior. 

O quarto capítulo explora as principais características do Campus da Alameda, sendo apresentados 

alguns dados relevantes. É igualmente apresentado o contexto atual da Sustentabilidade e Gestão 

ambiental no Campus, bem como os desenvolvimentos futuros. Por fim, é feita uma avaliação 

qualitativa do desempenho ambiental do Campus face às práticas identificadas no capítulo 2. 

No capítulo cinco, é avaliado o desempenho ambiental do Campus da Alameda, de acordo com os 

critérios do sistema LiderA. Em seguida, são exploradas e analisadas algumas sugestões de melhoria 

para melhorar o desempenho do Campus, sendo feita uma posterior reavaliação para estimar o nível 

de melhoria. É também apresentado um programa de gestão ambiental tendo em conta as medidas 

propostas. 

No penúltimo capítulo, é apresentada a discussão dos resultados, fazendo-se uma comparação dos 

cenários antes e após a implementação de medidas de melhoria no Campus. E igualmente feita uma 
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comparação com as universidades analisadas na secção 2 e, por fim, são discutidas as principais 

limitações encontradas ao longo da dissertação. 

O último capítulo contempla as conclusões obtidas, sendo também feitas algumas recomendações e 

propostas para trabalhos futuras no seguimento deste estudo. 
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2. Campus Sustentável - abordagens e desempenho 

2.1 A Gestão ambiental nos campi universitários  

A gestão ambiental tem ganho cada vez mais importância no meio empresarial, sendo que diversas 

organizações e instituições estão cada vez mais cientes do seu impacte ambiental. Nas últimas 

décadas têm sido desenvolvidas inúmeras ferramentas de gestão ambiental, tais como os Sistemas de 

Gestão Ambiental (SGA), que visam melhorar o desempenho das empresas nesta área. Porém, estas 

ferramentas têm sido maioritariamente utilizadas por indústrias e organizações do setor privado, sendo 

que outros setores públicos, como o do ensino, não têm acompanhado esta estratégia de 

desenvolvimento sustentável da mesma forma. Apenas nos últimos anos algumas Instituições de 

Ensino Superior (IES), começaram a adotar esta abordagem [10][11].  

Efetivamente, a sustentabilidade dos campi universitários é cada vez mais uma questão de 

preocupação global. Hoje em dia, as universidades podem ser vistas como "pequenas cidades", devido 

ao seu grande tamanho, população e às diversas atividades que nelas decorrem e que acabam por ter 

impactos diretos ou indiretos no meio ambiente [12].  

As universidades assumem dupla importância no capítulo do desenvolvimento sustentável. Por um 

lado, são chamadas a reduzir os seus impactes ambientais decorrentes de atividades diretas como 

utilização de salas de aula, laboratórios de ensino e serviços de restauração, atividades estas que 

requerem a utilização de diversos recursos e consequente produção de resíduos. Por outro lado, têm 

a missão  de realizar pesquisa no campo da sustentabilidade e de incorporar a gestão ambiental na 

formação dos estudantes, uma vez que estes serão os futuros tomadores de decisões e influenciarão 

os rumos que as empresas seguirão, tendo um papel crucial no caminho para um futuro mais 

sustentável [13][12]. 

Está claro que devido ao seu alto impacte ambiental e social, as IES devem assumir um papel de 

liderança em questões de sustentabilidade, tendo o conhecimento e o poder para induzir as mudanças 

em direção a um novo paradigma [14].  

A Declaração de Estocolmo de 1972 foi a primeira a fazer referência à sustentabilidade no ensino 

superior e reconheceu a interdependência entre a humanidade e o ambiente, sugerindo várias formas 

de alcançar um ambiente sustentável [15]. Em 1990, mais de 300 universidades de mais de 40 países 

assinaram a Declaração de Talloires, comprometendo-se a incorporar a sustentabilidade nos seus 

campi [16]. Um ano mais tarde, durante a conferência sobre "Ações das universidades para o 

desenvolvimento sustentável" em Halifax (Canadá), resultou um plano de ação para o desenvolvimento 

sustentável com ações concretas para as universidades envolvidas e foram criadas redes 

internacionais de cooperação [17]. A declaração de Swansea (Reino Unido), em 1993, teve a 

participação de mais de 400 universidades e à semelhança de Talloires e Halifax, foram reescritos 

vários objetivos com vista ao desenvolvimento sustentável nos campi universitários [18].  
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O papel das universidades no desempenho da sustentabilidade acabou por ser especialmente 

enfatizado durante a década da UNESCO para o Desenvolvimento Sustentável (2005-2014). As 

Nações Unidas declararam este período como a década da "Educação para o desenvolvimento 

sustentável", estabelecendo um mandato internacional para incorporar princípios, valores e práticas de 

sustentabilidade em todos os aspetos dos processos educacionais. Esse mandato exige a integração 

da sustentabilidade na educação, pesquisa, operação e avaliação. 

Desde então, aspetos sobre sustentabilidade tornaram-se importantes e determinantes até mesmo 

para rankings universitários, e como resultado da mencionada pressão sobre as IES, várias 

universidades têm iniciado projetos e iniciativas para incorporar a sustentabilidade nos seus sistemas, 

sendo que estas estão essencialmente relacionadas com a infraestrutura, comunidade e aprendizagem 

[19]. 

As questões ambientais são cada vez mais complexas, multidimensionais e interconectadas e alcançar 

a sustentabilidade não é fácil. Há necessidade de uma abordagem profissional, integrada e sistemática 

de gestão ambiental para promover a sustentabilidade nos campi universitários [20]. 

Velazquez et al., define uma universidade sustentável como "Uma instituição de ensino superior, como 

um todo ou como uma parte, que aborda, envolve e promove, de forma regional ou a nível global, a 

minimização de impactes ambientais negativos, efeitos económicos, sociais e de saúde gerados no 

uso dos seus recursos para cumprir as suas funções de ensino, pesquisa, divulgação e parceria e 

administração de forma a ajudar a sociedade a fazer a transição para estilos de vida sustentáveis" [21]. 

Existe algum consenso na literatura sobre aquela que deverá ser a melhor estratégia para promover a 

sustentabilidade no campus. Segundo vários autores, deve ser utilizada uma abordagem holística e 

integrada com três dimensões essenciais, a saber, Operações Universitárias, Comunidade e Educação 

e Investigação [12] [14] [22] [23]. 

Relativamente às Operações Universitárias, torna-se necessária a adoção de uma boa política de 

gestão ambiental que permita reduzir os impactes associados às mesmas. Existem diversos 

instrumentos de gestão ambiental que podem ser utilizados, de forma voluntária, com o objetivo de 

assegurar um melhor desempenho ambiental das organizações. Ao aderirem a estes instrumentos, as 

organizações procuram minimizar os seus impactes ambientais, adotando um conjunto de práticas 

sustentáveis que lhes permitem reduzir os riscos associados às suas atividades bem como cumprir 

simultaneamente os requisitos a que estão vinculadas por lei e garantir uma melhor perceção por parte 

do público [24]. 

Entre os vários instrumentos que permitem melhorar o desempenho ambiental das instituições, 

destacam-se as ferramentas de certificação de sistemas de gestão como o Sistema Comunitário de 

Ecogestão e Auditoria (EMAS) e a norma de certificação ambiental ISO 14001 [24]. Trata-se de 

sistemas de gestão ambiental (SGA) que visam controlar os aspetos ambientais de uma organização, 

envolvendo toda a sua estrutura funcional e todos os que tenham influência direta ou indireta nos seus 

danos ambientais, implementando um processo proativo de melhoria contínua. 
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Paralelamente, existem os sistemas de certificação e avaliação da sustentabilidade na construção 

como os sistemas LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) e BREEAM (Building 

Research Establishment Environmental Assessment Method) ou o sistema LiderA (Liderar pelo 

ambiente), que se destaca nível nacional [25]. Consistem em poderosas ferramentas de apoio à 

certificação ambiental de ambientes construídos que analisam diversos fatores para além dos aspetos 

ambientais, como alguns aspetos sociais, sugerindo propostas de melhoria para melhorar o 

desempenho dos mesmos. 

Efetivamente, a implementação destas ferramentas permite alcançar melhorias ambientais dentro das 

operações das universidades mas somente a sua combinação com a participação, envolvendo toda a 

comunidade do sistema universitário, constituí uma poderosa ferramenta para melhorar a 

sustentabilidade e a gestão ambiental  no campus [23]. 

Neste contexto, deve existir um compromisso com todos os stakeholders. Os valores sustentáveis têm 

a sua génese na adoção de novos comportamentos e novas formas de pensar. Estas dimensões só 

são possíveis com o envolvimento e compromisso de todas as partes interessadas. É importante 

envolver tanto os stakeholders internos (docentes, investigadores, funcionários e alunos) como os 

stakeholders externos (municípios, empresas e outras entidades relevantes). Do ponto de vista 

organizacional, deve ser implementado um Gabinete de Sustentabilidade, para fornecer apoio 

transversal a todas as áreas da missão, consolidando e reforçando assim o caminho da instituição na 

área da sustentabilidade [14]. 

Neste seguimento, devem também ser implementadas iniciativas de participação e parceria pública, 

envolvendo parcerias com agências governamentais, instituições do setor privado e ONG's, através da 

realização de discussões de grupo. A universidade também deve oferecer projetos comunitários e 

serviços de consciencialização [12]. 

Por fim, as universidades devem realizar projetos investigação e educar os alunos para o 

desenvolvimento sustentável, oferecendo oportunidades para aumentar a consciencialização e 

desenvolver competências que levem a práticas mais sustentáveis [23]. 

As IES são responsáveis por educar e preparar os futuros profissionais, sendo que muitos se tornarão 

líderes, empresários e tomadores de decisões. Assim, as universidades têm a responsabilidade de 

promover a sustentabilidade, tornando-a uma ferramenta de ensino. Isto é alcançado infundindo a 

sustentabilidade nos currículos dos alunos, integrando-a nos  planos de estudo dos cursos de 

graduação e pós-graduação ou através da promoção de atividades como conferências, seminários ou 

workshops [12]. 

Vários autores afirmam que a educação para o desenvolvimento sustentável deve mobilizar diferentes 

disciplinas. É desejável que mais temas, para além daqueles diretamente relacionados com o meio-

ambiente e ciências, como economia, gestão e ciências sociais sejam incluídos nos currículos dos 

alunos [26] [27]. 
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Paralelamente, as IES também devem assumir a sustentabilidade como um grande desafio na 

investigação, principalmente as universidades nas áreas e engenharia e ciências. Estas universidades 

reúnem todas as competências necessárias para desenvolver formas mais efetivas de lidar com os 

problemas ambientais e sociais [12]. 

2.2 Universidades sustentáveis 

Num estudo realizado por Pinheiro, M. D. foi feita uma pesquisa com base na classificação das 

Universidades em 2016 e 2017 pelo ranking ARWU (Academic Ranking of World Universities) de 

Shangai referente a ciências e engenharia do ambiente e ranking NTU (National Taiwan University) de 

Taiwan na área de ecologia/ambiente, onde se selecionaram as primeiras dez Instituições de cada ano 

[28].  

No total, a metodologia utilizada neste estudo, permitiu selecionar 22 Universidades internacionais de 

referência na área do ambiente, que serviu de base para analisar vários aspetos relacionados com a 

gestão ambiental nos campi, nomeadamente, como se assume a sustentabilidade nos cursos, como 

esta se traduz na investigação e se aplicam práticas de gestão da sustentabilidade no campus. 

Foi feita uma adaptação do respetivo estudo, tendo-se complementado a amostra de acordo com os 

dados mais recentes disponíveis. Neste caso, verificou-se que apenas uma nova instituição figurava 

entre os dez primeiros classificados do ranking ARWU de 2018, a Michigan State University dos USA 

[29]. Desta forma, a amostra passou a ter 23 instituições. 

Para cada uma das universidades selecionadas foi realizada uma pesquisa com o objetivo de perceber 

como é praticada a sustentabilidade e a gestão ambiental nos campi, em termos de política ambiental 

com os respetivos objetivos e metas a atingir, áreas de intervenção e principais iniciativas ambientais 

em destaque. Foi também analisado se as universidades contam ou não com relatórios de 

sustentabilidade (RS) publicados, sendo que se considerou que este podia ser publicado pelo gabinete 

de sustentabilidade da própria instituição ou então, através do sistema STARS (The Sustainability 

Tracking, Assessment & Rating System), um sistema de autoavaliação transparente para universidades 

avaliarem o seu desempenho em sustentabilidade [30] (tabela 1). 
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Tabela 1: Síntese da Política Ambiental das 22 melhores universidades nos rankings ARWU e NTU [28]. 

Universidade 
Ranking 

RS Política Ambiental Áreas Iniciativas e Projetos 
ARWU NTU 

Standford 

University, USA 

1º 

(2016 e 

2017) 

6º 

(2016) 

e 7º 

(2017) 

 

• Conhecimento avançado para a 

sustentabilidade; 

• Estabelecer a sustentabilidade como valor 

essencial; 

• Minimizar a pegada ambiental e preservar 

ecossistemas. 

Energia; Água; Solo e 

edifícios; Mobilidade; 

Resíduos; Alimentação 

"Cardinal Green" (redução da pegada 

ambiental no campus, envolvendo 

toda a comunidade académica). 

University of 

Wagenigen, NL 

2º 

(2016) e 

17º 

(2017) 

2º 

(2016) 

e 1º 

(2017) 

 

• Conformidade e cumprimento da legislação e 

regulamentação vigentes; 

• Integração da sustentabilidade na gestão 

operacional e tomada de decisões. 

Energia; Resíduos; Água; 

Solo; Ruído; Ar; Fauna e 

Flora; Biossegurança; 

Segurança externa; 

Amianto; Mobilidade; 

Edifícios 

"Green man" (Mascote humana para 

consciencializar para a 

sustentabilidade. Fá-lo através de 

filmes ou atividades divertidas durante 

os dias de introdução). 

University of 

California, Berkeley, 

USA 

3º 

(2016) e 

6º 

(2017) 

1º 

(2016) 

e 2º 

(2017) 

 

• Minimização dos impactes negativos do 

campus com estabelecimento de metas em 9 

áreas de práticas sustentáveis. 

• Liderar em questões ambientais e promover 

ações de consciencialização por meio de 

atividades educacionais e pesquisa. 

Energia e Clima; Água; 

Solo; Edifícios; Mobilidade; 

Resíduos; Alimentação; 

Institucionalização da 

sustentabilidade; 

Aquisições; 

Sustentabilidade Social 

"Cool campus challenge (whe did it 

togehter)” (neutralidade de carbono 

até 2025, envolvendo toda a 

comunidade académica). 

Harvard University, 

USA 

4º 

(2016) 

e 3º 

(2017) 

14º 

(2016) 

e 13º 

(2017) 

 

• Construir e operar uma comunidade académica 

mais sustentável e saudável através de um 

plano de sustentabilidade alinhado numa visão 

holística que cria uma parceria entre 

estudantes, instituições e diferentes equipas. 

Energia e Emissões; 

Operações no campus; 

Natureza e ecossistemas; 

Saúde e bem-estar; 

Cultura e aprendizagem 

"Harvard University Sustainability" 

(Green Labs, Green Living, Green 

Offices, Green Revolving Fund, Green 

Teams, Student Grants). 
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Tabela 1: Síntese da Política Ambiental das 22 melhores universidades nos rankings ARWU e NTU [28]. 

Universidade 
Ranking 

RS Política Ambiental Áreas Iniciativas e Projetos 
ARWU NTU 

Stockholm 

University, SE 

5º 

(2016) e 

22º 

(2017) 

24º 

(2016) 

e 26º 

(2017) 

 

•  Reduzir o uso de recursos naturais e impactes 

ambientais resultantes das operações do 

campus; 

• Integrar o ambiente e sustentabilidade na 

tomada de decisões; 

• Garantir o envolvimento e colaboração de toda 

a comunidade académica e partes 

interessadas; 

• Garantir os recursos necessários para melhoria 

contínua do desempenho ambiental. 

Energia; Resíduos; 

Alimentação; Gestão de 

químicos; Compras; 

Mobilidade; Riscos 

ambientais 

"Green student" (estudantes podem 

juntar-se ao Conselho do meio 

ambiente para se envolverem em 

trabalhos ambientais). 

University of Oxford, 

UK 

6º 

(2016) e 

51-75 

(2017) 

10º 

(2016) 

e 11º 

(2017) 

 

• Redução dos impactes negativos do campus 

com estabelecimento de metas em 10 áreas 

chave; 

• Pretende cumprir a legislação e, sempre que 

praticável, procura a melhor prática. 

Energia e gestão de 

carbono; Emissões; 

Resíduos; Água; 

Educação e investigação; 

Mobilidade; Edifícios; 

Biodiversidade; Compras 

sustentáveis; Comunidade 

"WARPit" (Plataforma para que os 

departamentos da universidade 

possam publicar ou reivindicar itens 

indesejados. O objetivo passa por 

reduzir a quantidade de resíduos 

produzidos. Destacam-se materiais de 

escritório, laboratório, etc.). 

Colorado State 

University, USA 

7º 

(2016) e 

51-75 

(2017) 

15º 

(2016) 

e 20º 

(2017) 

 

• Caminhar para neutralidade climática até 2050, 

atingindo 75% da redução de carbono em 

2030.  

• Dar resposta a aspetos económicos da 

sustentabilidade e justiça social. 

Energia; Edifícios; Água; 

Mobilidade; Resíduos; 

Compras; Alimentação; 

Uso do solo; Educação; 

Investigação 

"Eco Leaders" (Estudantes voluntários 

que têm como missão ajudar a 

aumentar a consciencialização sobre 

questões de sustentabilidade e 

incentivar comportamentos 

ambientalmente responsáveis). 

Swiss Federal 

Institute of 

Technology, Zurich, 

CH 

8º 

(2016) e 

2º 

(2017) 

5º 

(2016 e 

2017) 
 

• Desempenhar um papel de liderança 

internacional ao incorporar o compromisso 

ambiental na educação e pesquisa e assegurar 

os seus serviços em todas as áreas com o 

máximo cuidado em termos de conservação de 

recursos e proteção do ambiente. 

Energia; Edifícios; 

Educação; Emissões; 

Mobilidade; Consumo de 

Papel; Resíduos; 

Alimentação; 

Comunicação 

"SeedCity" (Horta comunitária) 

"The Sustainability Week (NHW)" 

(Semana da sustentabilidade com 

vários eventos para estudantes) 

"Velowerkstatt" (Oficina para 

reparação de bicicletas gratuita) 
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Tabela 1: Síntese da Política Ambiental das 22 melhores universidades nos rankings ARWU e NTU [28]. 

Universidade 
Ranking 

RS Política Ambiental Áreas Iniciativas e Projetos 
ARWU NTU 

University of Illinois 

at Urbana-

Champaign, USA 

9º 

(2016) e 

39º 

(2017) 

46º 

(2016) 

e 49º 

(2017) 

 

• Assumir a responsabilidade moral e ética de 

liderar, definir metas agressivas, trabalhar para 

enfrentá-las e servir de modelo para a 

comunidade, o estado e a nação.  

Energia; Edifícios; Água; 

Mobilidade; Resíduos; 

Compras; Alimentação; 

Uso do solo; Educação; 

Pesquisa 

"Greener campus" (Sistema de 

certificação ambiental de gabinetes, 

laboratórios, fraternidades e 

Organizações de estudantes 

registadas). 

The University of 

Queensland, AU 

10º 

(2016) e 

19º 

(2017) 

3º 

(2016 e 

2017) 
 

• Funcionários, estudantes e visitantes devem 

adotar todos os compromissos aplicáveis para 

garantir que a sustentabilidade seja 

incorporada nas atividades de ensino e 

pesquisa dos campi. 

Energia; Mobilidade; 

Resíduos e compras; 

Água; Biodiversidade; Uso 

da terra; Edifícios; 

Mudança de 

comportamentos; 

Conformidade ambiental; 

Adaptação e resiliência 

"Green the team" (Programa que 

envolvimento liderado por estudantes 

focados em ajudar as zonas 

residenciais da UQ a tornarem-se 

mais ecológicos). 

University of 

California, Davis, 

USA 

26º 

(2016) e 

4º 

(2017) 

4º 

(2016 e 

2017) 
 

• Assume um forte compromisso com o 

ambiente, local e global, assumindo esta 

componente no ensino, pesquisa e dedicação à 

sustentabilidade no próprio campus. 

• Neutralidade em carbono até 2025. 

Edifícios; Energia; Clima; 

Mobilidade; Resíduos; 

Alimentação; Água e 

paisagem 

"Student farm" (Horta comunitária 

com foco na agricultura sustentável, 

com o objetivo de enfatizar a 

aprendizagem experiencial em campo 

poiar a exploração, criatividade, 

iniciativa e liderança dos alunos). 

University of 

Wisconsin, Madison, 

USA 

23º 

(2016) e 

5º 

(2017) 

12º 

(2016) 

e 17º 

(2017) 

 

• Pretende ser um modelo de sustentabilidade; 

• Alinha pesquisa e educação em 

sustentabilidade com as operações do campus 

a serviço da responsabilidade ambiental, 

económica e social para as pessoas e o 

planeta. 

Ar e clima; Edifícios; 

Energia; Alimentação; 

Terrenos; Compras 

sustentáveis; Mobilidade; 

Resíduos; Água 

"Green Fund" (Fundo monetário para 

apoio a projetos iniciados por 

estudantes que reduzam o impacto 

ambiental e os custos operacionais no 

campus) 

Technical University 

of Denmark, DK 

16º 

(2016) e 

7º 

(2017) 

63º 

(2016) 

e 67º 

(2017) 

 

•  Garantir que os futuros engenheiros integrem 

os aspetos da sustentabilidade, tecnologia 

climática e meio ambiente no seu trabalho. 
ND 

"Green Challenge" (Programa 

educacional que promove a 

integração da sustentabilidade no 

trabalho dos estudantes) 
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Tabela 1: Síntese da Política Ambiental das 22 melhores universidades nos rankings ARWU e NTU [28]. 

Universidade 
Ranking 

RS Política Ambiental Áreas Iniciativas e Projetos 
ARWU NTU 

Priceton University, 

USA 

32º 

(2016) e 

8º 

(2017) 

44º 

(2016) 

e 50º 

(2017) 

 

• Cultivar, incorporar e celebrar um espírito de 

sustentabilidade a serviço da humanidade e do 

mundo; 

• A Universidade de Princeton exemplifica as 

melhores práticas e inovações repetitivas em 

sustentabilidade para acelerar a ação em todas 

as escalas. 

Emissões; Água; Edifícios 

e construção; Habitats; 

Mobilidade; Resíduos e 

compras sustentáveis;  

- 

Massachusetts 

Institute of 

Technology (MIT), 

USA 

39º 

(2016) e 

9º 

(2017) 

96º 

(2016 e 

2017) 
 

• Transformar o MIT num modelo poderoso que 

gera maneiras novas de responder aos 

desafios precedentes de um planeta em 

mudança. 

Clima; Edifícios; Energia e 

Mobilidade; Água; 

Paisagem; Qualidade do 

ar; Resíduos; Alimentação 

"MIT'S Certification Program" 

(Programa de certificação de espaços 

de trabalho, eventos sustentáveis e 

laboratórios mais ecológicos). 

University of 

Alberta, CA 

41º 

(2016) e 

9º 

(2017) 

43º 

(2016 e 

2017) 
 

•  Integrar a sustentabilidade no Campus com 

foco em três áreas: Ensino e pesquisa, 

instalações e operações; 

• Gerenciar os seus recursos em harmonia e 

abraçar a oportunidade de moldar e fortalecer a 

sustentabilidade em todo o campus. 

Liderança; Educação e 

pesquisa; Operações e 

infraestrutura; 

Comunidade e cultura; 

Saúde e bem-estar 

"Green Spaces Certification" 

(Programa de certificação de espaços 

verdes). 

University of British 

Columbia, CA 

41º 

(2017) 

7º 

(2016) 

e 6º 

(2017) 

 

• Política de desenvolvimento sustentável com 

responsabilidade executiva aplicada a todos os 

vice-presidentes. 

• A UBC coloca a sustentabilidade no centro do 

ensino, pesquisa, operações e infraestrutura e 

comunidade.  

Energia; Clima; Água; 

Resíduos; Edifícios; 

Compras; Alimentação; 

Mobilidade 

"Zero Waste Squad" (Voluntários que, 

durante 2 a 3 turnos por semestre, 

educam a comunidade do campus 

sobre reciclagem e compostagem 

para ajudar a reduzir o desperdício de 

eventos). 

University of 

Washington, 

Seattle, USA 

34º 

(2017) 

13º 

(2016) 

e 8º 

(2017) 

 

• Promover e melhorar a sustentabilidade 

ambiental, envolvendo e conectando os 

membros da comunidade UW; 

• Aumentar a obtenção de prémios de 

reconhecimento de ações da ambientais. 

Edifícios; Energia; 

Alimentação; Gases de 

efeito de estufa; 

Mobilidade; Resíduos; 

Água; Locais de trabalho 

"Green seed found” (Por meio de 

subsídios, a UW busca envolver 

docentes, estudantes e funcionários 

em oportunidades que promovam a 

pesquisa sustentável enquanto 

contribuem para as metas de 

sustentabilidade do campus). 
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Tabela 1: Síntese da Política Ambiental das 22 melhores universidades nos rankings ARWU e NTU [28]. 

Universidade 
Ranking 

RS Política Ambiental Áreas Iniciativas e Projetos 
ARWU NTU 

University of 

Minnesota, Twin 

Cities, USA 

28º 

(2017) 

11º 

(2016) 

e 9º 

(2017) 

 

•  Assume a sustentabilidade como "um esforço 

contínuo que integra os objetivos ambientais, 

sociais e económicos através do projeto, 

planeamento e organização operacional". 

ND - 

University of 

Chinese Academy 

of Sciences, CH 

- 

21º 

(2016) 

e 10º 

(2017) 

Difícil encontrar informação sem ser em chinês. 

Duke University, 

USA 

26º 

(2017) 

8º 

(2016) 

e 12º 

(2017) 

 

• Reduzir o impacte ambiental da universidade; 

•  Educar a comunidade do campus em relação 

à sustentabilidade e desenvolver programas 

para influenciar positivamente o 

comportamento e as operações do campus. 

Energia; Clima; Edifícios; 

Alimentação; Recursos 

naturais; Mobilidade; 

Resíduos, Água; Compras 

"Green certification" (Programa de 

certificação para dormitórios 

ecológicos, salas de aula, eventos, 

laboratórios e espaços de trabalho). 

University of Florida, 

USA 

34º 

(2017) 

8º 

(2016) 

e 12º 

(2017) 

 

• Assume a sustentabilidade como papel 

essencial na educação dos estudantes, para 

que façam a diferença no futuro.  
ND 

"Going green at UF" (Guia de 

sustentabilidade, com medidas 

sugeridas, para os alunos). 

"Events certification" (Programa de 

certificação sustentável para eventos). 

Michigan State 

University, USA 

40º 

(2017) e 

5º 

(2018) 

27º 

(2016) 

e 34º 

(2017 e 

2018) 

 

• Fortalecer a administração, alimentando os 

ativos financeiros da universidade, o ambiente 

do campus, as infraestruturas e a população; 

• Aumentar a cultura de alto desempenho, 

elevando a qualidade e a eficácia de cada 

produto e processo. 

Mobilidade; Comunidade; 

Energia; Alimentação; 

Resíduos; Água 

"Sustainable food options" (Iniciativa 

para fornecimento de alimentos 

sustentáveis nas cantinas do campus, 

através de parcerias e iniciativas de 

agricultura sustentável). 
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É de notar, com base na análise da tabela, que grande parte das instituições analisadas apresentam 

uma política ambiental voltada para a redução dos impactes ambientais associados às operações do 

campus, apresentando planos estratégicos com metas ambiciosas para atingir a sustentabilidade em 

diferentes áreas. Para além disso, nota-se a preocupação em envolver toda a comunidade académica 

em torno da gestão ambiental do campus, através de várias iniciativas de consciencialização e 

envolvimento dos estudantes. 

No que se refere às principais áreas de intervenção ambiental, grande parte as instituições analisadas 

dão destaque ao consumo de energia (18), geração de resíduos (17), mobilidade (17) e consumo de 

água (15). 

2.3 Desempenho 

Nesta secção, é feito um levantamento e tratamento dos dados referentes ao consumo de água, 

consumo de energia com respetivas emissões de GEE associadas, e produção de resíduos anual pelas 

instituições universitárias anteriormente apresentadas. O objetivo passa por estimar valores de 

referência (benchmarks), que permitam identificar níveis de boas práticas naquilo que é a gestão de 

recursos e resíduos nos campi universitários.  

No caso do consumo de energia, considerou-se a energia primária consumida num ano, expressa em 

(kWh/ estudante x m2 de área construída/ ano). Para o consumo de água, foi considerada toda a água, 

potável e não potável, consumida nas instalações dos campi durante um ano, expressa em (m3/ 

estudante x m2 de área construída/ ano). Já para a produção de resíduos, considerou-se todo o tipo de 

resíduos, desde os recicláveis até aos que vão diretos para os aterros, produzidos num ano, expressa 

em (kg/ estudante x m2 de área construída/ ano).  E, por fim, no que diz respeito às emissões de gases 

de efeito estufa associados ao consumo energético, estas foram quantificadas em toneladas de CO2 

equivalente, expressas em (t(CO2)eq/ estudante x m2 de área construída/ ano). 

Para a aquisição e posterior tratamento dos dados foram consideradas quatro etapas (figura 2). 

 

Figura 2: Procedimento da seleção e tratamento de dados. 

Na Etapa 1 (Pesquisa dos dados), foi realizada uma pesquisa digital para cada uma das 23 instituições 

apresentadas na secção anterior (2.2). Para tal, procurou-se por relatórios de sustentabilidade anuais, 

documentos de políticas ambientais e outro tipo de informação disponível à cerca dos indicadores 

pretendidos: Consumo anual de energia; Consumo anual de água; Produção anual de resíduos e 

Emissão anual de GEE associados ao consumo de energia. 

ETAPA 1: 
Pesquisa dos 

dados

ETAPA 2: 
Validação dos 

dados

ETAPA 3: 
Uniformização 

dos dados

ETAPA 4: 
Tratamento dos 

dados
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Na Etapa 2 (Validação dos dados), procedeu-se a uma seleção das instituições que apresentavam 

dados válidos. Ou seja, foram selecionadas apenas as instituições que apresentassem dados 

referentes aos consumos de água e energia, produção de resíduos e emissões de GEE associadas ao 

consumo energético durante um ano e respetiva área de construção (m2) do campus, bem como o 

número total de alunos matriculados no ano referente aos dados disponíveis. Para além disso, 

consideraram-se apenas os dados disponíveis a partir de 2015. Desta feita, a amostra inicial foi 

reduzida a 17 Universidades, o que representa cerca de 69,5% das instituições inicialmente 

selecionadas. Nota ainda para o facto de a University of British Columbia, apresentar dados separados 

para os seus dois campi universitários, Vancouver e Okanagan, sendo que na realidade a amostra 

conta com 18 casos. Posteriormente, há ainda a referir que dos 18 casos em estudo, um deles não 

apresenta dados referentes ao consumo de água (Swiss Federal Institute of Technology, Zurich), daí a 

amostra referente ao consumo anual de água ser inferior. A tabela 2 apresenta as instituições 

selecionadas para o estudo, bem como o número pela qual serão identificadas adiante. As suas 

características operacionais e demográficas encontram-se representadas na tabela 42 do Anexo I. 

Tabela 2: Instituições selecionadas para a análise de desempenhos em termos de consumo de água, consumo de 

energia, emissões de GEE e produção de resíduos. 

 Instituição 

1 Standford University, USA [31] 

2 University of Wagenigen, NL [32] 

3 University of California, Berkeley, USA [33] 

4 Harvard University, USA [34] 

5 University of Oxford, UK [35] 

6 Colorado State University, USA [36] 

7 Swiss Federal Institute of Technology, Zurich, CH [37] 

8 University of Illinois at Urbana-Champaign, USA [38] 

9 Priceton University, USA [39] 

10 Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA [40] 

11 University of Alberta, CA [41] 

12 University of British Columbia, Vancouver, CA [42] 

13 University of British Columbia, Okanagan, CA [42] 

14 University of Washington, Seattle, USA [43] 

15 University of Minnesota, Twin Cities, USA [44] 

16 Duke University, USA [45] 

17 University of Florida, USA [46] 

18 Michigan State University, USA [47] 

 

Na Etapa 3 (Uniformização dos dados), procedeu-se a uma organização dos dados tendo estes sido 

todos uniformizados nas mesmas unidades. Há várias diferenças na forma como as diferentes 

instituições apresentam os dados. Como tal, estipularam-se as seguintes unidades base: kWh/ano para 

consumo energia; m3/ano para consumo água e kg/ano para produção de resíduos. Posteriormente, os 
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valores obtidos foram divididos pela área construída dos respetivos campi e pelo número de alunos 

matriculados nesse ano, de forma a que os dados pudessem, então, ser comparados entre si. Os 

indicadores de desempenho obtidos encontram-se representados na tabela 3. 

É de notar que os indicadores de performance (KPI’s) ambiental resultam da relação entre os aspetos 

ambientais selecionados e os fatores que têm uma maior influência na variação desses mesmos 

aspetos. Assumiu-se que existem dois fatores que influenciam consideravelmente a variação dos 

aspetos ambientais considerados, sendo eles a área construída e número de estudantes. 

Relativamente ao primeiro aspeto, assume-se que quanto maior for a área construída de um campus 

universitário maiores serão também as suas necessidades energéticas e hídricas bem como a geração 

de resíduos. Já em relação ao número de estudantes, considera-se que estes são a maior fração da 

população académica de uma instituição, sendo também os principais utilizadores diários do campus. 

Neste sentido, assume-se igualmente que quanto maior o número de estudantes, maiores serão as 

necessidades de recursos naturais bem como a geração de resíduos.  

Tabela 3: Indicadores de desempenho referentes às Instituições selecionadas. 

 
Água total consumida Energia consumida Emissões de GEE Resíduos produzidos 

m3/estudante x m2/ano kWh/estudante x m2/ano tCO2eq/estudante x m2/ano kg/estudante x m2/ano 

1 1,47E-04 1,34E-02 2,76E-06 7,50E-04 

2 3,96E-05 1,06E-02 1,79E-06 3,99E-04 

3 3,62E-05 4,24E-03 1,73E-06 1,26E-04 

4 6,59E-05 2,60E-02 6,29E-06 1,70E-04 

5 2,89E-05 1,39E-02 4,62E-06 2,36E-04 

6 7,89E-05 1,80E-02 6,78E-06 3,59E-04 

7 ND 1,02E-02 1,91E-06 1,38E-04 

8 4,71E-05 1,45E-02 3,94E-06 8,10E-05 

9 1,19E-04 6,52E-02 1,42E-05 7,44E-04 

10 1,34E-04 6,74E-02 1,50E-05 4,05E-04 

11 3,10E-04 8,59E-02 5,68E-05 7,79E-04 

12 3,16E-05 5,54E-03 5,63E-07 1,32E-04 

13 1,50E-04 3,80E-02 2,69E-06 9,68E-04 

14 1,84E-05 8,21E-03 1,06E-06 1,18E-04 

15 2,18E-05 1,01E-02 3,75E-06 8,44E-05 

16 6,52E-05 3,65E-02 7,17E-06 6,08E-04 

17 3,21E-05 7,67E-03 7,00E-07 1,60E-04 

18 4,97E-05 1,15E-02 3,99E-06 2,63E-04 

 

Na Etapa 4 (Tratamento dos dados), foi feita uma análise estatística dos indicadores de forma a estimar 

valores de referência associados à "Melhor prática", "Prática convencional" e "Pior prática". Para tal, 

seguiu-se a metodologia utilizada em Ferreira et al. [48], para a análise combinada da intensidade 

energética e intensidade de carbono em lojas de retalho internacionais. De acordo com a respetiva 

metodologia, os valores de referência (benchmarks) foram calculados através da aplicação das 

operações estatísticas mediana para "práticas convencionais" e 1º e 3º quartis para "melhores práticas" 
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e "piores práticas", respetivamente. No fundo, o primeiro quartil da amostra (Q1) define o limite a partir 

do qual se encontram 25% dos valores mais baixos, sendo que qualquer instituição cujo indicador esteja 

abaixo desse valor é avaliada com a “melhor prática”. Já o terceiro quartil (Q3) representa o limite a 

partir do qual estão 25% dos valores mais altos, ou seja, o valor a partir do qual se considera “pior 

prática”. Já o segundo quartil (Q2) ou mediana representa o valor exato da "prática convencional" sendo 

que qualquer instituição cujos indicadores variem entre o 1º e 3º quartis são associadas à “prática 

convencional”. 

De notar que uma universidade que esteja associada à “pior prática” não significa que a mesma tenha 

um mau desempenho nessa área, uma vez que a amostra analisada contempla as melhores instituições 

nos referidos rankings.  

Ainda referente a esta última etapa, é de salientar que se procedeu à prévia identificação e consequente 

remoção de outliers em algumas categorias, de forma a melhorar a credibilidade dos resultados obtidos. 

Para tal, avaliou-se a distribuição empírica dos dados, em cada categoria, através da análise num 

gráfico boxplot, que permitiu determinar os limites superior e inferior da amostra para consequente 

identificação dos valores drasticamente diferenciados dos restantes. Este processo segue o método de 

Turkey, que sugere que qualquer valor acima do limite superior ou abaixo do limite inferior da amostra 

é considerado um outlier [49]. Os resultados deste tratamento estatístico encontram-se representados 

nas figuras 3 e 4. A explicação visual para análise do referido gráfico encontra-se no anexo II. 

 

Figura 3: Boxplot’s referentes ao consumo anual de energia e emissões de GEE associadas, com respetiva 
identificação do limite superior, limite inferior e outliers. 
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Figura 4: Boxplot's referentes ao consumo anual de água e geração anual de resíduos, com respetiva 
identificação do limite superior, limite inferior e outliers. 

Relativamente ao consumo anual de energia, foi identificado um outlier (8,59E-02) correspondente à 

University of Alberta, CA. Já em relação às emissões de GEE associados foram identificados dois 

valores desfasados (1,50E-05 e 5,68E-05), nomeadamente, os indicadores correspondentes à mesma 

University of Alberta, CA e ao Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA, respetivamente. 

No consumo anual de água foi igualmente identificado como outlier (3,10E-04) o indicador referente à 

University of Alberta, CA. A categoria referente à geração anual de resíduos foi a única na qual não 

foram identificados outliers. 

Posto isto, os valores dos quartis calculados, antes e após a remoção dos outliers são mostrados na 

tabela 4. 

Tabela 4: Cálculo dos valores do 1º, 2º e 3º quartis de cada indicador, antes e após a remoção de outliers. 

 Com outliers Sem outliers 

  2ºQ (mediana) 1ºQ 3ºQ 2ºQ (mediana) 1ºQ 3ºQ 

Consumo de água 

[m3/estudante x m2/ano] 
4,97E-05 3,21E-05 1,19E-04 4,84E-05 3,19E-05 8,89E-05 

Consumo de energia 

[kWh/estudante x m2/ano] 
1,37E-02 1,01E-02 3,39E-02 1,34E-02 1,01E-02 2,60E-02 

Emissões de GEE 

[tCO2eq/estudante x 

m2/ano] 

3,84E-06 1,82E-06 6,66E-06 3,25E-06 1,77E-06 5,03E-06 

Produção de resíduos 

[kg/estudante x m2/ano] 
2,50E-04 1,33E-04 5,57E-04 2,50E-04 1,33E-04 5,57E-04 
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Com base nos níveis de boas práticas identificados após o tratamento dos indicadores estimados 

(tabela 4), procedeu-se a uma representação gráfica de todos os indicadores e dos valores limite 

associados à “melhor prática”, “pior prática” e “prática convencional”.  

Relativamente ao consumo de água, a "prática convencional" das instituições universitárias em estudo 

variou entre 3,19 × 10−5  e 8,89 × 10−5 m3/estudante x m2/ano, sendo que a "melhor prática" está 

localizada abaixo do limite 3,19 × 10−5 m3/estudante x m2/ano e a "pior prática" acima do limite 

8,89 × 10−5 m3/estudante x m2/ano (figura 5). A melhor prática corresponde à University of Washington, 

Seattle, USA (14), seguida da University of Minesota, Twin Cities, USA, que também apresenta um 

excelente desempenho. 

 

Figura 5: Distribuição linear do consumo de água das instituições universitárias e respetivas referências 
associadas a "prática convencional" (mediana), "melhor prática" (1º quartil) e "pior prática (3º quartil), após a 
remoção de outliers. 

No que diz respeito ao consumo de energia, a "prática convencional" variou entre 1,01 × 10−2  e 

2,60 × 10−2 kWh/estudante x m2/ano, sendo que a "melhor prática" se encontra abaixo do limite  

1,01 × 10−2  kWh/estudante x m2/ano e a "pior prática" acima do limite 2,60 × 10−2 kWh/estudante x 

m2/ano (figura 6). A melhor prática está associada à University of California, Berkeley, USA (3), 

imediatamente seguida da University of British Columbia, Vancouver, CA (12), com um desempenho 

igualmente excelente.  
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Figura 6: Distribuição linear do consumo de energia das instituições universitárias e respetivas referências 
associadas a "prática convencional" (mediana), "melhor prática" (1º quartil) e "pior prática (3º quartil), após a 
remoção de outliers. 

Em relação às emissões de GEE, em t(CO2)eq, a "prática convencional" variou entre 1,77 × 10−6  e 

5,03 × 10−6 tCO2eq/estudante x m2/ano, sendo que a "melhor prática" se encontra abaixo do limite  

1,77 × 10−6  tCO2eq/estudante x m2/ano e a "pior prática" acima do limite 5,03 × 10−6 tCO2eq/estudante 

x m2/ano (figura 7). A University of British Columbia, Vancouver, CA (12) destaca-se com a melhor 

prática nesta área. 

 

Figura 7: Distribuição linear das emissões de GEE, em t(CO2)eq, das instituições universitárias e respetivas 
referências associadas a "prática convencional" (mediana), "melhor prática" (1º quartil) e "pior prática (3º quartil), 

após a remoção de outliers, após a remoção de outliers. 
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Por fim, no que toca à produção anual de resíduos nas universidades analisadas, a "prática 

convencional" variou entre 1,33 × 10−4  e 5,57 × 10−4 kg/estudante x m2/ano, sendo que a "melhor 

prática" se localiza abaixo do limite  1,33 × 10−4  kg/estudante x m2/ano e a "pior prática" acima do limite 

5,57 × 10−4 kg/estudante x m2/ano (figura 8). A universidade com a melhor prática é a University of 

Illinois at Urbana-Champaign, USA. 

 

Figura 8: Distribuição linear dos resíduos gerados pelas instituições universitárias e respetivas referências 
associadas a "prática convencional" (mediana), "melhor prática" (1º quartil) e "pior prática (3º quartil), após a 
remoção de outliers. 

A tabela 5 apresenta uma síntese dos parâmetros de referências identificados para o consumo de água, 

energia e geração de resíduos nas instituições universitárias, em termos de valores-limite para 

"melhor", "convencional" e "pior" práticas. 

Tabela 5: Valores de referência para "melhor prática", "prática convencional" e "pior prática" no consumo de água, 

consumo de energia, produção de resíduos e emissão de GEE por parte das instituições universitárias. 

 "Melhor prática" "Prática convencional" "Pior prática" 

Consumo de água [m3/ 

estudante x m2/ano] 
< 3,19 × 10−5 3,19 × 10−5 <> 8,89 × 10−5 > 8,89 × 10−5 

Consumo de energia [kWh/ 

estudante x m2/ano] 
< 1,01 × 10−2 1,01 × 10−2 <> 2,60 × 10−2  > 2,60 × 10−2  

Emissões de GEE [tCO2eq/ 

estudante x m2/ano] 
< 1,77 × 10−6 1,77 × 10−6 <> 5,03 × 10−6 > 5,03 × 10−6 

Produção de resíduos 

[kg/estudante x m2/ano] 
< 1,33 × 10−4 1,33 × 10−4  <> 5,57 × 10−4 > 5,57 × 10−4 
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3. A Sustentabilidade e a Gestão no Campus 

3.1 O sistema LiderA 

Com o aumento da consciencialização e sensibilização da sociedade para as problemáticas ambientais 

da atualidade, torna-se também cada vez mais importante para as organizações melhorarem a sua 

imagem e mostrarem que apostam numa estratégia sustentável. Neste sentido, existem diversos 

instrumentos de gestão ambiental e sistemas de certificação ao dispor das instituições que visam 

melhorar e garantir o seu bom desempenho ambiental. É o exemplo da norma ISO1400 ou do sistema 

EMAS. 

No âmbito do caso em estudo, com o objetivo de avaliar o desempenho ambiental do Campus da 

Alameda e reduzir os impactes associados às suas operações, será aplicado o sistema de certificação 

ambiental Português LiderA. 

É conhecida a ambição do Instituto Superior Técnico em adquirir uma certificação ambiental pelo 

respetivo sistema. Paralelamente, é igualmente valorizado o facto de o sistema ser nacional, estando 

adaptado à realidade climatérica de Portugal.  Estes dois fatores contribuíram para a escolha do LiderA. 

Para além disso, trata-se de um sistema que tem ganho cada vez mais reconhecimento, contando com 

mais de um milhar de certificações em Portugal, citando-se como exemplo o condomínio Belas Clube 

de Campo, o Hotel Altis Avenida, o Campus da EPAL ou a sede corporativa do grupo EDP [25]. 

O sistema LiderA é um sistema voluntário que tem como missão orientar para a avaliação e certificação 

de ambientes construídos, que podem ir desde edifícios de habitação ou comerciais até grandes 

instituições. O mesmo pode ser aplicado durante a fase de projeto ou até mesmo durante a fase de 

operação, como é o caso do IST [25]. 

O sistema aborda diversas áreas, que assentam essencialmente no ambiente, sociedade e economia. 

Para cada área estão definidos vários critérios que são individualmente avaliados com base em limiares 

definidos. Cada critério tem um grau de ponderação (Wi) ajustado à sua importância e no final, com 

base na sua classificação individual e através de uma média ponderada, é obtida uma classificação de 

desempenho [50]. 

O desempenho de cada critério é avaliado entre os níveis 0 a 10 que são posteriormente traduzidos 

em letras desde o nível G até ao nível A+++. No entanto, o sistema avalia o grau de sustentabilidade em 

classes de bom desempenho crescentes, isto é, desde o nível E, correspondente à prática usual ou de 

referência, até ao nível A++ que indica uma melhoria de 90% face à referência, ou seja, uma melhoria 

de fator 10. A classe A+++ é apenas aplicada em casos excecionais e representa um caso regenerativo 

[50]. Consideram-se, então, os seguintes níveis de avaliação: 
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• A++ - Melhoria de 90% face à prática usual. 

• A+ - Melhoria de 75% face à prática usual. 

• A - Melhoria de 50% face à prática usual. 

• B - Melhoria de 37,5% face à prática usual. 

• C - Melhoria de 25% face à prática usual. 

• D - Melhoria de 12,5% face à prática usual. 

• E - Desempenho equivalente à da prática usual ou de referência. 

O sistema disponibiliza um quadro que indica quais os níveis de referência necessários para se atingir 

cada uma das classes consideradas em cada critério. Estes limiares podem ser de caráter prescritivo, 

considerando, por exemplo, o número de medidas de boas práticas adotadas ou de desempenho, 

avaliando, por exemplo, a percentagem de energia de fontes renováveis ou a quantidade de água, em 

m3, consumida por habitante. 

O sistema já vai na quarta versão, lançada em 2019, e conta com um total de seis vertentes e 20 áreas 

que se dividem em 40 critérios [50]. 

A primeira vertente diz respeito à integração local e abrange três áreas: solos, ecossistemas naturais 

e paisagem e património (tabela 6). Tem um grau de ponderação de 12% e conta com seis critérios (P1 

a P6) onde são analisados essencialmente fatores como a ocupação do solo, alterações ecológicas do 

território, respeito pelos habitats naturais e valorização da paisagem e do património. 

Tabela 6: Áreas e critérios associados à vertente integração local (Adaptado de [50]). 

VERTENTE ÁREA WiA WiP CRITÉRIO NºC 

Integração 

local (habitat) 

Solo 4% 

2% Organização Territorial  P1 

2% Potenciar funções do Solo P2 

Ecossistemas 

naturais 
4% 

2% Valorização ecológica P3 

2% Serviços dos ecossistemas  P4 

6 critérios 
Paisagem e 

património 
4% 

2% Valorização da paisagem P5 

12% 2% Valorização do património construído P6 

 

A segunda vertente aborda a utilização de recursos, abrangendo a energia, água, materiais e produção 

alimentar (tabela 7). Trata-se da vertente mais importante, com um grau de ponderação de 30%. É 

analisada através de 8 critérios (P7 a P14) ao longo dos quais são analisados fatores como o consumo 

energético e emissões de CO2eq associadas, como é feita a gestão da água local, a origem dos materiais 

e respetiva durabilidade e a produção alimentar local. 
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Tabela 7: Áreas e critérios associados à vertente recursos (Adaptado de [50]). 

VERTENTE ÁREA WiA WiP CRITÉRIO NºC 

Recursos  

(Fluxos) 

Energia 15% 

5% Desempenho Passivo P7 

5% Sistemas energéticos P8 

5% Gestão do carbono P9 

Água 7% 

5% Uso ponderado de água P10 

2% Gestão da água local P11 

Materiais 7% 

6% Produtos e materiais de origem responsável P12 

8 critérios 

1% Durabilidade dos ambientes construídos P13 

30% 
Produção 

 alimentar 
1% 1% Contributo para produção alimentar local  P14 

 

Segue-se a vertente referente às cargas ambientais, que se foca nas águas residuais, resíduos e 

outras emissões (tabela 8). Assume um grau de ponderação de 10% e abrange 5 critérios (P15 a P19), 

ao longo dos quais é analisada a quantidade e o tratamento das águas residuais, a gestão e valorização 

de resíduos e as emissões atmosféricas. 

Tabela 8: Áreas e critérios associados à vertente das cargas ambientais (Adaptado de [50]). 

VERTENTE ÁREA WiA WiP CRITÉRIO NºC 

Cargas 

ambientais 

(Emissões) 

Águas 

residuais 
2% 2% Gestão das águas residuais P15 

Resíduos  3% 3% Gestão dos resíduos P16 

Outras 

emissões 
5% 

3% Gestão do ruído P17 

5 critérios 1% Gestão das emissões atmosféricas P18 

10% 1% Gestão de outras cargas ambientais P19 

 

A quarta vertente trata o conforto ambiental, com foco na qualidade do serviço e na sua adaptação 

estrutural (tabela 9). Tem um grau de ponderação de 15% e é analisada através de 4 critérios (P20 a 

P23), onde são analisados fatores como a qualidade do ar, o conforto térmico, a iluminação e os níveis 

de segurança face aos riscos humanos.  
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Tabela 9: Áreas e critérios associados à vertente do conforto ambiental (Adaptado de [50]). 

VERTENTE ÁREA WiA WiP CRITÉRIO NºC 

Qualidade do 

serviço e 

resiliência 

Qualidade do 

serviço 
9% 

7% Qualidade ambiental e outros aspetos P20 

2% Segurança e controlo dos riscos (humanos) P21 

4 critérios 
Adaptação 

estrutural 
6% 

3% Adaptação climática e outros riscos naturais P22 

15% 3% Resiliência e adaptação P23 

 

A quinta vertente diz respeito às vivências socioeconómicas e é a segunda vertente mais importante 

com um peso de 22% (tabela 10). Esta vertente relaciona diretamente a comunidade com o espaço 

onde esta se situa, pretendendo-se melhorar a qualidade de vida da população local. Abrange 12 

critérios (P24 A P35) que permitem a análise de fatores como a mobilidade e o sistema de transportes 

local, o bem-estar da comunidade e a sua interação com o espaço. 

Tabela 10: Áreas e critérios associados à vertente das vivências socioeconómicas (Adaptado de [50]). 

VERTENTE ÁREA WiA WiP CRITÉRIO NºC 

Vivências 

socioeconómicas 

Acessibilidade 4% 

3% Mobilidade ativa P24 

1% Sistemas de transportes eficientes P25 

Espaço para 

todos 
4% 

3% Áreas construídas inclusivas P26 

1% 
Espaços inclusivos - Ruas e espaços públicos 

acessíveis e seguros 
P27 

Vitalidade social 4% 

2% Flexibilidade e complementaridade de usos P28 

1% Contributo para o bem-estar comunitário P29 

1% Responsabilidade social (e vitalidade) P30 

Amenidades e 

cultura 
3% 

2% Amenidades amigáveis P31 

1% Contributo para cultura e identidade P32 

Economia verde 

(e sustentável) 
7% 

5% Baixos custos no ciclo de vida P33 

1% Contributo para economia circular P34 

12 critérios 

1%  Contributo para empregos ambientais P35 

22% 
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Por fim, a última vertente é referente ao uso sustentável e assenta no objetivo de melhorar o 

desempenho ambiental dos espaços, tanto através da implementação de iniciativas de gestão como 

através da disponibilização de informação aos agentes envolvidos (tabela 11). 

Tabela 11: Áreas e critérios associados à vertente do uso sustentável (Adaptado de [50]). 

VERTENTE ÁREA WiA WiP CRITÉRIO NºC 

Uso Sustentável 

Conetividade 3% 3% Conectividade e interação (Sistemas Digitais) P36 

Gestão 

sustentável 
5% 

3% Gestão da informação para atuação sustentável P37 

1% Manutenção e gestão para a sustentabilidade P38 

5 critérios 1% Monitorização e governância P39 

11% 
Marketing e 

inovação 
3% 3% Marketing e inovação P40 

 

3.2 Boas práticas (Classes do LiderA) 

As vertentes associadas ao uso de recursos (água e energia) e gestão de resíduos subdividem-se ao 

longo de 6 princípios e têm um peso de 25% na avaliação do LiderA. Desta forma, e sendo considerados 

como os principais aspetos ambientais num campus universitário, torna-se importante perceber quais 

as melhores práticas associadas a estas áreas.  

Neste sentido, a instituição com o melhor desempenho em cada área (tabela 3) foi considerada como 

referência tendo sido, posteriormente, feito um levantamento das principais estratégias e medidas 

adotadas pelas mesmas, bem como os resultados alcançados, de forma a criar uma lista de boas 

práticas em cada uma destas três áreas. 

Relativamente ao consumo de água, a melhor prática corresponde à University of Washington, Seattle, USA. 

A estratégia adotada para reduzir o consumo de água, bem como as práticas aplicadas e principais 

resultados obtidos encontram-se apresentados na tabela 12. 

No que diz respeito ao consumo de energia e emissões associadas, como são duas categorias 

interligadas, selecionou-se como referência a universidades com a melhor prestação no conjunto das 

duas, que neste caso é a University of British Columbia, Vancouver, CA. Na tabela 13 são apresentadas 

as principais práticas adotadas pela mesma no que toca à racionalização de energia e redução e 

emissões de GEE. 
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Tabela 12: Estratégia, práticas e resultados obtidos em relação ao consumo de água na University of Washington, 
Seattle, USA. 

 Estratégia Medidas Resultados 

University of 

Washington, 

Seattle, USA 

• Plano de 

investimento de 

3M de $ em 

medidas de 

conservação de 

água para tornar o 

seu uso mais 

eficiente. 

• Implementação de SAAP em 6 

edifícios para utilização de águas 

pluviais. 

• Sistema de monitorização para 

controlo de consumos e fugas 

• Implementação de reguladores de 

caudal em várias torneiras de 

lavatório e chuveiros (incluindo 

residências). 

• Expansão do uso de sistemas de 

irrigação automática e a instalação 

de sub-medidores (que podem 

ajudar a identificar fugas ou cabeças 

de sprinklers com defeito). 

• Paisagismo intencional através da 

seleção de plantas com menores 

necessidades de irrigação. 

• Redução do 

consumo de água 

em 34,6% desde o 

início da 

estratégia (2001) 

 

Tabela 13: Estratégia, práticas e resultados obtidos em relação ao consumo de energia e emissões associadas 

na University of British Columbia, Vancouver, CA. 

 Estratégia Medidas Resultados 

University of British 

Columbia, 

Vancouver, CA 

• Consumir energia 

com mais 

eficiência e 

dissociar o 

consumo de 

energia das 

emissões de GEE, 

reduzindo o 

impacto climático a 

longo prazo. 

• Plano de ação 

climática para 

redução de 67% 

da emissão de 

GEE até 2020 e 

100% até 2050. 

• Programa de otimização em 72 

edifícios do Campus para melhorar o 

controlo de temperatura, iluminação 

e ventilação de forma a que estes se 

ajustem ao nível de ocupação. O 

objetivo é reduzir cerca de 10% da 

energia e emissões nos edifícios. 

• Medidas de conservação de energia 

no maior edifício do Campus para 

redução de 37% da energia 

consumida (Substituição do chiller 

com recuperação de calor, novas 

bombas de calor e ventiladores). 

• Controlo dos edifícios por wifi. 

Através da localização das pessoas, 

fornecida pela ligação wifi dos 

telemóveis, estima-se o número de 

pessoas num determinado espaço e 

ajusta-se a circulação de ar ao 

mesmo. 

• Substituição de 180.000 lâmpadas 

T8 por LED. 

• Instalação de um sistema de 

bioenergia para conversão de 

resíduos de madeira limpa em 

energia térmica  

• Hidroeletricidade 

• Sistema de conversão de vapor em 

água quente  

• Compra de biogás para substituição 

de gás natural  

• Desde 2000, com 

medidas de 

conservação 

energética reduziu 

o consumo de 

eletricidade anual 

no Campus em 55 

GWh e de gás 

natural em 

557.000 GJ. 

• Redução de 30% 

em emissões de 

GEE face a 2007 

(menos 28.000 

tCO2eq/ano). 
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Por fim, em relação aos resíduos, a universidade com a melhor prática foi a University of Illinois at 

Urbana-Champaign, USA, estando as principais medidas adotadas e resultados alcançados 

representados na tabela 14. 

Tabela 14: Estratégia, práticas e resultados obtidos em relação à geração de resíduos na University of Illinois at 

Urbana-Champaign, USA. 

 Estratégia Medidas Resultados 

University of 

Illinois at Urbana-

Champaign, USA 

• Tornar-se num 

campus com zero 

resíduos através 

de medidas de 

reciclagem, 

reutilização, 

redução e 

valorização geridas 

por uma equipa 

criada para o efeito 

“ZEROwaste 

SWATeam” 

• Mais de 3.000 ecopontos para 

recolha de papel, plástico e latas de 

alumínio espalhados pelo Campus. 

• Ponto de recolha de jornais e papel. 

• Resíduos reciclados são vendidos a 

empresas de reciclagem, permitindo 

ao Campus obter lucro. 

• Doação de alimentos preparados e 

não servidos a instituições de 

caridade. 

• Compra de materiais reciclados 

sempre que possível (material de 

escritório, lubrificantes, etc.) 

• Descarta uso de talheres, copos e 

pratos de plástico. 

• Distribuição de contentores de 

reciclagem pelos gabinetes do 

Campus. 

• Redução de 30% 

de resíduos 

enviados para 

aterros desde 

2014 (8,5 M de kg 

de resíduos) 

 

Com base nas medidas aplicadas pelas referidas instituições e nos limiares do sistema LiderA foi 

possível fazer uma avaliação do desempenho de cada instituição nas áreas em questão e respetivos 

critérios. O objetivo consistiu em estabelecer uma relação entre o sistema de avaliação LiderA e a 

análise de benchmarks feita, de forma a verificar qual o nível de desempenho das melhores instituições 

e quais as medidas adotadas para atingir esse desempenho, podendo estas medidas servir de 

referência para outros casos de estudo, caso as mesmas permitam atingir os níveis mais elevados do 

sistema. Os resultados desta análise encontram-se apresentados na tabela 15. 

Relativamente ao consumo de energia, estão associados 3 critérios, com um peso total de 15%. Os 

primeiros dois (P7 e P8) são avaliados com base no número de critérios definidos pelo LiderA aplicados, 

referentes ao desempenho bioclimático dos edifícios e medidas de racionalização de energia, 

respetivamente. O critério P9 é avaliado com base na fração de energia renovável, sendo que o limiar 

para se atingir a melhor classe de desempenho (A++) é 90%. 

O consumo de água é avaliado através de dois critérios (P10 e P11) com um peso total de 7% no 

sistema. O primeiro é avaliado com base no número de medidas para racionalização de água aplicadas 

e o segundo é avaliado com base na utilização de águas pluviais. 

A gestão de resíduos é avaliada através de um critério (P16), com um peso de 3% no sistema, que 

contabiliza igualmente o número de medidas aplicadas para melhorar a gestão dos resíduos.  
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Tabela 15: Lista de boas práticas de acordo com medidas implementadas pelas melhores universidades em cada 
área e com as linhas de boas práticas do LiderA. 

  
Medidas aplicadas pela 

melhor instituição 

LiderA 

  
Linhas de boas 

práticas 
Classe 

Energia 

 (University 

of British 

Columbia, 

Vancouver, 

CA) 

 

P7 – 

Desempenho 

Passivo 

• 31 edifícios certificados pelo 

sistema LEED com nível 

GOLD  

• Plano de ação “Green 

Buildings” para melhorar 

eficiência de todos os 

edifícios do campus até 

2035. 

 

• Garantir o bom 

desempenho passivo 

dos edifícios do 

Campus, diminuindo 

as suas necessidades 

nominais de energia. 

A++ 

A+ 

P8 – Sistemas 

energéticos 

• Substituição de lâmpadas 

T8 por LED 

• Programa para ajustar 

condições climatéricas dos 

edifícios à ocupação 

• Instalação de equipamentos 

energéticos mais eficientes 

(chiller, AVAC, bombas de 

calor) 

• Aumentar a eficiência 

energética reduzindo 

o consumo de 

energia. 

A++ 

P9 – Gestão 

do carbono 

• 55% de energia renovável: 

▪ Biomassa 

▪ Biogás 

▪ Hidroeletricidade 

• Tirar o maior proveito 

de energias 

renováveis para 

reduzir as emissões 

de CO2 

A  

Água 

(University 

of 

Washington, 

Seattle, 

USA) 

P10 – Uso 

ponderado da 

água 

• Reguladores de caudal em 

torneiras e chuveiros 

• Sistema de rega automático 

que permite deteção de 

fugas e gastos 

desnecessários 

• Seleção de plantas com 

menores necessidades 

hídricas 

• Reduzir o consumo 

de água da rede de 

abastecimento 

através da 

implementação de 

equipamentos com 

maior eficiência e 

medidas de gestão. 

A++ 

A++ 

P11 – Gestão 

de água local 

• Aplicação de um SAAP em 

6 edifícios do Campus 

• Aproveitamento de 

águas pluviais para 

uso em rega, 

lavagem, etc. 

A++ 

Resíduos 

(University of 

Illinois at 

Urbana-

Champaign, 

USA) 

P16 – Gestão 

de resíduos 

• 3000 ecopontos em todo o 

Campus e minicontentores 

de reciclagem nos 

gabinetes (Reciclagem) 

• Venda de resíduos 

reciclados (valorização) 

• Compras biológicas 

(redução) 

• Doação de comida não 

consumida a instituições 

(redução) 

• Abolir talheres e copos de 

plástico 

• Reduzir a quantidade 

de resíduos 

produzidos aplicando 

a hierarquia dos 4 

R’s. 

A++ 
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As medidas aplicadas pela University of British Columbia, Vancouver, CA, para melhorar o desempenho 

bioclimático dos seus edifícios e melhorar a sua eficiência energética são suficientes para atingir o nível 

de desempenho mais elevado, de acordo com os limiares do LiderA. Já no que toca à fração de 

energias renováveis, a universidade em questão produz anualmente cerca de 55% de energia 

renovável, sendo que o mesmo valor corresponde ao nível de desempenho A. No global dos três 

critérios, e tendo os três o mesmo grau de ponderação (5%), a referida universidade foi avaliada com 

o nível de desempenho A+ referente ao consumo energético. 

Em relação ao consumo de água, a University of Washington, Seattle, USA, adotou medidas suficientes 

para atingir o nível de desempenho A++ no critério referente à racionalização de água. Relativamente 

ao aproveitamento de águas pluviais, a mesma instituição tem vários sistemas implementados, sendo 

que a água recolhida é utilizada para todos os fins sugeridos pelo LiderA, pelo que também foi obtido 

o nível de desempenho máximo no respetivo critério. 

A University of Illinois at Urbana-Champa, USA, conta com diversas medidas aplicadas para melhorar 

a gestão de resíduos e reduzir a geração anual dos mesmos, sendo que estas medidas são igualmente 

suficientes para se atingir o nível de desempenho máximo no LiderA, na referida área. 

Com base na informação sintetizada na tabela acima é então possível definir uma lista de boas práticas 

que permitem atingir o melhor nível e desempenho no sistema LiderA nas três áreas em análise. Isto 

serve de referência para outras instituições que queiram atingir o melhor desempenho no referido 

sistema. 
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4. Caso de estudo: Campus da Alameda 

4.1 Localização e características 

O Instituto Superior Técnico é a maior escola de Engenharia, Arquitetura e Tecnologia do país, tendo 

atualmente uma população estudantil de 11532 estudantes, distribuídos entre 1º ciclo (5809), mestrado 

(4598) e doutoramento (1125). 

As ofertas curriculares são vastas, contabilizando-se 19 cursos do 1º ciclo, 33 programas de mestrado 

e 34 programas de doutoramento. 

A comunidade académica conta ainda com cerca de 1400 funcionários, existindo 870 docentes e 

investigadores e 530 técnicos e administrativos. O número de funcionários nos quadros do IST tem 

registado uma diminuição nos últimos anos, sendo que em 2009/2010 existiam 1646 funcionários [51]. 

O IST tem três campi: o campus da Alameda, localizado no centro de Lisboa, com uma área total de 

92.000 m2; o campus do Centro Tecnológico e Nuclear (CTN), localizado no concelho de Loures, com 

uma área de 16.510 m2; o campus do Taguspark, mais recentemente construído no concelho de Oeiras, 

com uma área de 19.380 m2. Para além disso, conta ainda com três residências universitárias 

localizadas na área metropolitana de Lisboa. 

O campus da Alameda começou a ser construído em 1927, sob a direção do Eng. Duarte Pacheco 

tendo sido inaugurado em 1937, concebendo o primeiro campus autónomo de todo o sistema 

universitário português. É atualmente constituído por 26 edifícios, nos quais se desenvolvem diversas 

atividades de formação, logística, investigação e de apoio (figura 9).   

Figura 9: Distribuição dos diferentes edifícios que constituem o campus da Alameda. 
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Os edifícios diferem entre si pela época em que foram construídos. Aquando a sua inauguração, em 

1936, o Campus era constituído por apenas 5 edifícios: Central, Eletricidade, Minas, Química e 

Máquinas. As várias necessidades de espaço foram dando origem aos restantes edifícios, sendo que 

durante a década de 90 foram inaugurados os pavilhões de Civil, Informática, Matemática e Física bem 

como a Torre Norte. Já nos anos 2000 surge a Torre Sul, o pavilhão de Mecânica III e mais 

recentemente, em 2003, o pavilhão de Ação Social [52]. 

Sendo o maior campus do Instituto Superior Técnico, o campus da Alameda regista o maior número de 

estudantes matriculados no IST, contabilizando 9602 estudantes matriculados no ano letivo de 

2018/2019. O número de estudantes matriculados tem-se mantido sensivelmente constante nos últimos 

5 anos, depois de um aumento significativo de cerca de 2000 estudantes registado no período entre 

2004/2005 e 2013/2014 [51]. 

Numa análise mais profunda, é possível estimar a percentagem da área superficial do campus (92.000 

m2) ocupada por zonas verdes ou por edificação. Para tal, recorreu-se à ferramenta de software 

AutoCAD, onde se utilizou uma planta da cidade de Lisboa, à escala real, referente ao ano de 2007. 

Posteriormente, identificaram-se todas as zonas verdes do campus, independentemente da sua 

dimensão, e somaram-se as suas áreas de ocupação. Para o cálculo da área de implantação do 

edificado somaram-se as áreas de cada um dos 26 edifícios. A restante área corresponde a superfície 

descoberta impermeável (pavimentos, passeios, estradas, etc.). Assim, a área total do campus da 

Alameda está distribuída da seguinte forma: 

• Área de implantação do edificado: 30.334,07 m2 (33,0%) 

• Áreas verdes: 10.876,49 m2 (11,8%) 

• Superfícies descobertas (pavimentos): 50.786,44 m2 (55,2%) 

A planta utilizada bem como todas as zonas verdes identificadas encontra-se representada na figura 

10. Os valores de cada área verde bem como de cada edifício encontram-se no Anexo II. 

 

Figura 10: Planta do campus da Alameda com identificação das zonas verdes (Levantamento planimétrico de 
Lisboa, de 2007, à escala 1/5000 m). 
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4.2 Sustentabilidade no Campus  

A sustentabilidade no Campus da Alameda tem vindo a ser avaliada e otimizada por uma equipa do 

IST fundada em 2011, denominada de “Técnico – Campus Sustentável”, e com o desenvolvimento de 

vários trabalhos e teses de mestrado realizadas por alunos do Campus, destacando-se alguns dos 

estudos feitos na tabela 16. 

Tabela 16: Trabalhos desenvolvidos no âmbito da gestão ambiental do Campus da Alameda. 

Área Estudos desenvolvidos Ano Referência 

Energia 

“A Gestão Ambiental nos campi universitários. Recomendações para 

a questão da gestão energética no estudo de caso do Instituto 

Superior Técnico” 

2011 [53] 

“Modelação dos Consumos Energéticos no Pavilhão de Civil do IST 

e Definição de Medidas de Racionalização dos Consumos 

Energéticos” 

2013 [54] 

“Green roofs - construction and functional requirements for four 
buildings on the IST campus” 

2014 [55] 

“Diagnóstico do desempenho do sistema de climatização do 

Pavilhão de Civil através do uso do EnergyPlus” 
2016 [56] 

“Improvement of the Civil Engineering Building Envelope at IST using 

EnergyPlus” 
2017 [57] 

Emissões “Carbon Footprint of Instituto Superior Técnico-Campus Alameda” 2017 [58] 

Água 

“Qualidade de águas pluviais em meio urbano - Caso de estudo do 
parque de estacionamento do Instituto Superior Técnico” 

2011 [59] 

“Soluções naturais para a gestão de águas cinzentas em edifícios - 
Aplicação a um caso de estudo no IST” 

2017 [60] 

 

Na área da energia é onde existem mais trabalhos desenvolvidos para o Campus da Alameda, sendo 

que muitos se focam no caso de estudo do Pavilhão de Civil, que é atualmente o edifício do Campus 

com uma maior área construída e consequentemente maiores necessidades energéticas. De acordo 

com os trabalhos desenvolvidos, este edifício apresenta deficiências no conforto térmico com 

consequência direta em consumos excessivos associados ao sistema AVAC. Têm sido analisadas 

várias propostas para melhoramento do mesmo bem como propostas para melhorar a eficiência dos 

sistemas luminosos. Foi ainda desenvolvido um estudo com o objetivo de avaliar a colocação de 

telhados verdes em quatro edifícios do campus: Central, Civil, Torre Norte e Torre Sul. 

Ao nível das emissões, foi desenvolvido um estudo para estimar a pegada de carbono do Campus da 

Alameda, com um valor de 21,557 toneladas de CO2 equivalente em 2013. 

Relativamente à água, foi encontrado um estudo onde é feita a análise da implementação de uma 

solução de tratamento de águas cinzentas constituída por paredes verdes e um outro estudo 

desenvolvido no sentido de estimar o grau de poluição das águas pluviais escoadas nos pavimentos 

do Campus da Alameda. 
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Para além dos trabalhos desenvolvidos, foi igualmente criada em 2011, a “Plataforma de Ciências e 

Engenharia do Ambiente (IST-Ambiente)”, que agrega mais de 80 docentes e investigadores de vários 

departamentos do IST e que tem como principais objetivos, fomentar a discussão e investigação sobre 

iniciativas que permitam desenvolver o desempenho ambiental do Técnico [61]. 

No que diz respeito ao projeto “Técnico – Campus Sustentável”, trata-se de um projeto de 

sustentabilidade criado com o objetivo de melhorar a eficiência no uso de recursos nos vários Campi, 

permitindo assim otimizar os seus desempenhos energético e hídrico e reduzir substancialmente as 

faturas associadas [62]. Atualmente dedica-se em especial ao Campus da Alameda. 

O projeto trabalha em conjunto com outras equipas do IST, nomeadamente, o Núcleo de Manutenção, 

de Obras e de Segurança e o Núcleo de Higiene e Saúde. Para além disso conta com a colaboração 

dos gestores dos vários edifícios. Em conjunto com os referidos intervenientes, é realizada uma 

constante monitorização dos sistemas de abastecimento de água e energia do Campus, permitindo 

uma gestão mais cuidada dos respetivos recursos. 

Para além disso, o projeto tem a missão de envolver toda a comunidade académica através de ações 

de sensibilização e consciencialização para a promoção de práticas sustentáveis.  

Desde a sua criação, têm sido adotadas diversas medidas tanto ao nível comportamental como 

infraestrutural para melhorar o desempenho ambiental do Campus e que têm permitido a obtenção de 

resultados bastante positivos. 

O projeto tem incidindo, até ao momento, em quatro áreas fulcrais, a saber: Consumo de Energia, 

Consumo de Água, Mobilidade Sustentável e Resíduos e Reciclagem.  

Os valores de referência em cada uma destas quatro áreas foram obtidos por solicitação à equipa do 

Campus Sustentável, sendo que os resultados obtidos desde o inicio do projeto estão disponíveis num 

artigo publicado no âmbito de uma conferência internacional sobre a Sustentabilidade na Gestão 

Ambiental (SGA19) [63]. 

4.3 Contexto Atual 

4.3.1 Consumo de Energia 

Desde a implementação do projeto de sustentabilidade do Técnico que foram realizadas diversas 

auditorias energéticas nos três Campi. Para além disso, foi criado um sistema de monitorização em 

tempo real dos consumos energéticos nos vários edifícios do Campus da Alameda. Os resultados são 

continuamente publicados numa plataforma, “EnergIST”, à qual toda a comunidade do IST pode aceder 

[64]. 
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No início do projeto, o Campus da Alameda registava valores de consumo energético a rondar os 14 

GWh/ano, o que correspondia a cerca de 75% da fatura energética de todo o Instituto Superior Técnico 

[63]. 

Numa tentativa de reduzir estes números, foram implementadas diversas medidas de conservação de 

energia, com níveis de investimento reduzidos. Seguem-se alguns exemplos apresentados na tabela 

17. 

Tabela 17: Medidas de racionalização energética no campus da Alameda, implementadas pelo 
projeto "Técnico - Campus Sustentável" (adaptado de [63]) . 

Redução de consumos de Energia no Campus da Alameda ("Técnico - Campus Sustentável") 

Medidas 

implementadas 

Divulgação e sensibilização para a adoção de melhores práticas, envolvendo os gestores 

dos edifícios, técnicos de manutenção e outros funcionários. 

Introdução de períodos de atividade reduzida (encerramento das instalações do Campus 

durante 15 dias em Agosto) nos horários de funcionamento dos equipamentos eletrónicos. 

Colocação de contadores em locais onde não eram registados consumos, tendo em vista 

a monitorização e controlo de equipamentos que funcionavam desnecessariamente. 

Os resultados alcançados com a implementação destas medidas permitiram uma redução considerável 

nos consumos de energia elétrica. Os valores obtidos, publicados no mais recente artigo publicado, 

encontram-se representados na figura 11. 

 

Figura 11: Evolução do consumo anual de energia no campus da Alameda, desde o inicio do projeto 
"Técnico - Campus Sustentável" (baseline 2011) e respetivos custos anuais evitados (Retirado de [63]). 

De acordo com os dados disponíveis, pode-se verificar que o consumo de eletricidade do Campus foi 

reduzido em cerca de 16% face a 2011, o que corresponde a uma poupança de cerca de 13 GWh em 

8 anos. No ano de 2018, o consumo total de energia foi de 11,69 GWh, dos quais 11,15 GWh 
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correspondem ao consumo de energia elétrica. O restante consumo, cerca de 5%, corresponde a gás 

natural. Para além disso, as emissões de GEE associadas ao consumo de energia, registadas no 

mesmo ano, foram de 5358 toneladas de CO2eq 1. 

De notar também que desde o ano base, foram já poupados cerca de 1.7 milhões de euros, sendo que 

a poupança anual em 2018 foi de 298.655,27 €. 

Nota para o facto de nos últimos 4 anos as variações serem bastante reduzidas, o que indica que os 

resultados alcançados, através das medidas impostas, estão consolidados. Isto sugere que, para uma 

maior redução, são necessárias novas medidas de racionalização, possivelmente do ponto de vista 

infraestrutural e com investimentos mais elevados. 

Os resultados obtidos permitiram ao campus da Alameda a obtenção de um certificado energético em 

2015, que atinge a classe C (Anexo III). 

4.3.2 Consumo de água 

A par da energia, também foi criado um sistema de monitorização para controlo dos consumos de água, 

em tempo real, nos vários edifícios do Campus da Alameda. Os valores podem igualmente ser 

acompanhados na plataforma energIST. 

Antes da implementação do projeto, o consumo de água medido no campus da Alameda era de cerca 

de 140 mil m3/ano, o que correspondia a cerca de 85% do consumo total de água em todas as 

instalações do Instituto Superior Técnico. [63]. 

Também nesta área foram desde logo implementadas algumas medidas, de reduzido investimento, 

para tentar reduzir o consumo de água no Campus (tabela 18). 

Tabela 18: Medidas de poupança de água no campus da Alameda, implementadas pelo projeto 
"Técnico - Campus Sustentável" (adaptado de [63]). 

Redução de consumos de Água no Campus da Alameda ("Técnico - Campus Sustentável") 

Medidas 

implementadas  

Controlo permanente dos consumos de água, através do sistema de monitorização 

implementado, para permitir a intervenção imediata em caso de avaria. 

Cuidada manutenção das redes de distribuição de água. 

Reparações "cirúrgicas", de baixo orçamento, na rede de abastecimento de água para 

corrigir fugas importantes no interior do campus. 

 
1 Valores fornecidos pela equipa do projeto “Técnico – Campus Sustentável”. 
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De acordo com Ferreira et al., no mais recente artigo do Campus Sustentável, as medidas aplicadas 

permitiram corrigir situações de desperdício de água que levaram a uma redução significativa nos 

consumos de água do campus. Os resultados obtidos, desde então, encontram-se representados na 

figura 12 [63]. 

 

Figura 12: Evolução do consumo anual de água no campus da Alameda, desde o inicio do projeto 
"Técnico - Campus Sustentável" (baseline 2011) e respetivos custos anuais evitados (Retirado de [63]). 

Através dos resultados obtidos é possível verificar-se que, desde o início do projeto, o Campus da 

Alameda já alcançou uma redução de cerca de 58% no consumo de água. A par disso, foram poupados 

cerca de 1.2 milhões de euros na fatura da água.  

O consumo de água em 2018 no Campus da Alameda foi de 58.359 m3, o que corresponde a uma 

fatura anual de 214.101,00 € 2. 

Tal como nos consumos de energia, também se verifica que os consumos de água tendem a estabilizar 

nos últimos anos, sugerindo que para uma redução mais significante serão necessárias novas medidas 

de poupança de água, com investimentos mais acentuados.  

4.3.3 Mobilidade Sustentável 

Diariamente milhares de pessoas, maioritariamente estudantes, deslocam-se para aceder ao campus 

da Alameda. Embora localizado no centro de Lisboa, para onde o sistema de transportes públicos 

permite uma fácil mobilidade, existe um significativo número de pessoas que se desloca através de 

veículos próprios para o campus. 

Neste sentido, foram implementadas, ao longo de 2017, medidas para promover a mobilidade 

sustentável, no âmbito do projeto "Técnico - Campus Sustentável" (tabela 19). São medidas cujo 

principal objetivo é reduzir as emissões de GEE associadas à utilização de veículos movidos a 

combustível, bem como o número de veículos diários estacionados nas imediações dos campi. 

 
2 Valores fornecidos pela equipa do projeto “Técnico – Campus Sustentável”. 
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Tabela 19: Medidas de promoção de Mobilidade Sustentável no campus da Alameda, implementadas 
pelo projeto "Técnico - Campus Sustentável" (adaptado de [63]). 

Mobilidade Sustentável no Campus da Alameda ("Técnico - Campus Sustentável") 

Medidas 

implementadas  

Plataforma de carpooling restrita à comunidade do IST. 

Projeto "U-Bike Portugal - Operação Técnico". 

A plataforma de carpooling tem como funcionalidade possibilitar a partilha de deslocações em 

automóvel para quem utiliza preferencialmente este meio de transporte para se deslocar para as 

instalações do Técnico. A redução potencial de custos totais de transporte dos automobilistas 

corresponde a redução nas emissões e pode chegar aos 75% no caso da partilha de um veículo por 

quatro pessoas. 

De acordo com o artigo publicado pelo Campus Sustentável, a plataforma regista um total de 1017 

inscritos, o que corresponde a 8% da comunidade académica do IST. É ainda afirmado que a potencial 

poupança de combustível associada é de cerca de 210 mil litros o que representa uma redução de 340 

tCO2eq em emissões de GEE [63]. 

Relativamente ao projeto "U-Bike Portugal - Operação Técnico", este tem como finalidade incentivar a 

utilização da bicicleta, disponibilizando à comunidade académica, a custos acessíveis, um conjunto de 

20 bicicletas clássicas e elétricas para uso próprio com a duração de um semestre. As bicicletas são 

atribuídas por sorteio semestral a realizar no início de cada semestre letivo. Para além disso, a iniciativa 

promove desafios para que os seus utilizadores percorram o máximo de quilómetros possíveis, com 

recompensas finais [65].  

Até ao momento já foram realizados três sorteios, correspondentes aos dois semestres do ano letivo 

2018/2019 e ao primeiro semestre de 2019/2020. De acordo com os resultados publicados pelo 

Campus Sustentável, o número de inscritos nos dois primeiros sorteios foi 10 vezes superior ao número 

de bicicletas disponíveis [63]. 

4.3.4 Resíduos e Reciclagem 

A gestão de resíduos no IST é coordenada pelo Núcleo de Segurança, Higiene e Saúde. No campus 

da Alameda existem diversos ecopontos com contentores para resíduos de diferentes tipos: papel e 

cartão; embalagens de plástico e metal; vidro; resíduos eletrónicos, pilhas e baterias; óleos usados; 

resíduos perigosos químicos; resíduos biológicos e resíduos da construção e demolição. A colocação 

dos resíduos nos respetivos contentores é da responsabilidade das equipas de limpeza do campus. Já 

a recolha  dos resíduos depositados nos contentores, para posterior valorização ou eliminação, é 

efetuada pelos serviços municipalizados do concelho de Lisboa, ou por empresas especializadas na 

gestão de resíduos, com as quais se estabelecem protocolos [66]. 
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Infelizmente, não existe nenhum sistema de monitorização de resíduos que permita quantificar as 

quantidades produzidas anuais. No entanto, o Campus Sustentável implementou algumas medidas, 

maioritariamente de sensibilização para tentar melhorar o desempenho nesta área (tabela 20). 

Tabela 20: Medidas de Gestão Sustentável de Resíduos no campus da Alameda, implementadas 
pelo projeto "Técnico - Campus Sustentável" (adaptado de [63]). 

Gestão Sustentável de Resíduos no Campus da Alameda ("Técnico - Campus Sustentável") 

Medidas 

implementadas 

Implementação de sistemas de recolha diferenciada de resíduos de todos os tipos nos 

diferentes campi para que sejam posteriormente enviados para reciclagem pelas entidades 

responsáveis. 

Maior sensibilização da comunidade académica para a adoção de práticas mais 

sustentáveis ao nível da gestão de resíduos. 

Introdução de cláusulas contratuais para os fornecedores de serviços e concessionários 

dos campi com estabelecimento de obrigações e limitações ao nível da produção e gestão 

de resíduos. 

 

4.4 Propostas futuras 

Com base nos resultados obtidos, ficou claro que devem ser adotadas novas medidas mais ambiciosas 

ao nível da gestão de recursos, água e energia. 

Em relação à energia, está atualmente a ser implementado um plano de melhoria da eficiência 

energética no Campus da Alameda, designado de "Plano de Eficiência Energética - Técnico 2020". 

Trata-se de um projeto financiado, em cerca de 95%, pelo POSEUR (Programa Operacional de 

Eficiência no Uso de Recursos) que tem como objetivo reduzir substancialmente o consumo energético 

do Campus através de sete medidas de melhoria da eficiência energética a ser implementadas entre 

2019 e 2021, num valor total de investimento a rondar os 5 milhões de euros. São medidas relacionadas 

com a instalação de painéis solares, aquisição de aparelhos energéticos mais eficientes e substituição 

das coberturas de alguns edifícios. 

Estima-se que o Técnico poupe 360 mil euros na fatura energética anual, sendo que 70% desse valor 

deverá ser devolvido à POSEUR, durante cerca de 20 anos. Ao fim desse período, toda a receita líquida 

será revertida inteiramente para o técnico [67].  

As medidas a ser implementadas estão descritas na tabela 21, ao passo que os principais resultados 

esperados estão representados na tabela 22. 



41 
 

Tabela 21: Medidas de racionalização de energia previstas no "Plano de Eficiência Energética - 
Técnico 2020" (Adaptado de [68]). 

"Plano de Eficiência Energética - Técnico 2020" 

Medidas 

previstas 

1 - Substituição de lâmpadas T8 e dicroicas por LED (28.400 lâmpadas) (50% implementada) 

2 - Instalação de um sistema fotovoltaico de produção para autoconsumo nas coberturas de 10 

edifícios do campus: Central, Matemática, Mecânica I, II, IV, Minas, Civil, Informática I, Complexo, 

AEIST (2300 painéis).  

3 - Reabilitação da cobertura em 7 edifícios do campus (43% da área total do pavimento edificado 

do campus da Alameda) com melhoria do isolamento térmico. 

4 - Substituição do chiller (refrigerador de água) da Torre Sul por um chiller mais eficiente com 

recuperação de calor. 

5 - Reabilitação do sistema AVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado) do Pavilhão de 

Civil, 1ª fase - biblioteca e anfiteatros Va1, Va2, Va3, Va4, Va5 e Va6. 

6 - Substituição da envolvente translúcida do Pavilhão de Civil - envidraçados duplos low-e de 

fator solar intermédio e caixilharia com corte térmico e claraboias em policarbonato alveolar. 

7 - Instalação de um Sistema Solar Térmico para produção de AQS (Águas Quentes Sanitárias) 

nos balneários do polidesportivo. (Já implementada) 

Tabela 22: Resultados esperados com a implementação do "Plano de Eficiência Energética - Técnico 
2020" (Adaptado de [68]). 

"Plano de Eficiência Energética - Técnico 2020" 

Resultados 

esperados 

Aumento do conforto dos utilizadores no interior dos edifícios do campus - conforto térmico, 

visual e acústico. 

Produção de 8,4% de energia renovável através do aproveitamento Solar. 

Poupança anual e energia de 2600 MWh. 

Redução do consumo de energia do campus em 21%. 

Emissões de CO2 evitadas: 1222 tCO2 eq/ano. 

Redução da fatura energética em 360 mil €/ano. 

Benefício financeiro direto do Técnico: 100 mil €. 

Emissão de um novo certificado energético com nível B (dois níveis acima face ao nível C 

obtido em 2015). 

Relativamente à mobilidade sustentável, pretende-se otimizar o sistema de partilha de boleias através 

de uma melhoria da plataforma carpooling e aumentar o número de bicicletas elétricas disponíveis para 

distribuição semestral, no âmbito do projeto "U-Bike Portugal - Operação Técnico". Para além disso, 
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encontra-se em fase de conclusão um projeto de instalação de postos de carregamento de veículos 

elétricos para motivar a mobilidade elétrica [63].  

Por fim, no que diz respeito à gestão de resíduos e reciclagem, está prevista a implementação de novas 

medidas (tabela 23). 

Tabela 23: Medidas previstas para a Gestão de Resíduos e Reciclagem no Campus da Alameda 
("Técnico - Campus Sustentável") (adaptado de [63]). 

Gestão de Resíduos e Reciclagem no Campus da Alameda 

Medidas 

previstas 

1 – Implementação de medidas mais eficientes para reduzir a utilização de papel no Campus. 

2 – Alcançar uma taxa de reciclagem de resíduos de papel e cartão superior a 75%. 

3 - Abolição do uso de talheres, pratos e copos de plástico em todas as concessões de restauração 

do Campus. 

4 – Aplicação de coimas aos prestadores de serviços de limpeza em caso de incumprimento das 

normas de gestão de resíduos. 

5 – Implementação de um sistema de monitorização para registo de volumes de resíduos gerados 

e respetivos circuitos. 

 

4.5 Desempenho 

Tendo em conta os valores de referência estimados na secção 2.3 (tabela 5), para a identificação das 

melhores e piores práticas das instituições universitárias no consumo de água e energia elétrica, é 

possível fazer uma análise qualitativa do desempenho do campus da alameda do IST nestas duas 

áreas (tabela 24). 

Para tal, assumiram-se os seguintes valores relativamente ao campus da alameda, tendo alguns sido 

previamente identificados nas secções anteriores: 

• Área útil de construção: 110.000 m2  

• Alunos matriculados no alo letivo de 2018/19: 9.602 

• Consumo anual de água em 2018: 58.359 m3 

• Consumo anual de energia em 2018: 11.691.546 kWh 

• Emissões de GEE em 2018: 5.358 tCO2eq 
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Tabela 24: Avaliação qualitativa do desempenho do campus da Alameda do IST no consumo de água 
e energia elétrica. 

Água consumida 

m3/ano m3/estudante x m2/ano Prática 

58.359 5,53E-05 Convencional 

Energia consumida 

kWh/ano kWh/estudante x m2/ano Prática 

11.691.546 1,11E-02 Convencional 

Emissões de GEE 

tCO2eq/ano tCO2eq/estudante x m2/ano Prática 

5.358 5,07E-06 Pior 

 

No que diz respeito ao consumo de água, verifica-se que o indicador estimado está associado a uma 

prática "convencional", com o valor de referência ainda um pouco distante do valor limite da “melhor 

prática”. É necessária a implementação de algumas novas medidas para melhorar o desempenho nesta 

área, mas é notável o "bom caminho" realizado até ao momento. 

Relativamente ao consumo de energia, o valor de referência calculado está igualmente associado à 

prática “convencional”, mas muito perto do limite da “melhor prática”, o que é indicativo dos bons 

progressos que o projeto “Técnico – Campus Sustentável” tem vindo a desenvolver. 

No entanto, considerando o "Plano de eficiência energética - Técnico 2020", a ser implementado até 

ao ano de 2020, que permitirá uma redução de 21% do consumo anual de energia no campus, o valor 

de referência desce para 8,74E-03 kWh/estudante x m2/ano, assumindo para efeitos de cálculo que o 

número de estudantes matriculados bem como a área construída de mantém constantes até à data. O 

valor estimado permite ao Técnico atingir o valor limite da "melhor prática" colocando-se entre as 

melhores instituições analisadas na categoria em questão. 

No que toca à emissão de GEE, o indicador calculado está acima do limiar de “pior prática”, embora 

muito perto do limiar da “prática convencional”. No entanto, não deixa de ser um valor bastante negativo 

para o campus da Alameda. 

Todavia, tal como na energia, o “Plano de eficiência energética - Técnico 2020”, permitirá melhorias 

significativas no campus. Estima-se que sejam evitadas 1.222 tCO2eq/ano em emissões de GEE. 

Assim, o novo valor de referência (3,92E-06 tCO2eq/estudante x m2/ano) coloca o Técnico no intervalo 

da “prática convencional”.   
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5. Avaliação de desempenho ambiental e melhorias 

5.1 Avaliação de desempenho ambiental LiderA 

Com base nos 40 critérios do sistema LiderA, descritos na secção 3, e de acordo com as informações 

e dados recolhidos na secção 4, foi possível realizar uma avaliação de desempenho ambiental do 

Campus da Alameda. 

Para cada critério foi atribuído um nível de desempenho compreendido entre os níveis E (prática usual 

ou nível de referência) e A++ (melhoria de 90% face à referência), de acordo com as exigências do 

sistema LiderA. Para os critérios nos quais não existiam dados suficientes para fazer a avaliação, foi 

atribuída a classificação E, de acordo com os padrões do LiderA. Em função do grau de ponderação 

de cada critério (Wi) e da sua classificação, obteve-se então uma avaliação final de B, com uma 

percentagem de 18% correspondente ao desempenho ambiental do campus. Os valores atribuídos a 

cada critério e respetiva justificação encontram-se sintetizados no Anexo IV. 

5.1.1 Integração Local 

Relativamente à Organização territorial (C1), sabe-se que o terreno onde começou a ser construído 

o campus da Alameda, em 1927 num projeto liderado pelo arquiteto Pardal Monteiro, era um terreno 

baldio localizado nas imediações do bairro social do arco do cego (construído em 1919), ou seja, junto 

a zonas habitacionais e com facilidade de acesso a redes infraestruturais de água e esgotos (figura 

13). Para além disso, a construção daquele que foi o primeiro campus autónomo do sistema 

universitário português, veio contribuir para o espaço público ou identidade local. Desta forma, a 

classificação atribuída a este critério foi o nível A. 

 

Figura 13: Terrenos onde foi construído o campus da Alameda (Cartografia de Lisboa de Silva Pinto (1904-
1911), com sobreposição dos atuais limites do IST). 
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Em termos de Potencialização das funções do solo (C2), o campus da Alameda ocupa uma área 

superficial total de 92.000 m2, sendo que 30.334 m2 correspondem à área de implantação do edificado 

e 10.877 m2 a zonas verdes. A restante área, cerca de 50.789 m2 corresponde a superfície descoberta 

como estradas, pavimentos e caminhos pedestres. Desta forma, a percentagem de solo livre 

permeável, calculada através da equação 1, é de sensivelmente 12%. Assim, a classificação obtida 

neste critério foi E. 

% 𝑆𝑜𝑙𝑜 𝑙𝑖𝑣𝑟𝑒 =  
Á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒𝑠

Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑢𝑠
 [1] 

No que diz respeito à Valorização ecológica (C3), não há conhecimento de estudos de monitorização 

de espécies existentes no local, antes e após a fase de projeto/construção. Por este motivo, atribuiu-

se a este critério a classificação da prática usual E. 

Em termos de Serviços dos ecossistemas (C4), tal como se pode observar pela figura 10, existem 

poucas áreas verdes no campus, correspondendo a cerca de 12% da sua área total. Para além disso, 

estas zonas verdes não se encontram interligadas entre si e muito menos ligadas às zonas verdes 

próximas dos limites exteriores do campus, nomeadamente os jardins da Alameda e o jardim do Arco 

do Cego. Por estes motivos, o nível de desempenho atribuído a este critério é D. 

Relativamente à Valorização da paisagem (C5), os diferentes edifícios que compõem o campus da 

Alameda, apresentam na sua maioria cores e altura semelhantes à média existente no local, 

enquadrando-se bem e criando condições de valorização estética na paisagem circundante. Por esta 

razão, o nível de desempenho atribuído neste critério foi A. 

No que se refere à Valorização do património (C6), os edifícios do campus foram construídos de raiz 

sendo que não houve preservação nem requalificação de qualquer edifício já existente antes da 

construção do Campus.  Assim, a classificação obtida neste critério foi E. 

5.1.2 Recursos 

Em relação ao Desempenho passivo (P7) dos edifícios do campus, é analisada a existência de 

práticas bioclimáticas para uma melhoria do desempenho solar passivo de cada edifício, tanto no 

inverno como no verão. O Campus foi construído no meio da cidade de Lisboa, sendo que todas as 

estruturas na sua envolvente acabam por condicionar de certa forma o aproveitamento solar dos seus 

edifícios. A exceção passa pelas torres Norte e Sul, que devido à sua altitude e ao facto das suas 

paredes serem envidraçadas, com boa parte da estrutura orientada a Sul, conseguem obter um melhor 

desempenho bioclimático. Já no que toca ao isolamento dos diferentes edifícios, não existem, em geral, 

camadas de isolamento nas envolventes dos edifícios do campus da Alameda, excetuando o pavilhão 

de Mecânica III que tem uma camada de XPS de 3cm e o pavilhão de Ação Social com 3cm na 

envolvente vertical e 6 cm na cobertura. Posto isto, este critério é avaliado em D. 
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Quanto aos Sistemas energéticos (P8), o Campus da Alameda do Técnico obteve em 2015 um 

certificado energético com classificação C, pelo que a avaliação atribuída a este critério, de acordo com 

os limiares do sistema LiderA, é D. 

No que diz respeito à Gestão de carbono (P9), o Campus da Alameda conta apenas com um tipo de 

energia renovável, nomeadamente, o sistema Solar Térmico para aquecimento de água nos balneários 

do complexo desportivo (figura 14). No entanto, a percentagem de energia total proveniente de fontes 

renováveis é bastante reduzida (15.985 kWh/ano em 2018 (0,137%)) pois, tirando isso, todo o consumo 

energético do campus é proveniente da rede elétrica ou gás natural3. Paralelamente, sabe-se que o 

Campus da Alameda emitiu cerca de 48,7 kg/m2 de CO2eq no último ano de 2018. Assim, a 

classificação obtida neste critério é E. 

 

Figura 14: Sistema Solar Térmico para aquecimento de água nos balneários desportivos do Campus da Alameda. 

Relativamente à água, o Uso ponderado da água (P10) é avaliado em B. Embora, o Campus da 

Alameda não tenha implementado qualquer tipo de equipamento para redução direta nos consumos de 

água, tais como, redutores de caudal ou autoclismos de alta eficiência, foram implementadas outras 

soluções como um sistema de monitorização de consumos com um mecanismo de deteção de fugas e 

imediata reparação caso estas se verifiquem, o que por si só, tem permitido uma redução significativa 

nos consumos anuais de água no campus. 

Já em termos de Gestão de água local (P11), o Campus da Alameda não adotou nenhuma medida 

para a escorrência e utilização de águas pluviais, pelo que a classificação neste critério é E. 

Sobre os materiais utilizados na construção dos edifícios do campus não foi obtida informação 

suficiente, pelo que os critérios P12 (Produtos e materiais de origem responsável) e P13 

(Durabilidade dos ambientes construídos), são avaliados em E. 

Por fim, o Contributo para produção alimentar local e acesso (P14), é classificado em E, uma vez 

que não há qualquer tipo de produção alimentar no campus. 

 
3 De notar que a própria energia proveniente da rede (eletricidade e gás natural) é por si só, em parte, 
proveniente de fontes renováveis, variando a sua fração consoante a distribuidora. No entanto, para o 
efeito, esta fração considera-se desprezável, dado que se considera apenas a produção local. 
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5.1.3 Cargas ambientais  

Relativamente à Gestão de águas residuais (P15), o Campus da Alameda não faz tratamento local 

nem reutilização de parte dos efluentes produzidos, sendo estes totalmente enviados para tratamento 

na ETAR de Alcântara [69]. Por este motivo, a classificação neste critério é E. 

Ao nível dos resíduos, o Campus não tem qualquer sistema de monitorização que permita quantificar 

os resíduos locais produzidos anualmente. Assim, embora algumas medidas de sensibilização da 

comunidade, a Gestão de resíduos (P16) é avaliada em E. 

Quanto à Gestão do ruído (P17), não existem dados suficientes que permitam fazer a análise das 

fontes de ruído para o exterior. Já em relação às fontes de ruído para o interior (espaço público 

envolvente), o Campus da Alameda está localizado junto a algumas das principais avenidas de Lisboa, 

com especial destaque para a Av. Almirante Reis. Todo o tráfego diário que passa nas ruas 

circundantes ao campus leva a elevados níveis de ruído local, que chegam a exceder os 65 dB. Na 

figura 15, é possível ver um mapa de ruído da cidade de Lisboa (2012), onde se verifica os elevados 

níveis de ruído na zona envolvente do campus, bem como os próprios níveis de ruído diário do campus, 

que rondam os 55 dB. Posto isto, e como também não há informação suficiente que permita a análise 

do isolamento acústico dos edifícios do campus, este critério é avaliado em E. 

 

Figura 15: Mapa de ruído da cidade de Lisboa [70]. 

O critério P18 (Gestão das emissões atmosféricas), exige uma análise das eventuais fontes de 

combustão e consequente emissão de partículas ou substâncias com potencial acidificante (SO2 e 

NOX). Foram identificados equipamentos alimentados a gás natural, para aquecimento ou fogões, em 

8 edifícios do campus, a saber: Torre Norte, Torre Sul, Cantina, Infantário, Pav. Civil (concessão), Pav. 

Matemática (concessão), Complexo interdisciplinar (concessão) e ainda nos laboratórios do pavilhão 
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de Química. No entanto, o consumo anual de gás natural no campus corresponde apenas a cerca de 

5% do consumo total de energia. Em relação aos indicadores do LiderA, este critério é avaliado em A. 

No critério P19 (Gestão de outras cargas ambientais), são analisados os efeitos térmicos (ilha de 

calor) do campus. Começando pelas cores dos edifícios, que ocupam cerca de 33% da área do campus, 

à exceção das torres Norte e Sul (sendo que mesmo nesses as coberturas da parte superior são em 

branco), infantário e pavilhão do jardim Norte, todos os restantes apresentam cores claras. Quanto às 

superfícies descobertas (cerca de 55% da área do campus), a maioria dos pavimentos também 

apresenta cores claras, com exceção das vias destinadas à circulação de veículos, que apresentam 

uma cor escura devido ao asfalto. Para além disso, o campus conta com cerca de 12% da sua área 

ocupada por zonas verdes, que através da presença de arborização também podem atenuar o efeito 

da ilha de calor. Paralelamente, a disposição da maior parte dos edifícios permite a circulação de ar 

entre eles. Por estes motivos, este critério é classificado em D. 

5.1.4 Qualidade do serviço e resiliência  

Em termos de Qualidade ambiental (P20), o desempenho do campus da Alameda é classificado em 

C. Neste critério é analisada a ventilação natural dos edifícios do campus e a existência de medidas 

para redução das emissões de COV. No que toca ao primeiro aspeto, todos os edifícios do campus 

permitem a sua ventilação natural em grande parte da estrutura. Relativamente às medidas de redução 

de COV’s, não foram adotadas quaisquer iniciativas no Campus.  

Relativamente à Segurança e controlo dos riscos humanos (P21), este critério é avaliado com o 

nível máximo A++. O campus da Alameda é um local, na sua maioria, com um campo de visão aberto, 

bem iluminado e cujos acessos principais estão inseridos em ruas movimentadas. Tem um horário de 

abertura e encerramento bem definido e os edifícios estão equipados com aparelhos detetores de 

incêndio. Para além disso, conta ainda com os serviços de uma empresa de segurança e com o Núcleo 

de Segurança, Higiene e Saúde (NSHS – Técnico) que monitoriza todos os equipamentos contra 

incêndios e o sistema de videovigilância do campus e emite os procedimentos de atuação em caso de 

emergência para todos os utentes [66]. 

Ao nível da Adaptação a riscos naturais (P22), não há informação sobre a identificação e prevenção 

de possíveis riscos durante a fase de projeto/construção do campus. Já na fase de operação, o Técnico 

dá mais ênfase ao risco sísmico, tendo inclusive um guia de “Procedimentos em caso de sismo” e 

promovendo atividades de sensibilização, como é o caso dos simulacros que vão sendo feitos 

regularmente nos diversos edifícios. No entanto, trata-se apenas de medidas de mitigação e não de 

prevenção, que podem ser insuficientes face ao elevado risco sísmico na zona de Lisboa (intensidade 

IX na escala de MERCALLI [71]). Relativamente às consequências da pluviosidade acrescida, como o 

campus da Alameda se encontra numa região ligeiramente mais elevada que a sua periferia (figura 16), 

o risco de cheias não é considerável. Posto isto, este critério é avaliado em D. 
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Figura 16: Carta topográfica da zona do campus da Alameda do Técnico [72]. 

No que toca à Resiliência e evolução adaptativa (P23), não há informação que permita saber se o 

projeto contempla estudos e implementação de medidas de resiliência face a eventos, bem como a sua 

capacidade evolutiva. Assim o critério é avaliado em E. 

5.1.5 Vivências socioeconómicas  

Em termos de acessibilidade, o campus da Alameda promove diversas soluções de mobilidade ativa. 

Possuí caminhos pedonais adequados e as ruas circundantes estão equipadas com ciclovias, havendo 

inclusive parqueamento e serviços de aluguer de bicicletas dentro do próprio campus. Para além disso, 

o Técnico promove ainda um serviço de Shuttle que faz a ligação entre os campus da Alameda e do 

Taguspark, a par das iniciativas “U-Bike Portugal - Operação Técnico" e plataforma de carpooling já 

mencionadas. Desta forma, o critério P24 (Mobilidade ativa) é classificado em A+. 

Quanto ao Sistema de transportes eficientes (P25), o campus conta com duas opções de transportes 

públicos num raio de menos de 500 m. É possível aceder ao metro nas estações da Alameda e do 

Saldanha e existem ainda vários autocarros com paragem nas imediações do campus. Posteriormente, 

qualquer um destes transportes permite a ligação à rede ferroviária. Assim, este critério é avaliado em 

A. 

No critério P26 (Áreas construídas inclusivas), é feita uma avaliação da acessibilidade aos edifícios. 

O campus tem passeios largos e rebaixados em algumas partes e uma boa iluminação natural durante 

o dia e artificial à noite. Para além disso, grande parte dos edifícios estão equipados com elevadores e 

rampas para acesso de pessoas com mobilidade reduzida. No entanto, um estudo realizado no âmbito 

de uma tese de mestrado, concluiu que o campus tem espaços pouco conectados e o estacionamento 

de veículos no seu interior, bem como os vários desníveis existentes, dificulta a circulação pedestre 

[73]. Paralelamente, concluiu-se que os acessos para pessoas de mobilidade reduzida não são 

suficientes. Posto isto, este critério é avaliado em C. 

O critério P27 (Espaços inclusivos), é avaliado em A, pois os espaços exteriores do campus são 

seguros, atrativos e acessíveis para todos. 

Relativamente à Flexibilidade e complementaridade de usos (P28), o critério é avaliado em E uma 

vez que não há estudos que avaliem a versatilidade dos diferentes edifícios e espaços do campus. 
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O critério P29 (Contributo para o bem-estar comunitário), é avaliado em A++. O campus possuí boas 

condições para um bem-estar comunitário uma vez que está localizado no centro da cidade de Lisboa, 

com acesso a diversos edifícios de cariz cultural e comercial, o que permite uma interação entre a 

população e a vizinhança. Para além disso, promove a organização de diversas atividades sociais 

(congressos, feiras de trabalho, etc.) que permitem igualmente o contacto da comunidade académica 

com a população local. 

Em termos de Responsabilidade social (P30), o Técnico promove diversas atividades sociais e 

culturais para envolver toda a população académica, tem um bom comércio local e conta com diversos 

espaços exteriores para a realização de atividades de lazer e recreio. Assim, este critério é classificado 

em A++. 

Estando o campus da Alameda localizado no centro da cidade de Lisboa, é possível encontrar diversas 

amenidades humanas na sua zona envolvente, nomeadamente, estabelecimentos comerciais, 

restauração, farmácias, serviços sociais, entre outros. No entanto, no que toca a amenidades naturais, 

existem apenas os jardins do arco do cego e da Alameda. Assim, o critério P31 (Amenidades 

amigáveis), é avaliado em B. 

Relativamente ao Contributo para cultura e identidade (P32), a classificação obtida foi A++. O traço 

arquitetónico do campus da Alameda torna-o no elemento mais marcante da zona da cidade onde se 

insere. O campus pode mesmo ser considerado um monumento arquitetónico pela sua morfologia e 

implantação. Para além disso, contribuí para a promoção de atividades locais identitárias. 

No critério P33 (Baixos custos no ciclo de vida), é feita uma avaliação da relação custo/qualidade 

dos diferentes materiais e elementos que constituem os edifícios do campus. Como não foi feito um 

levantamento sobre os equipamentos existentes em cada edifício (aparelhos de iluminação, 

tecnológicos, etc.) nem existe informação disponível sobre os materiais utilizados durante a fase de 

construção dos mesmos, este critério é classificado em E. 

Quanto ao Contributo para a economia circular (P34), não existem soluções de reaproveitamento 

de resíduos e outros fluxos no campus nem um programa de compras ecológicas ou sustentáveis. 

Posto isto, o critério é classificado em E. 

No critério P35 (Contributo para criação de empregos ambientais), são analisadas as condições 

para a criação de novos empregos tanto no próprio campus como nas zonas envolventes. Em 2017 o 

Técnico contava nos seus quadros com cerca de 869 docentes e 552 funcionários técnicos e 

administrativos, sendo que o campus da Alameda alberga a maior parte, uma vez que é o maior dos 

três campi pertencentes ao IST. Para além disso, existem dentro do próprio campus algumas empresas 

particulares como é o caso do banco Santander e da loja Fnac. Já nas imediações, a oferta de 

atividades económicas é bastante vasta. Assim, este critério é avaliado em A. 
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5.1.6 Uso sustentável  

No critério P36 (Conetividade e interação), avalia-se a existência de redes de conetividade digital com 

uso intensivo de tecnologias de informação e comunicação. Todo o campus da alameda oferece acesso 

gratuito a wi-fi tanto nos edifícios como nas instalações exteriores. Para além disso, o Técnico dispõe 

de uma aplicação para dispositivos smartphone (TécnicoLisboa), onde a comunidade pode ter acesso 

a informação referente à disponibilidade de estacionamento local, horários do shuttle, informações 

sobre a ementa na cantina, entre outras. Desta forma, a avaliação deste critério é B. 

Em termos de Gestão da informação para a atuação sustentável (P37), o Técnico aposta na 

divulgação e sensibilização para a adoção de melhores práticas, envolvendo os gestores dos edifícios, 

técnicos de manutenção e outros funcionários, com orientações sobre economia de energia. No 

entanto, no que se refere à divulgação sobre os aspetos ambientais e sustentáveis do campus para a 

restante comunidade, existe pouca informação. Assim, este critério é avaliado em C. 

Relativamente à Manutenção e gestão para sustentabilidade (P38), é analisada a possibilidade de 

controlo dos níveis de conforto ambiental e luminoso dentro dos edifícios do Campus. Existem, ao todo, 

10 edifícios com sistema centralizado para controlo do conforto ambiental interior, a saber: Pav. de 

Ação Social, Pav. Mecânica III, Torre Norte, Torre Sul, Cantina, Pav. Civil, Pav. Matemática (apenas 

arrefecimento) e alguns setores dos pavilhões Central, Informática I e Mecânica II. Para além disso, em 

todos os restantes edifícios existem unidades de climatização local dispersas, nalguns em maior 

quantidade que outras. Posto isto, o critério é avaliado em A. 

Quanto à Monitorização e governância (P39), o projeto "Técnico-Campus Sustentável", é 

responsável pela monitorização dos consumos de água e energia do campus, tendo mesmo um sistema 

de monitorização diário. No entanto, existe pouca divulgação dos resultados obtidos, sendo que os 

últimos resultados disponíveis na página do projeto são referentes a 2015 [74]. Para além disso, não 

existe nenhuma plataforma iterativa que permita o envolvimento da restante comunidade e a hipótese 

de sugestões de melhoria. Posto isto, este critério tem um desempenho ambiental avaliado em B. 

Por fim, no que toca ao Marketing e inovação (P40), a avaliação é E. Existe pouca exposição acerca 

de medidas inovadoras criadas para melhorar o desempenho ambiental do campus. Há, efetivamente, 

um bom trabalho do projeto "Técnico-Campus Sustentável", mas sem grande publicitação, havendo 

pouca contribuição para a melhoria da boa imagem da instituição. 
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5.2 Oportunidades de melhoria 

Após o resultado da avaliação de desempenho ambiental do Campus da Alameda, torna-se evidente 

que o panorama atual pode e deve ser melhorado, principalmente no que toca aos aspetos ambientais 

mais significativos, energia, água e resíduos, que englobam um total de 6 critérios com um peso de 

25% na avaliação pelo sistema LiderA.   

Posto isto, seguem-se algumas propostas de melhoria para o Campus, com a respetiva análise 

económica, onde são apresentados o custo e o rendimento esperado de cada proposta bem como o 

respetivo período de retorno. Para o efeito, considerou-se uma taxa de atualização de 4%. 

5.2.1 Energia 

Ao nível da energia, está atualmente em curso a implementação do "Plano de Eficiência Energética - 

Técnico 2020", como referido anteriormente. Este projeto, permitirá ao Campus da Alameda alcançar 

melhores resultados ao nível da energia, face à situação atual. Desta forma, importa analisar os 

principais progressos esperados nesta área após a implementação do plano, para que posteriormente 

possam ser analisadas outras hipóteses de melhoria. 

Tendo em conta que o plano em questão está essencialmente focado na melhoria da eficiência 

energética do campus e aumento do uso de energias renováveis com base no aproveitamento solar, 

uma outra opção que pode ser analisada é a implementação de aerogeradores para aproveitamento 

eólico. 

A. Implementação do “Plano de Eficiência Energética – Técnico 2020” 

Este plano permitirá melhorar significativamente a eficiência energética do Campus, através de 

medidas como a substituição das lâmpadas atuais por tubos de LED e reabilitação da cobertura de 

vários edifícios para melhoria do conforto térmico dentro dos mesmos. Para além disso, serão 

instalados painéis fotovoltaicos também em vários edifícios para produção de autoconsumo. 

Neste seguimento, é apresentada, na tabela 25, uma simulação da situação energética do campus 

após a implementação do projeto. Os valores obtidos foram estimados de acordo com os resultados 

esperados com a implementação do plano, indicados na tabela 22 da secção 4. Será a partir de estes 

valores que serão feitos os cálculos para as restantes propostas ao nível da energia. 

A identificação dos diferentes edifícios do Campus onde vão ser colocados os painéis fotovoltaicos 

encontra-se esquematizada na planta da figura 17. 
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Tabela 25: Cenário energético do Campus da Alameda após a implementação do plano de eficiência energética 
até 2020 (Valores estimados com base nos dados obtidos de [63]). 

Após o "Plano de Eficiência Energética - Técnico 2020" 

Consumo energético 
Total 9.236.321,34 kWh/ano 

Eletricidade (95%) 8.774.505,27 kWh/ano 

Emissão de GEE 
4.136,00 tonCO2eq/ano 

37,60 kgCO2eq/m2 

% renováveis 8,4% % 

Consumo energético da rede 4 8.460.470,35 kWh/ano 

Poupança anual 360.000,00 € 

Fatura anual 5 1.276.816,44 € 

 

 

 

Figura 17: Localização dos painéis fotovoltaicos que serão instalados no Campus da Alameda (segundo [68]). 

B. Implementação de aerogeradores 

A par da energia Solar, cujo aproveitamento será feito em mais de 50% da área implantada do campus, 

uma outra hipótese para aumentar a produção de energia renovável é a energia eólica, através da 

implementação de aerogeradores. 

O primeiro passo para avaliar esta hipótese passa por analisar a velocidade do vento na zona do 

Campus. O gráfico da figura 18, mostra a variação diária da velocidade do vento junto às instalações 

do Campus da Alameda, medida em 2017. É possível verificar-se que as velocidades máximas 

registadas rondam os 10 m/s e as mínimas chegam a ser próximas de 1 m/s. A velocidade média 

estimada foi de 4,55 m/s.  

 
4 Consumo de eletricidade e gás natural excluindo a fração de energia renovável. 
5 De acordo com informações disponibilizadas pela equipa do Campus Sustentável, a fatura energética 
do IST- Alameda em 2018 foi de 1.514.532,00 €. 
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Figura 18: Velocidade média diária do vento (m/s)  junto ao Campus da Alameda, em 2017 [75]. 

Com base no valor estimado, procedeu-se a um breve estudo de mercado de forma a encontrar o 

melhor modelo para satisfazer as necessidades energéticas do Campus. Nota para o facto do 

aerogerador escolhido ter de ser adaptável a meio urbano, o que implica não ter grandes dimensões 

nem emitir grandes níveis de ruído, para além de que tem de ser um modelo capaz de gerar energia 

com valores de velocidade do vento baixas, isto é, próximas da média registada no campus. 

Para existir um bom termo de comparação, foram analisados dois modelos completamente distintos 

em termos de potência. Um primeiro, com uma potência de 6000 W e maiores dimensões e um segundo 

com uma potência de 3000 W, de dimensões menores e cuja instalação pode ser feita na cobertura de 

um edifício, dispensando o suporte de uma torre de altura elevada. As propriedades dos dois modelos 

encontram-se descritas na Tabela 26.  

Tabela 26: Propriedades dos dois aerogeradores em análise. 

 BORNAY 6000W HY – 3000 W 

 

 

 

Dimensões 
Rotor: 4 m de diâmetro 

Área varrida: 12,6 m2 

Rotor: 3 m de diâmetro 

Área varrida: 7,07 m2 

Pás 3 5 

Torre 13 m - 

Ruído 6 - < 30 dB 

Potência nominal 6 kW a 12 m/s 3 kW a 12 m/s 

Produção anual de energia 7 12.840 kWh/ano a 4,55 m/s 4800 kWh/ano a 4,55 m/s 

Velocidades de operação 
Mínima: 3,5 m/s 

Máxima: 60 m/s 

Mínima: 2m/s 

Máxima: 60 m/s 

Preço 12.501,72 € 3.954,00 € 

 
6 Para referência, o nível de ruído de 50 dB corresponde ao tom de uma conversa normal entre duas pessoas. 
7 Valores retirados a partir da curva de potência do aerogerador. 
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A análise económica dos dois modelos está representada nas tabelas 27 e 28. Para o cálculo da 

poupança anual considerou-se o preço anual da eletricidade no campus de 0,14 €/kWh 8. 

A aplicação de um aerogerador do modelo BORNAY 6000W permitiria uma redução de 0,14% no 

consumo anual de energia do campus, tendo um período de retorno de 8,32 anos. Já a utilização de 

um equipamento do modelo HY – 3000W permitiria uma redução de apenas 0,05%, com um período 

de retorno de 6,84 anos. 

Tabela 27: Análise económica da aquisição de um aerogerador BORNAY 6000W. 

Tempo 0 1 2 3 

(…) 

12 

Investimento (€) 12.501,72     

Poupança (€)  1.797,60 1.797,60 1.797,60 1.797,60 

Fluxo de caixa (€) -12.501,72 1.797,60 1.797,60 1.797,60 1.797,60 

Fluxo de caixa atualizado (€) -12.501,72 1.728,46 1.661,98 1.598,06 1.122,78 

Fluxo de caixa acumulado (€) -12.501,72 -10.773,26 -9.111,28 -7.513,22 4.368,89 

Taxa de atualização (%) 4% 

VAL (€) 4.368,89  

TIR 5% 

Período de retorno (Anos) 8,32 

 

Tabela 28: Análise económica da aquisição de um aerogerador HY- 3000W. 

Tempo 0 1 2 3 

(…) 

12 

Investimento (€) 3.954     

Poupança (€)  672,00 672,00 672,00 672,00 

Fluxo de caixa (€) -3.954 672,00 672,00 672,00 672,00 

Fluxo de caixa atualizado (€) -3.954 646,15 621,30 597,41 419,73 

Fluxo de caixa acumulado (€) -3.954 -3.307,85 -2.686,54 -2.089,14 2.352,77 

Taxa de atualização (%) 4% 

VAL 6.306,77 € 

TIR 9% 

Período de retorno (Anos) 6,84 

 

Para se atingir 25% de energia renovável no campus, que é o valor mínimo para alcançar o nível 

imediatamente acima no sistema LiderA (D), seriam necessários 119 aerogeradores do primeiro 

modelo e 319 do segundo. 

 

 

 
8 Preço da eletricidade no Campus da Alameda cobrado em 2018, de acordo com informação dada pelo Campus 

Sustentável. 
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5.2.2 Água 

Ao nível da água, o Campus tem apenas o sistema de monitorização de consumos que, apesar dos 

bons resultados que tem permitido alcançar, não é suficiente para atingir os níveis de melhor 

desempenho ambiental segundo o sistema LiderA, nem para alcançar um valor de referência associado 

à “melhor prática”. 

Posto isto, torna-se importante a implementação de novas medidas infraestruturais que permitam uma 

redução do consumo de água primária proveniente da rede de abastecimento público. Neste sentido, 

são sugeridas as seguintes medidas: 

A. Colocação de reguladores de caudal nas torneiras dos lavatórios das WC 

B. Implementação de um Sistema de Aproveitamento de Águas Pluviais 

Embora o campus disponha de dados referentes ao consumo de água em cada edifício isoladamente, 

não existe uma monitorização que permita saber a percentagem de consumo associada a cada 

equipamento ou atividade. Desta forma, as hipóteses acima referidas foram analisadas para apenas 

um edifício do Campus, de forma a que se pudesse fazer um levantamento dos consumos mais 

pormenorizado, dando uma maior credibilidade aos resultados obtidos. O edifício escolhido foi o 

pavilhão de Civil, que é o edifício com maior área do conjunto edificado do IST, com uma área 

construída de cerca de 26.900 m2. Segundo dados de 2018, o consumo de água neste edifício 

correspondeu a cerca de 19% do consumo global de água no campus 9. 

Num estudo, realizado no âmbito de uma tese de mestrado, foi feita uma simulação da distribuição do 

consumo de água do pavilhão de civil pelas diferentes atividades que nele decorrem [60]. Com base 

nos valores obtidos nesse estudo, foi possível construir o gráfico da figura 19, onde é mostrada a fração 

do consumo de água do edifício correspondente a cada atividade. 

 

Figura 19: Distribuição do consumo de água no Pavilhão de Civil (adaptado de [60]). 

 
9 Dados fornecidos pela equipa do “Técnico - Campus Sustentável”, que podem ser confirmados na plataforma 

EnergIST [64]. 

53%

17%

30%

Distribuição do consumo anual de água no Pav. Civil

Autoclismos Lavatórios Restantes (Lavagem, Restaurante)
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Sabendo que o consumo anual de água, em 2018, no pavilhão de civil foi de 11.253 m3, foi possível 

estimar o consumo de água nos lavatórios e autoclismos distribuídos pelas 26 WC existentes no edifício 

(tabela 29). 

Tabela 29: Quantidade de água consumida nos lavatórios e autoclismos do Pav. Civil, em 2018. 

Consumo de água em 2018 

Pav. Civil 11.253 m3/ano 

Lavatórios (17%) 1.913 m3/ano 

Autoclismos (53%) 5.964 m3/ano 

 

Através de várias medições realizadas nos lavatórios de cada um dos pisos do pavilhão foi possível 

estimar um caudal médio de 7,2 l/min para as torneiras. Os resultados das medições efetuadas, através 

de um método volumétrico, encontram-se no Anexo V. 

Relativamente aos autoclismos, verificou-se que os mesmos são do tipo fluxómetro manual, da marca 

Benkiser. Segundo dados fornecidos pela empresa, o caudal médio de uma descarga destes 

equipamentos ronda os 7 l. 

Assumindo que, em média, cada pessoa utiliza o lavatório durante 10 segundos, foi possível estimar o 

gasto de água por utilização (tabela 30). Posteriormente, com base no consumo anual em cada 

equipamento (tabela 29), estimou-se o número de utilizações num ano (tabela 31). 

Tabela 30: Consumo de água por cada utilização do lavatório e por descarga de autoclismo. 

 l m3 

Utilização do lavatório (10 s) 1,2 0,0012 

Descarga de autoclismo 7 0,007 

 

Tabela 31: Número de vezes que os lavatórios e as sanitas/urinóis do Pav. Civil são utilizadas num ano. 

Utilizações dos lavatórios em 1 ano 1.594.175 

Descargas de autoclismo em 1 ano 852.013 

 

A. Colocação de reguladores de caudal nos lavatórios do Pav. Civil 

De acordo com a norma da ETA, para a rotulagem de eficiência hídrica em torneiras, uma torneira de 

lavatório com eficiência A+, deve ter um caudal igual ou inferior a 2 l/min. Tendo em conta estes 

padrões, foi feita uma pesquisa de mercado para selecionar o regulador de caudal a aplicar. As 

características do modelo escolhido estão na tabela 32. 

Tabela 32: Características do regulador de caudal a ser aplicado. 

Custo unitário (€) Limitação de caudal (l/min) Entidade 

 

7,15 1,7 Filotipo 
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Com a aplicação do regulador referido, os caudais das torneiras seriam limitados a 1,7 l/min, o que 

significa que o consumo de água por utilização seria de 0,57 litros, em vez dos 2,4 l atuais. Já o gasto 

anual de água nos lavatórios no pavilhão seria reduzido a 903,4 m3 em vez dos atuais 1913 m3. Seriam, 

portanto, poupados 1009,2 m3/ano de água, o que corresponde a uma poupança monetária de 3703, 

68 €/ano 10. 

Tendo em conta que existem 78 torneiras, distribuídas pelas 26 WC, no pavilhão de civil, seriam 

necessários 78 reguladores o que acarreta um investimento de 557,7 €. A análise económica encontra-

se descrita na tabela 33. 

Tabela 33: Análise económica da instalação dos 78 reguladores de caudal no Pav. Civil. 

Tempo 0 1 2 3 

Investimento (€) 557,7    

Poupança (€)  3.703,68 3.703,68 3.703,68 

Fluxo de caixa (€) -557,7 3.703,68 3.703,68 3.703,68 

Fluxo de caixa atualizado (€) -557,7 3.561,23 3.424,26 3.292,56 

Fluxo de caixa acumulado (€) -557,7 3.003,53 6.427,79 9.720,35 

VAL 8.788,79 € 

Taxa de atualização (%) 4% 

TIR 633% 

Período de retorno (Anos) 0,16 

 

Esta solução teria um período de retorno de cerca de 2 meses e permitiria uma redução de 9% no 

consumo de água do Pavilhão de Civil e 1,7% no consumo global de água no Campus. No entanto, se 

aplicados nos restantes edifícios, os reguladores de caudal poderiam permitir alcançar uma redução 

considerável no consumo total de água do IST. 

B. Sistema de Aproveitamento de Águas Pluviais no Pav. Civil. 

Outra solução que poderia reduzir o consumo de água potável no Pavilhão de Civil, e 

consequentemente em todo o Campus, seria a instalação de um Sistema de Aproveitamento de Águas 

Pluviais. Isto permitiria que as águas da chuva, um potencial recurso natural, fossem utilizadas por 

exemplo para reduzir o consumo de água nos autoclismos que são responsáveis por mais de 50% do 

consumo de água no edifício. 

Para tal, o ponto de partida passa por definir uma área para a recolha das águas pluviais. Neste sentido, 

foram delimitadas duas áreas diferentes na cobertura do edifício, A1 (1794,09 m2) e A2 (1834,5 m2) 

(figura 20). A hipótese passa por utilizar ambas as áreas disponíveis (3628,59 m2) ou apenas a parcela 

a parcela A1 ou A2, individualmente.  

 
10 Assumiu-se o preço da água de 3,67 €/m3, que é o valor atualmente pago no Campus da Alameda, segundo 

informações do Campus Sustentável. Este valor engloba todos os custos da fatura associados ao m3 de água 
consumido no Campus. 
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Figura 20: Áreas de recolha das águas pluviais. 

O valor do volume de água a aproveitar, em litros, é dado pela seguinte expressão [76]: 

𝑉𝑎 = 𝐶 × 𝑃 × 𝐴 × 𝜂𝑓  [2] 

Onde, 

V𝑎 – Volume anual de água da chuva aproveitável (litros) 

C – Coeficiente de escoamento da cobertura 

P – Altura de precipitação acumulada no local (mm) 

A – Área de captação (m2) 

𝜂𝑓 – Eficiência hidráulica da filtragem (0,9) 

Ao que se apurou, a cobertura do edifício é impermeável e constituída por placas de fibrocimento, pelo 

que se assumiu um coeficiente de escoamento de 0,8. Relativamente à precipitação acumulada, foi 

realizada uma média da precipitação anual dos últimos 30 anos em Lisboa, tendo-se obtido um valor 

de 802,95 mm/ano. O volume de água recolhido nos três casos estudados encontra-se representado 

na tabela 34. 

Tabela 34: Volume de água aproveitado nas duas hipóteses propostas. 

Área de captação Volume aproveitado (L/ano) Poupança (€/ano) 11 

A1 1.037.219,40 3.806,60 

A2 1.060.581,69 3.892,33 

A1+A2 2.097.801,09 7.698,93 

Para o dimensionamento do reservatório de água a utilizar em cada um dos casos utilizou-se a seguinte 

expressão [76]: 

𝑉 = 𝑀𝑖𝑛 {𝑉1, 𝑉2} [3] 

𝑉1 = 0,0015 × 𝑃 × 𝐴 × 𝑁 [4] 

𝑉2 = 0,003 × 𝐶𝐴 × 𝑁 [5] 

 

 

 
11 Assumiu-se o preço da água de 3,67 €/m3, que é o valor atualmente pago no Campus da Alameda, segundo 

informações do Campus Sustentável. Este valor engloba todos os custos da fatura associados ao m3 de água 
consumido no Campus. 

A1 

A2 
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Onde, 

V1 – Volume aproveitável (litros) 

N – Número máximo de dias de retenção da água na cisterna (20 dias) 

V2 – Volume consumido (litros) 

CA – Consumo anual em autoclismos (litros) 

O volume mínimo do reservatório para cada um dos casos em análise encontra-se na tabela 35: 

Tabela 35: Volume mínimo do reservatório para cada área de captação e respetivas dimensões. 

Área de 

captação 

Volume mínimo do 

reservatório (L) 

Volume do 

reservatório (L) 12 

Dimensões do 

reservatório (DxC) (m) 

A1 43.217,72 45.000,00 2,3 x 11,8 

A2 44.191,15 45.000,00 2,3 x 11,8 

A1+A2 87.408,87 90.000,00 3,0 x 14,7 

Um reservatório destas dimensões deve ser enterrado, pelo que foi necessário averiguar a área 

disponível para o efeito. Após a análise das plantas do edifício, verificou-se que a única área disponível 

para colocar a cisterna (no terreno atrás do bar do pavilhão) está limitada a 11,3 m de comprimento e 

6,8 m de largura. Desta forma, só seria possível colocar um reservatório com uma capacidade máxima 

de 40.000 litros (2,3 x 10,5 m). 

Optou-se, então, por considerar apenas a secção A2 para a captação das águas pluviais, uma vez que 

a área é muito idêntica a A1 e está mais perto do local onde será colocado o depósito. Assumiu-se que 

o reservatório de 40.000 litros é suficiente dado que as águas também vão sendo constantemente 

utilizadas nos autoclismos do edifício, durante o ano. 

A localização da cisterna, de diferentes perspetivas, está representada na figura 21. 

 

Figura 21: Localização do depósito de águas pluviais (a área a azul indica a área de captação). 

 

 
12 Considerou-se o reservatório com a capacidade mais próxima existente no mercado. 
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Segundo foi possível apurar, o pavilhão de Civil tem um sistema de drenagem de águas pluviais 

constituído por caleiras e tubos de queda, não se sabendo, no entanto, a localização exata dos 

diferentes órgãos [77]. Desta forma, para o dimensionamento do SAAP foram apenas considerados o 

depósito com respetivos acessórios e a tubagem necessária para fazer a ligação do reservatório à 

extremidade do edifício (figura 21). 

Para o cálculo o custo de cada componente, recorreu-se a uma ferramenta de simulação de orçamentos 

em construção civil, de forma a se obter uma estimativa mais próxima da realidade [78]. O custo total 

do SAAP encontra-se  descrito na tabela 36, enquanto que os custos detalhados de cada componente 

estão aprofundados no Anexo VI, a par do esquema do sistema idealizado. 

Tabela 36: Preço total do SAAP (adaptado de [78]). 

 Preço (€) 

Depósito para 40 000 l 10.992,43 

Filtro de águas pluviais 407,28 

Tubo de aspiração 181,75 

Estação de controlo 2.268,87 

Tubos PVC PN4 para ligação entre reservatório e o 

sistema de drenagem de águas pluviais (9 m) 
17,6  

Tubos PVC PN4 para ligação entre reservatório e  a 

rede de abastecimento do edifício (9 m) 13 
17,6 

Curva PVC PN4 a 87º30’  3,92 

Total 13.869,89 

 

Com base no investimento total e considerando a poupança anual estimada (tabela 34), procedeu-se 

à análise económica do SAAP, tendo-se obtido um período de retorno de 3,92 anos. A análise 

económica detalhada está representada na tabela 37. 

Tabela 37: Análise económica do SAAP. 

Tempo 0 1 2 3 

(…) 

10 

Investimento (€) 13.885,53     

Poupança (€)  3.892,33 3.892,33 3.892,33 3.892,33 

Fluxo de caixa (€) -13.885,53 3.892,33 3.892,33 3.892,33 3.892,33 

Fluxo de caixa atualizado (€) -13.885,53 3.742,63 3.598,68 3.460,27 2.629,52 

Fluxo de caixa acumulado (€) -13.885,53 -10.142,90 -6.544,22 -3.083,95 17.684,79 

VAL (€) 17.004,61 

Taxa de atualização (%) 4% 

TIR 20% 

Período de retorno (Anos) 3,92 

A aplicação do SAAP permitiria reduzir o consumo de água potável no pavilhão de Civil em 9,4% e no 

Campus da Alameda em 1,8%. 

 
13 Também não é conhecida a localização exata da rede de abastecimento, pelo que se considerou apenas a 

ligação entre o reservatório e o edifício. 
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5.2.3 Resíduos 

Ao nível da gestão de resíduos, o Campus não apresenta grandes soluções, não existindo sequer um 

sistema de monitorização que permita estimar a produção anual. Ao longo do Campus existem diversos 

contentores destinados a todo o tipo de resíduos, mas há apenas alguns locais pontuais com 

contentores preparados para reciclagem e outro tipo de resíduos. 

Neste sentido, são sugeridas três medidas para melhorar a gestão de resíduos no campus, distribuídas 

por três dimensões: Reutilização, Reciclagem e Valorização. 

A. Criação de uma plataforma para reutilização de materiais indesejados no Campus 

B. Implementação de um sistema de reciclagem 

C. Aquisição de um compostor para valorização de resíduos orgânicos 

 

A. Plataforma de reutilização de materiais indesejados no Campus 

Uma boa gestão de resíduos deve começar por medidas que permitam a sua redução. Neste sentido, 

sugere-se a criação de uma plataforma online, para a partilha de materiais indesejados na faculdade. 

A ideia é que cada departamento possa publicar ou reivindicar itens indesejados de toda a universidade, 

tais como móveis de escritório utilizados em gabinetes, materiais de escritório ou até mesmo materiais 

de laboratório. Os materiais devem permanecer sempre como propriedade da universidade.  

Esta ideia foi já implementada em várias universidades, como é o caso da University of Oxford,  que 

tem evitado cerca de 100.000 kg de resíduos por ano [35]. 

B. Implementação de um sistema de reciclagem 

Ao nível da reciclagem a sugestão passa por uma distribuição de vários ecopontos para colocação de 

resíduos variados, plásticos e papel/cartão, nos corredores dos vários edifícios do campus, retirando 

inclusive os contentores de recolha indiferenciada existentes nas salas de aula. O objetivo é que os 

alunos comecem a reciclar os seus resíduos. 

A título de exemplo, foi estudada a distribuição de vários ecopontos no Pavilhão de Civil, estimando-se 

a quantidade necessária e o investimento requerido. Para tal, foi feita uma pesquisa de mercado onde 

foi identificado o modelo com um preço mais acessível (tabela 38). 

Tabela 38: Propriedades do ecoponto selecionado. 

Contentor 
Custo unitário 

(€) 

Capacidade 

(L) 
Entidade  

Ecoponto com 3 

unidades para resíduos 

diferenciados, plástico e 

papel/cartão  

178,00 

180 L (60 L 

cada 

separador) 

berrio 
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A distribuição dos ecopontos nos pisos -1, 0 e 1 do edifício de Civil, onde existem salas de aula, 

encontra-se na figura 22. A distribuição nos restantes pisos está representada no Anexo VII. 

 

Figura 22: Sugestão da localização dos ecopontos distribuídos pelos pisos -1, 0 e 1 do Pavilhão de Civil. 

 

O critério utilizado para a distribuição dos ecopontos foi colocá-los em pontos de passagem obrigatórios 

para quem sai das salas de aula. Para além disso, com base em medições efetuadas verificou-se que 

os contentores existentes nas salas têm uma capacidade de 15 l (36x28x15 cm). No entanto, não se 
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sabe ao certo qual a fração de resíduos de cada tipo que, por norma, são despejados nestes 

contentores diariamente, não sendo possível estimar com precisão quantas salas um ecoponto (60 L 

por tipo de resíduo) pode cobrir. Assim, de acordo com a distribuição proposta, um ecoponto cobriria, 

em média, seis salas de aula. 

De acordo com a distribuição proposta, seriam necessários 27 ecopontos, o que acarretaria um 

investimento total de 4806 €. De referir, no entanto, que para além do modelo sugerido existem diversas 

opções no mercado, sendo que a maior parte das empresas do ramo colocam o preço sob orçamento, 

pelo que para grandes instituições, como é o caso do IST, que queiram fazer encomendas de grande 

número deverão ter preços mais aceitáveis. 

C. Compostor para valorização de resíduos orgânicos 

Uma forma de reduzir a quantidade de resíduos orgânicos produzidos pelo Campus da Alameda era a 

aquisição de um compostor. Este poderia, por exemplo, ser utilizado para a valorização dos resíduos 

orgânicos resultantes da Cantina do Campus. O composto gerado poderia, posteriormente, ser utilizado 

como fertilizante nos espaços verdes do Campus ou doado em caso de excesso. 

Segundo foi possível apurar junto do responsável pela Cantina, todos os dias são servidas, em média, 

1000 refeições, distribuídas entre almoço e jantar. Assumindo-se que por cada refeição confecionada 

é gerada uma média de 0,16 kg de resíduos orgânicos [79], então todos os anos são produzidos cerca 

de 36.800 kg de resíduos orgânicos na Cantina do Campus 14. 

Existem diversos modelos de compostores, com variáveis capacidades, à venda no mercado. O modelo 

sugerido tem uma capacidade de 1200 L e um custo unitário de 246,50 € (figura 23). 

 

Figura 23: Compostor de 1200 L (Entidade: PlanetaHuerto.pt). 

Considerando-se que o processo de compostagem demora cerca de 4 meses, então, cada compostor 

poderia ser utilizado para tratar 3600 kg de resíduos por ano. Para tratar todos os resíduos gerados na 

Cantina, seriam necessários 10 compostores. 

  

 
14 Considerou-se que a Cantina serve refeições 230 dias por ano, excluindo fins-se-semana e mês de 

encerramento. 
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5.2.4 Melhoria de desempenho ambiental LiderA 

Com base no cenário do Campus após a implementação das medidas propostas ao nível da gestão de 

recursos, em conjunto com algumas sugestões para melhoramento de critérios ligados a outras 

vertentes, procedeu-se a uma nova avaliação do Campus da Alameda, segundo o sistema LiderA, de 

forma a averiguar qual a melhoria de desempenho ambiental possível. 

Neste sentido, seguem-se os critérios suscetíveis de melhoria: 

• Associados à gestão de recursos: 

P7 (Desempenho Passivo): Após a reabilitação da cobertura em 7 edifícios do campus (43% da área 

total do pavimento edificado do campus da Alameda), no âmbito do plano de eficiência até 2020, será 

possível melhorar consideravelmente o conforto térmico e o desempenho bioclimático dos edifícios, 

pelo que este critério deverá ser melhorado até A. 

P8 (Sistemas energéticos eficientes): No âmbito do plano de eficiência em questão, o Campus 

poderá adquirir um novo certificado energético com avaliação B, pelo que este critério também deverá 

ser melhorado para B. 

P10 (Uso ponderado da água): Com a introdução de reguladores de caudal nos lavatórios das WC e 

o reaproveitamento de águas pluviais, o Campus poderia melhorar significativamente a sua eficiência 

hídrica. A análise destes equipamentos foi feita apenas para o pavilhão de Civil, mas a sua aplicação 

a todo o Campus permitiria atingir uma avaliação A+ neste critério. 

P11 (Gestão de água local): Através da implementação de um SAAP e de um plano para gestão das 

águas pluviais alargados a todo o Campus, seria possível obter a classificação máxima neste critério, 

A++. 

P16 (Gestão de resíduos): A adoção do sistema de reciclagem proposto para o edifício de Civil, mas 

alargado a todo o Campus, em conjunto com a utilização de compostores e a criação de uma plataforma 

para reutilização de materiais indesejáveis, tornaria possível a obtenção de um nível de desempenho 

A++ neste critério. 

P33 (Baixos custos no ciclo de vida): Através da adoção de equipamentos com baixos custos de 

funcionamento, como o caso das lâmpadas LED no âmbito de plano de eficiência e os reguladores de 

caudal, será possível reduzir bastante os custos da fatura anual de energia e água. Deste modo, este 

critério seria melhorado para A+. 

P34 (Contributo para a economia circular): A adoção dos sistemas de reciclagem, valorização e 

reutilização de resíduos propostos, aliados à aquisição de equipamentos mais eficientes, como os 

descritos antes, melhorariam a avaliação deste critério para B. 
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• Outros critérios suscetíveis de melhoria: 

P3 (Valorização ecológica): Seria possível subir o desempenho ambiental até uma classificação C, 

através de uma maior arborização do campus, garantindo a existência de, pelo menos, 12 espécies 

autóctones, como por exemplo o Castanheiro, o Carvalho-Português ou o Loureiro. 

P4 (Serviços de ecossistemas): Uma forma de aumentar os serviços de ecossistemas no Campus, 

seria a distribuição de ninhos nas árvores existentes. Paralelamente, através da arborização sugerida 

acima, de preferência ao longo dos limites do campus, seria possível melhorar este critério para B. 

P14 (Contributo para produção alimentar local e acesso): Sugere-se a criação de uma horta 

comunitária, gerida pela faculdade e com participação voluntária, com o objetivo de promover e 

sensibilizar a prática de permacultura. Embora não pudesse haver uma produção em grande escala, 

os alimentos cultivados poderiam ser utilizados na Cantina e restantes concessões do Campus. 

Paralelamente, o composto resultante do compostor sugerido anteriormente poderia ser aplicado no 

terreno da horta. A ideia já foi implementada em várias instituições como é o caso da Swiss Federal 

Institute of Technology ou a University of California, Davis (tabela 1). O Campus tem algumas áreas 

verdes desocupadas que poderiam ser utilizadas para o efeito como o caso da zona 3 (figura 10). Com 

isto, este critério seria melhorado para A. 

P37 (Gestão da informação para atuação sustentável): Para de promover a atuação sustentável no 

Campus, seria necessária uma maior sensibilização de toda a comunidade académica através da 

partilha de maior informação. A título de exemplo, poderiam ser afixados, juntamente com os 

contentores propostos, cartazes se sensibilização a importância da reciclagem ou até criar um guia de 

boas práticas sustentáveis. Desta forma, este critério poderia atingir um nível A++. 

P39 (Monitorização e governança): Deveria ser criado um sistema de monitorização de resíduos, 

atualmente inexistente no campus. Paralelamente, os dados monitorizados tanto dos resíduos como 

da água e energia, deveriam ser regularmente partilhados para que toda a comunidade tivesse 

conhecimento dos mesmos, dando oportunidade a que estas pudessem sugerir melhorias, permitindo 

a envolvência de toda a comunidade na sustentabilidade do campus. Com base nisto, este critério 

poderia ser incrementado até A++. 

P40 (Marketing e Inovação): A sustentabilidade de uma instituição cada vez tem mais peso na criação 

da sua imagem. É importante que estas promovam todas as suas medidas, iniciativas e resultados 

alcançados. Embora o projeto Campus Sustentável disponha de uma página online, a mesma não é 

regularmente atualizada. Para além de uma atualização regular com os tópicos antes sugeridos deveria 

igualmente ser promovida pela página do IST. Adicionalmente, seria bom a organização de eventos 

pontuais para promoção da sustentabilidade. Desta forma, seria possível melhorar este critério até A++. 

Perante estas sugestões, seria possível melhorar o desempenho ambiental do Campus para o nível A+ 

no sistema Lidera, o que corresponde a um aumento de 75% face à prática usual. 
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5.3 Avaliação de viabilidade 

• Energia: 

Com base no nível de melhoria que cada solução permite alcançar, a par da respetiva análise 

económica, é possível determinar quais aquelas cuja aplicação pode ser realmente viável. 

Quanto à proposta dos aerogeradores, para aproveitamento de energia eólica, esta podia ser uma 

solução complementar aos painéis fotovoltaicos, principalmente na altura do inverno, quando há menos 

dias ensolarados e a velocidade do vento é teoricamente mais elevada. No entanto, para que fosse 

possível alcançar o nível superior no sistema LiderA (D), relativamente ao uso de energias renováveis, 

seria necessária a aquisição de um grande número de turbinas, independentemente do modelo.  

Em termos económicos, o segundo modelo (HY – 3000W), é o que apresenta um período de retorno 

mais curto, cerca de 7 anos, e aquele, cuja aplicação, aparenta ter uma maior rentabilidade, dado os 

valores do VAL e da TIR mais elevados. Para além disso, as suas características permitem que fosse 

instalado na cobertura de um edifício. Todavia, os edifícios cuja cobertura não será ocupada por painéis 

fotovoltaicos (figura 18), são poucos e encontram-se mais rebaixados que a sua envolvência, pelo que 

a velocidade do vento e consequente rentabilidade dos aerogeradores seria comprometida. É o caso 

dos pavilhões de Mecânica III, Informática II, Eletricidade, Química e a Cantina. 

A exceção são as Torres Norte e Sul, cuja altitude pode favorecer o aproveitamento eólico. De acordo 

com a distribuição de consumos energéticos em 2012, disponível na página do Campus Sustentável, a 

Torre Norte é responsável por 5,4% do consumo energético do Campus ao passo que a Torre Sul é 

responsável por 14%. A dimensão da cobertura não daria, no entanto, para a instalação de um grande 

número de aerogeradores. Poderiam, por exemplo, ser instalados 8 turbinas em cada torre, sendo que 

isto se traduziria numa redução de 7,7% do consumo energético na Torre Norte e 3% na Torre Sul. 

Simultaneamente, isto significaria apenas a redução de 1% no consumo global de energia no Campus. 

Posto isto, pode concluir-se que a aplicação de aerogeradores no Campus não será uma proposta 

muito viável.  

Há, efetivamente, universidades que conseguem suprimir quase todas as suas necessidades 

energéticas através de produção eólica, como é o caso da University of Wagenigen na Holanda. No 

entanto, a mesma dispõe de um parque eólico em Leystad, a cerca de 75 km do Campus. 

• Água: 

Ao nível das soluções propostas para a redução do consumo de água no pavilhão de Civil, tanto os 

reguladores de caudal como o SAAP se mostraram bastante rentáveis. Os primeiros teriam um período 

de retorno de apenas 2 meses ao passo que o SAAP teria um período de retorno de 4 anos, 

aproximadamente.  

As duas soluções juntas permitiriam a redução de cerca de 18% do consumo de água potável no 

pavilhão. Isto significaria apenas uma redução de 3,5% no consumo total de água no Campus, no 
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entanto, dada a alta viabilidade de ambas as propostas, o mesmo poderia ser feito nos restantes 

edifícios permitindo, assim, uma redução mais acentuada no consumo global de água.  

• Resíduos: 

Relativamente ao sistema de reciclagem proposto, o mesmo não reduziria necessariamente a 

quantidade de resíduos produzidos no Campus. No entanto, poderia ser uma boa solução para desviar 

uma percentagem significativa de resíduos dos aterros, uma vez que passaria a haver um aumento de 

resíduos reciclados.  

Quanto à aquisição do compostor, com um investimento de apenas 246 € seria possível tratar 3600 kg 

de resíduos orgânicos por ano, podendo estes serem valorizados e utilizados nos terrenos do próprio 

campus.  

Desta forma, ambas as soluções propostas ao nível dos resíduos aparentam ser viáveis, sendo que o 

sistema de reciclagem poderia começar por ser aplicado no pavilhão de Civil, de forma a analisar os 

resultados durante uns meses, sendo posteriormente alargado ao restante Campus caso se 

verificassem bons progressos. 

5.4 Programa de gestão ambiental 

Tendo em conta as propostas viáveis, é possível planear um programa de gestão ambiental para o 

Campus da Alameda, com o período ideal para a implementação da proposta e o investimento total 

necessário para implementar todas as soluções. 

Tabela 39: Programa de gestão ambiental - Serviços e investimentos. 

  2020 2021 2022 

Serviço Propostas S1 S2 S1 S2 S1 S2 

Energia Plano de eficiência 2020  X     

Investimento (€)  -     

Água 
Reguladores (Pav. Civil) X      

SAAP (Pav. Civil)      X 

Investimento (€) 557,70     13.885,53 

Resíduos 

Programa de reciclagem 
(Pav. Civil) 

 X     

Compostor X      

Plataforma para 
reutilização 

X      

Investimento (€) 246,50 4.086,00     

Investimento Total (€) 19.500 € 

 

Ao nível das propostas para a água, os reguladores de caudal deveriam ser implementados logo de 

início de 2020. Desta forma, no 2º semestre de 2022, o Campus já teria um retorno financeiro 
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equivalente a metade do investimento do SAAP, pelo que a sua implementação nesta altura seria 

suportada já por esse lucro obtido com os reguladores 15. 

Ao nível dos resíduos, o compostor poderia ser adquirido juntamente com os reguladores, ao passo 

que o programa de reciclagem poderia ser implementado logo no 2º semestre. Já a criação da 

plataforma não apresenta qualquer investimento, pelo que a sua implementação também deve ser feita 

o mais rápido possível.  

De notar que caso as soluções para os resíduos e para a água se verificassem bastante viáveis para o 

pavilhão de Civil, poderiam ser aplicadas noutros edifícios, entretanto. 

O investimento total das soluções propostas é de 19.500 €. 

  

 
15 O fluxo de caixa acumulado, referente à aplicação dos redutores, é de cerca de 6.500€ ao fim de dois anos. 
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6. Discussão de resultados 

6.1 Referencial  

O objetivo do benchmarking realizado foi permitir uma comparação entre as universidades 

selecionadas, em relação a certos aspetos ambientais, de forma a determinar quais as que 

demonstravam uma melhor prestação. 

Os aspetos ambientais selecionados foram o consumo de recursos (água e energia), a emissão de 

GEE associadas ao consumo de energia e a geração de resíduos. Considera-se que são os aspetos 

mais significativos para este estudo na medida em que são as quatro áreas ambientais para as quais 

a maior parte das universidades analisadas apresentam dados e também por serem os quatro fatores 

que em conjunto têm um maior peso no sistema LiderA. 

De forma a que os dados pudessem ser comparáveis entre as várias instituições tornou-se necessário 

selecionar parâmetros normalizadores, tendo sido utilizados, em simultâneo, a área construída e o 

número de estudantes matriculados. Trata-se de dois parâmetros que também são apresentados pela 

generalidade das universidades. 

Quanto à área construída, assumiu-se que quanto maior esta for maiores serão também as 

necessidades de consumo de recursos bem como a geração de resíduos. A título de exemplo, duas 

universidades podem ter consumos de energia iguais, no entanto, uma delas pode ter o dobro da área 

construída, sendo que à partida terá uma maior eficiência energética na medida em que necessita de 

menos energia por m2. 

Relativamente ao número de estudantes, considerou-se igualmente um fator importante a considerar 

na comparação entre as várias instituições, na medida em que estes são os principais utilizadores 

diários de um campus universitário. Desta forma, serão eles os principais responsáveis pelo consumo 

de recursos e também pela produção de resíduos. Assim, à partida, uma universidade com um maior 

número de estudantes terá maiores necessidades energéticas e de água, da mesma maneira que toda 

a atividade resultante do elevado número de alunos levará também a uma maior produção de resíduos. 

6.2 Análise de benchmarks 

Com base nos indicadores de performance das universidades analisadas, para as quais havia dados 

disponíveis, foi possível estimar um valor padrão máximo, até ao qual se pode considerar que as 

instituições praticam as melhores práticas em termos de consumo de água, energia e geração de 

resíduos.  

O objetivo passa por identificar em que patamar o Campus da Alameda do IST se encontra em termos 

de eficiência energética, eficiência hídrica e geração de resíduos.  
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Relativamente à energia, verificou-se que o Campus, na situação atual, tem uma prática convencional, 

aproximando-se, todavia, do limite das melhores práticas (figura 24 A). No entanto, de acordo com os 

resultados esperados do plano de eficiência em curso, estima-se que o Campus da Alameda possa 

atingir o nível de “melhor prática”, colocando-se entre as melhores universidades da amostra (figura 24 

B).  

 

 

Figura 24: Benchmarks relativas ao consumo de energia antes (A) e após (B) a implementação de medidas de 
eficiência energética no IST. 

Isto mostra que o Técnico está efetivamente num bom caminho para atingir valores de consumo de 

energia exemplares adotando as melhores práticas em termos de eficiência energética. 

Já em relação às emissões de GEE, em toneladas de CO2eq, associadas ao consumo energético, os 

resultados não são tão bons, sendo que atualmente o Campus está entre as piores universidades da 

amostra (figura 25 A), com níveis associados à “pior prática”. Todavia, após a implementação do 

referido plano de eficiência, estima-se que possam ser atingidos os limiares da “prática convencional”, 

continuando, no entanto, muito distante de estar associado às melhores práticas (figura 25 B).  

Este é um resultado surpreendente dado os excelentes indicadores que o Campus tem em termos de 

consumo energético. Efetivamente, seria de esperar que em relação às emissões de GEE, a prestação 

fosse semelhante à energia. No entanto, tal discrepância pode ser explicada pelo facto de os valores 

dos GEE associados ao consumo energético do Campus são estimados através dos fatores de 

conversão legislados para o mix energético nacional, de acordo com o Decreto-Lei 118/2013 de 20 de 

Agosto [80]. Deste modo, a aparente má prestação do Instituto Superior Técnico poderá ser justificável 

neste contexto, uma vez que o fator de conversão utilizado (0,144 kgCO2/kWh) pode ser bastante 

superior ao utilizado pelas restantes instituições analisadas. A título de exemplo, o fator de conversão 

utilizado pela University of Wagenigen, que detém a 5ª melhor prática na análise feita, é de 0,015 

kgCO2/kWh [81], um valor bastante inferior ao utilizado no Técnico.   
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Figura 25: Benchmarks associadas à emissão de GEE, em tonCO2eq, antes (A) e após (B) a implementação das 
medidas de eficiência energética no campus. 

 

Em relação ao consumo de água, os valores obtidos indicam que o Campus da Alameda adota a 

“prática convencional”, estando num nível intermédio na amostra selecionada, afastado tanto das 

melhores como das piores universidades (figura 26).  

 

Figura 26: Benchmarks associadas ao consumo de água no Campus. 

 

As medidas sugeridas para a poupança de água permitiriam reduzir o indicador de performance do 

Campus, de 5,53E-05 para 5,30E-05 m3/estudante x m2 área/ano, mas não seria suficiente para que 

este atingisse o nível das melhores práticas. No entanto, há que ter em conta que as medidas propostas 

se limitam ao pavilhão de civil, sendo que se as mesmas fossem alargadas aos restantes edifícios, 
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então aí certamente o IST atingiria limiar da “melhor prática”, colocando-se entre as melhores 

universidades analisadas. 

Por fim, em relação à produção de resíduos, como o Campus não tem um sistema de monitorização 

para quantificar os mesmos, não pode ser comparado com as restantes universidades. 

Em relação às universidades analisadas, aquelas que apresentam uma melhor prestação no conjunto 

das quatro categorias analisadas são:  

• University of Washington, Seattle, USA (“melhor prática” nas quatro categorias) 

• University of British Columbia, Vancouver, CA (“melhor prática” nas quatro categorias) 

• University of California, Berkeley, USA (“melhor prática” na energia, emissões de GEE e 

resíduos e muito perto da melhor prática na água) 

É de notar que os rankings escolhidos (ARWU) e (NTU) para a seleção das universidades, utilizam 

como principal critério de classificação o número de artigos científicos publicados na área do ambiente 

e da sustentabilidade. Ou seja, classificam as universidades principalmente com base no seu 

desempenho ao nível da investigação. No entanto, assumiu-se que as mesmas universidades que têm 

um bom desempenho nesta área terão efetivamente preocupações com o ambiente e sustentabilidade, 

sendo que ao nível das operações universitárias deverão ter igualmente um bom desempenho.  

A análise feita teve como foco as operações universitárias e impactes relacionados, como o consumo 

de recursos e emissões de GEE. Posto isto, o facto de uma universidade ocupar os primeiros lugares 

nos rankings analisados não quer dizer que tenha de ter necessariamente a melhor prestação em 

termos de consumo de água, energia e produção de resíduos, uma vez que os indicadores escolhidos 

são diferentes. 

Deste modo, acabou por ser dar uma maior importância às operações universitárias, face à 

investigação e ensino, por se considerar que é o aspeto que pode influenciar mais diretamente a gestão 

ambiental num campus universitário, sendo comum a todas as instituições. Efetivamente, uma 

instituição que não seja especializada na área de engenharia e ciências não terá à partida um 

desempenho tão bom no que toca à investigação nestas áreas. No entanto, o mesmo não quer dizer 

que a instituição não tenha preocupações ambientais e não trabalhe, ao nível das operações, para 

reduzir os seus impactes ambientais. 
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6.3 Desempenho ambiental LiderA 

De acordo com a apreciação feita dos 40 critérios do sistema LiderA, estimou-se que o Campus da 

Alameda tem, atualmente, uma avaliação de desempenho ambiental B, muito próximo do nível A, que 

está imediatamente acima.  

É de referir que a avaliação de alguns critérios foi feita de forma mais qualitativa, dada a pouca 

disponibilidade de certos dados.  

Posto isto, e de acordo com os níveis de prática identificados, procurou-se tornar o Campus da Alameda 

mais sustentável, tendo sido exploradas algumas medidas de melhoria, principalmente ao nível da 

gestão de recursos. 

Em termos de medidas energéticas, não foi encontrada nenhuma medida nova e viável que permitisse 

melhorar o desempenho do Campus, dado que já está em curso um plano com diversas soluções para 

melhorar a sua eficiência energética e reduzir o consumo da rede e de gás natural com recurso à 

energia solar. A solução explorada foi a energia eólica, mas esta mostrou-se pouco eficaz, de acordo 

com a avaliação feita. 

Para a água, foram sugeridas duas medidas, cuja aplicação se mostrou viável. À partida, poder-se-ia 

reduzir consideravelmente o consumo de água no Campus com a aplicação das medidas estudadas 

para o pavilhão de Civil, no qual se atingiu uma redução de 18%. 

Em relação aos resíduos, foram feitas três sugestões de melhoria que podem ser igualmente viáveis, 

sendo que esta é a área, das três em questão, na qual se tem investido menos no Campus. 

Na tabela 40, encontram-se os valores referentes à poupança no consumo de água e geração de 

resíduos no Campus, após a aplicação das medidas sugeridas, que contabilizam um investimento total 

de 19.495,73 €, isto é 19.500€. Encontram-se igualmente os dados de poupança referentes à energia, 

sendo que se realça mais uma vez que esta redução não se deve a medidas sugeridas na presente 

dissertação. 

Tabela 40: Valores de poupança anual após implementação de medidas de melhoria. 

Resíduos Água Energia 

kg % m3 % kWh % 

3.600 - 2.070 3,5 2.455.225 21 

Com base nestas e noutras medidas sugeridas, mostrou-se que é possível melhorar a avaliação em 14 

critérios, aumentando desempenho ambiental do Campus para o nível A+. A tabela 41 mostra os 

critérios suscetíveis de melhoria. 
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Tabela 41: Critérios LiderA melhorados através das medidas de melhoria. 

Critério 
Avaliação 

atual 
Melhorias 

Avaliação com 
melhorias 

P3 – Valorização ecológica E Aumentar o número de árvores no Campus C 

P4 – Serviços de 
Ecossistemas 

D Colocação de ninhos B 

P7 – Desempenho passivo D 
Reabilitação da cobertura de isolamento em 

7 edifícios. 
A 

P8 – Sistemas energéticos 
eficientes 

D 
Novo certificado energético com 

classificação B 
B 

P10 – Uso ponderado da 
água 

B Implementação de reguladores e SAAP A+ 

P11 – Gestão da água local E SAAP A++ 

P14 – Contributo para 
produção alimentar 

E Horta comunitária A 

P16 – Gestão dos resíduos E 
Reciclagem, compostagem e plataforma de 

reutilização 
A++ 

P33 – Baixos custos no ciclo 
de vida 

E Maior eficiência energética e hídrica A+ 

P34 – Contributo para 
economia circular 

E Reaproveitamento de resíduos e reciclagem B 

P37 – Gestão da informação 
sustentável 

C 
Maior sensibilização para atuação 

sustentável 
A++ 

P39 – Monitorização e 
Governança 

B 
Criar sistema de monitorização de resíduos, 

partilhar indicadores de desempenho e incluir 
toda a comunidade através de sugestões 

A+ 

P40 – Marketing e Inovação E 
Atualizar página do Campus Sustentável 

com dados e iniciativas ou medidas tomadas 
A++ 

6.4 Principais Limitações 

A primeira limitação encontrada na elaboração da presente dissertação, prendeu-se com a dificuldade 

em encontrar dados fiáveis sobre o desempenho ambiental das Universidades. Embora todas as 

instituições analisadas disponham de uma página referente à sustentabilidade no Campus, na qual 

partilham os seus objetivos, iniciativas e resultados em termos ambientais e de sustentabilidade, nem 

todas publicam os valores referentes ao consumo anual de recursos ou geração de resíduos. São 

poucas as faculdades que publicam relatórios de sustentabilidade detalhados, sendo que a maior parte 

dos dados foram obtidos através do sistema STAR’s [30], ao qual estão associadas quase todas as 

instituições americanas. Paralelamente, surge o facto da veracidade dos respetivos dados não ter sido 

confirmada, pelo que poderá haver uma margem de erro considerável na análise feita. 

Relativamente aos indicadores de desempenho utilizados, os mesmos resultam da relação entre os 

dados referentes aos aspetos ambientais considerados como mais significativos e os dois parâmetros 

normalizadores, área construída do campus e número de alunos matriculados. No que toca a este 

último parâmetro, assumiu-se que os estudantes representam efetivamente a maior fração da 

população académica. No entanto, acaba por ser menosprezada uma outra parte considerável da 

comunidade académica, os técnicos e docentes, pelo isto pode limitar também a análise feita, 

aumentando a margem de erro no que toca às diferenças entre as várias instituições. Optou-se por não 
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se considerar esta parte da população académica dado que a maior parte das instituições analisadas 

não apresenta dados tão claros sobre este aspeto. 

Para além disso, de acordo com os indicadores utilizados, é dada uma igual importância ao número de 

estudantes e área construída, assumindo-se que 1 estudante tem o mesmo valor de 1 m2. Isto pode 

também limitar, em parte, a análise feita, no sentido em que para alguns aspetos ambientais, como o 

consumo de água, os estudantes terão um maior peso que a área construída. Ou seja, o consumo de 

água dependerá maioritariamente do número de estudantes do que propriamente da área.  

Outro obstáculo encontrado foi o facto de o Campus da Alameda ser constituído por diversos edifícios 

isolados no qual decorrem variáveis atividades, pelo que a aquisição de dados detalhados para 

consumo de água e energia é complicada. O Campus Sustentável já tem meios de monitorização que 

possibilitam saber a fração de consumos em cada edifício, mas a sua distribuição por equipamentos 

ou atividades torna-se uma tarefa mais complexa. 

Da mesma forma, a sugestão de melhorias para o Campus, em geral, também se torna mais 

complicada, motivo pelo qual se optou por estudar a maior parte das soluções para um único edifício, 

o pavilhão de Civil.  
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7. Conclusões e recomendações 

7.1 Considerações finais 

A gestão ambiental é cada vez mais uma realidade nas Instituições Universitárias. Dadas as dimensões 

de um Campus Universitário, tanto a nível demográfico como construtivo e operacional, torna-se 

indispensável que estes adotem um bom plano de sustentabilidade para gerir os seus recursos de 

forma mais cuidada e garantir a sua participação na luta contra as alterações climáticas. 

Paralelamente, as universidades têm a responsabilidade acrescida de educar os estudantes, 

transmitindo-lhes noções e conceitos sobre o ambiente, para que estes no futuro adotem 

comportamentos e tomem as suas decisões com base numa política sustentável. Aliado a isso, as IES 

têm ao dispor todos os recursos necessários para realizar investigação e procurar soluções que lhes 

permitam melhorar o seu desempenho ambiental. 

Com base nesta realidade, existem já diversos rankings que classificam as universidades de todo o 

Mundo de acordo com as suas prestações ambientais, em várias dimensões. Os rankings ARWU e 

NTU são dois rankings bastante conceituados que avaliam as IES de acordo com o número de 

publicações anuais que estas fazem acerca da sustentabilidade e ambiente. Supõe-se, portanto, que 

as instituições mais bem cotadas tenham preocupações ambientais e procurem soluções para reduzir 

a sua pegada ecológica. 

Através da análise destes rankings entre 2016 e 2018, foram selecionadas as melhores faculdades e 

através dos seus indicadores de desempenho nas áreas da energia, água e resíduos, estabeleceram-

se benchmarks associados à melhor e pior prática nestas áreas, com o posterior objetivo de analisar o 

tipo de práticas adotadas pelo IST. 

O Campus da Alameda do Instituto Superior Técnico, caso de estudo na presente dissertação, conta, 

desde 2011, com um projeto de sustentabilidade que trabalha em soluções que permitam melhorar a 

sua prestação ambiental com foco em quatro áreas: energia, água, mobilidade e resíduos. 

Têm sido registados vários progressos em todas as vertentes sendo que a área da energia é aquela 

que se destaca. Os indicadores apontam para um nível de “prática convencional”, sendo que se 

encontra atualmente em curso um plano de eficiência energética a ser concluído até 2020, através do 

qual o Campus melhorará consideravelmente a sua eficiência energética. É expectável que o consumo 

energético do campus baixe em cerca de 21% e que 8% deste consumo passe a ser proveniente de 

energia solar. Com isto, prevê-se que o Campus alcance o nível de “melhor prática”. Já no que toca às 

emissões de GEE associadas, existe alguma disparidade, sendo que os valores atuais associam o 

Campus à “pior prática” com a perspetiva de se atingir a “prática convencional” após o plano em vigor. 
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Relativamente à água, foram alcançados resultados bastante positivos através de medidas de baixo 

custo, mais ao nível de monitorização e controlo de consumos para evitar gastos desnecessários. No 

entanto, para se alcançar melhores resultados será necessário um investimento superior. 

Nos resíduos não foram ainda adotadas medidas de destaque que permitissem reduzir 

consideravelmente o seu consumo e geração, respetivamente. É, portanto, a par da água, a área na 

qual se deve dar mais foco. 

O sistema LiderA, um sistema de certificação ambiental, foi aplicado a este estudo com o objetivo de 

avaliar o desempenho ambiental do Campus da Alameda. Verificou-se, com base nos seus 40 critérios, 

distribuídos entre várias vertentes, que o Campus tem atualmente um nível de desempenho B. 

Com vista a melhoria do seu desempenho, foram analisadas de forma detalhada soluções nas áreas 

da energia, água e resíduos. Ao nível da energia, verificou-se que o potencial eólico do Campus é 

bastante reduzido, não compensando a instalação dos aerogeradores estudados. Isto deve-se, 

essencialmente, ao facto da velocidade média do vento no IST, cerca de 4,55 m/s, ser bastante 

reduzida.  

Relativamente à água, com um orçamento de 14.443 €, através da instalação de reguladores de caudal 

nos lavatórios e um Sistema de Aproveitamento de Águas Pluviais, seria possível reduzir o consumo 

de água potável em 18% no pavilhão de Civil, o que corresponde a 3,5% do consumo global do 

Campus, dado que o edifício de Civil é aquele onde a fração de consumo de água é maior. A alta 

viabilidade destas duas soluções conjuntas, com períodos de retorno reduzidos, mostra que as mesmas 

poderão ser adotadas por mais edifícios da universidade por forma a reduzir substancialmente o 

consumo total de água potável. Com isto, provavelmente seria possível alcançar o nível das “melhores 

práticas”. 

Ao nível dos resíduos, verificou-se que o IST não tem um plano de gestão muito elaborado. Sugeriu-

se, portanto, a adoção de um sistema de reciclagem, exemplificado para o pavilhão de Civil, a 

compostagem de resíduos orgânicos da Cantina e ainda a criação de uma plataforma para reutilização 

de materiais indesejados na faculdade. A viabilidade destas medidas é difícil de estimar, dado que não 

existe um sistema de monitorização que permita contabilizar a geração anual de resíduos. No entanto, 

com a adoção de um compostor seria possível reduzir cerca de 10% dos resíduos orgânicos gerados 

anualmente na confeção de refeições da Cantina.  

Através de várias sugestões de melhoria, juntamente com o plano de eficiência em curso, verificou-se 

que é possível melhorar o desempenho ambiental do IST. Ao todo, foram apresentadas medidas para 

melhorar a avaliação de 13 critérios, o que melhoraria o desempenho ambiental do Campus para a 

classe A+. 

Em suma, a hipótese da tese comprovou-se, tendo sido identificados todos os aspetos que contribuem 

negativamente para a prestação ambiental do Campus, tendo sido propostas melhorias para os 
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mesmos, através das quais se mostrou que é possível melhorar o desempenho ambiental do Campus 

para um nível de referência.  

7.2 Recomendações futuras 

Numa perspetiva futura e após a finalização do "Plano de Eficiência Energética - Técnico 2020", seria 

vantajoso iniciar um processo de certificação ambiental dos diferentes edifícios da Alameda. Os critérios 

do sistema LiderA para os quais se reuniu menos informação são aqueles referentes aos edifícios, pelo 

que uma recolha de informação detalhada e posterior avaliação ambiental dos mesmos seria uma mais 

valia. Poderia servir de tema para trabalhos futuros. 

Adicionalmente, era importante que fosse feita uma monitorização mais pormenorizada dos consumos 

energéticos e de água no campus, com consequente publicação regular dos valores obtidos.  A 

acrescentar, deveria também ser implementado um sistema de monitorização de resíduos. 

Posteriormente, seria bom para o Técnico publicar um relatório de sustentabilidade e gestão ambiental, 

no qual daria conta de todas as tuas atividades e respetivos resultados alcançados. Isto serviria 

eventualmente para promover a imagem do Técnico no que toca às suas preocupações e 

responsabilidades para com o meio ambiente. 
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Anexo I - Características das Universidades em análise  

Tabela 42: Identificação das Universidades selecionadas e respetivas características operacionais e demográficas. 
 

 Instituição Dados 
Área 

construída (m2) 
Estudantes 

1 Standford University, USA 2018 1437834,62 16517 

2 University of Wagenigen, NL 2017 457043,00 12000 

3 University of California, Berkeley, USA 2018 1512913,65 42103 

4 Harvard University, USA 2018 850000,00 36012 

5 University of Oxford, UK 2015 650000,00 22602 

6 Colorado State University, USA 2016 1005574,00 25373 

7 Swiss Federal Institute of Technology, Zurich, CH 2018 690000,00 21397 

8 University of Illinois at Urbana-Champaign, USA 2016 2009068,56 43917 

9 Priceton University, USA  2017 857750,26 8032 

10 Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA 2017 1130947,26 11053 

11 University of Alberta, CA 2016 145126,20 34693 

12 
University of British Columbia, Vancouver, CA 

2018 
1558209,00 48782 

University of British Columbia, Okanagan, CA 141896,00 8010 

13 University of Washington, Seattle, USA 2017 1953585,66 52466 

14 University of Minnesota, Twin Cities, USA 2015 2172463,27 51147 

15 Duke University, USA 2014 1718936,08 14850 

16 University of Florida, USA 2015 2081492,24 46302 

17 Michigan State University  2018 2251406,14 45677 

 

Anexo II – Explicação do gráfico BoxPlot  

 

Figura 27: Explicação do gráfico BoxPlot. 
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Anexo III – Áreas do campus da Alameda  

Tabela 43: Área de cada uma das diferentes zonas verdes identificadas no campus. 

Áreas verdes Campus Alameda 

1 3037 

m2 

2 2926 

3 1609 

4 631 

5 627 

6 584 

7 579 

8 449 

9 143 

10 106 

11 187 

Total 10876 

 

Tabela 44: Área de cada um dos edifícios do campus da Alameda e respetiva área total de implantação. 

Área de implantação de edificado no campus da Alameda 

Central 4461 

m2 

Civil 4865 

Jardim Norte 505 

Mecânica I 1810 

Torre Norte 801 

Eletricidade 1798 

Informática II 827 

Mecânica IV 285 

Informática I 722 

Informática III 214 

Mecânica II 1463 

Mecânica III 658 

Cantina 861 

Associação de estudantes 714 

Piscina 589 

Ação Social 169 

Folhas 282 

Minas 1810 

Torre Sul 801 

Química 1798 

Jardim Sul 727 

Infantário 239 

Matemática 1269 

Física 651 

Interdisciplinar 2014 

Área de implantação  30334 
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Anexo IV – Certificado energético do Campus da Alameda (2015) 

 

 

Figura 28: Certificado energético do Campus da Alameda, obtido em 2015 (Fornecido pela equipa do Campus 
Sustentável).
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Anexo V – Avaliação LiderA 

Tabela 45: Síntese da avaliação de desempenho ambiental do campus da Alameda, segundo o sistema LiderA e respetivas sugestões de melhoria. 

Vertente Área wi 
Programas de 

sustentabilidade (P Nº) 
Nível Fundamentação da avaliação Melhoria Nível 

In
te

g
ra

ç
ã

o
 L

o
c
a

l 
(H

a
b

it
a

t)
 

Solo 2% P1 - Organização Territorial A 
O campus foi construído num terreno baldio junto 
a zonas habitacionais e acesso a redes de água e 
esgoto. 

  

 2% P2 - Potenciar funções do Solo E 
O campus tem uma percentagem de solo 
permeável, correspondente a zonas verdes, de 
apenas 12%. 

  

Ecossistemas 
Naturais 

2% P3 - Valorização ecológica E 
Não há conhecimento de estudos de 
monitorização de espécies existentes no local, 
antes e após a fase de projeto/construção. 

Aumentar o número de árvores no 
Campus 

C 

 2% P4 - Serviços dos ecossistemas D 

Existem poucas zonas verdes no campus (12% da 
área total) e não estão interligadas entre si nem 
com as zonas verdes próximas dos limites 
exteriores do campus (jardins do arco do cego e 
Alameda). 

Colocação de ninhos 
B 

Paisagem e 
Património 

2% P5 - Valorização da paisagem A 

Os diferentes edifícios que compõem o campus da 
Alameda, apresentam na sua maioria cores e 
altura semelhantes à média existente no local, 
enquadrando-se bem e criando condições de 
valorização estética na paisagem circundante. 

 
 

 2% 
P6 - Valorização património 

construído 
E 

O campus foi construído de raiz sendo que não 
houve preservação nem requalificação de 
qualquer edifício já existente.   

 
 

R
e
c

u
rs

o
s

 (
F

lu
x

o
s

) 

Energia 5% P7 - Desempenho passivo D 

O campus está localizado no centro da cidade de 
Lisboa pelo que as várias estruturas na sua 
periferia afetem, em parte, o aproveitamento solar 
dos seus edifícios, com exceção das Torres Norte 
e Sul que se destacam pela sua altitude e paredes 
envidraçadas com boa parte orientada a Sul. Para 
além disso, à exceção do Pav. Mecânica III e Pav. 
Ação social, os restantes edifícios não têm 
coberturas de isolamento. 

Reabilitação da cobertura de isolamento 
em 7 edifícios. 

A 
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Tabela 45: Síntese da avaliação de desempenho ambiental do campus da Alameda, segundo o sistema LiderA e respetivas sugestões de melhoria. 

 

 5% 
P8 - Sistemas energéticos 

eficientes 
D 

Campus da Alameda do Técnico obteve em 2015 
um certificado energético com classificação C. 

Novo certificado energético com 
classificação B 

B 

 5% P9 - Gestão do carbono E 

Existe apenas uma fonte de energia renovável no 
campus, o solar térmico dos balneários 
desportivos, que tem pouca expressão no 
consumo total de energia anual (0,137% em 
2018). Além disso, o campus da Alameda emitiu 
cerca de 48,7 kg/m2 de CO2eq no último ano de 
2018. 

 
 

Água 5% P10 - Uso ponderado de água B 

Embora, o Campus da Alameda não tenha 
implementado qualquer tipo de equipamento para 
redução direta nos consumos de água, tais como, 
redutores de caudal ou autoclismos de dupla 
descarga, foram implementadas outras soluções 
como um sistema de monitorização de consumos 
com um mecanismo de deteção de fugas e 
imediata reparação caso estas se verifiquem, o 
que por si só, tem permitido uma redução 
significativa nos consumos anuais de água no 
campus. 

Implementação de reguladores e SAAP A+ 

 2% P11 - Gestão da água local E 
O campus da Alameda não adotou nenhuma 
medida para a escorrência de águas pluviais. 

Implementação do SAAP 
A++ 

Materiais 6% 
P12 - Produtos e materiais de 

origem responsável 
E Não foi obtida informação suficiente.  

 

 1% 
P13 - Durabilidade dos 
ambientes construídos 

E Não foi obtida informação suficiente.  
 

Produção 
Alimentar 

1% 
P14 - Contributo para produção 

alimentar local e acesso 
E 

Não há qualquer tipo de produção alimentar no 
campus. 

Horta comunitária 
A 
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Tabela 45: Síntese da avaliação de desempenho ambiental do campus da Alameda, segundo o sistema LiderA e respetivas sugestões de melhoria. 
G

e
s

tã
o

 d
a
s

 C
a

rg
a

s
 A

m
b

ie
n

ta
is

 (
E

m
is

s
õ

e
s

) 

Águas 
Residuais 

2% 
P15 - Gestão das águas 

residuais 
E 

Campus da Alameda não faz tratamento local nem 
reutilização de parte dos efluentes produzidos, 
sendo estes totalmente enviados para tratamento 
na ETAR de Alcântara. 
 

 
 

Resíduos 3% P16 - Gestão dos resíduos E 

O Campus não tem qualquer sistema de 
monitorização que permita quantificar os resíduos 
locais produzidos anualmente. Só existem 
algumas medidas de sensibilização. 

Reciclagem, compostagem e plataforma 
de reutilização 

A++ 

Outras 
emissões 

3% P17 - Gestão do ruído E 

O campus está numa zona da cidade muito 
movimentada e com bastante tráfego nas 
avenidas circundantes. Por este motivo, os níveis 
de ruído na sua periferia são muito elevados (>65 
dB). Para além disso, os níveis de ruído no próprio 
campus também são altos (~55 dB) e não há 
informação sobre coberturas de isolamento 
acústico nos seus edifícios. 

 
 

 1% 
P18 - Gestão das emissões 

atmosféricas 
A 

São utilizados equipamentos alimentados a Gás 
natural em 8 edifícios do campus, mas o consumo 
anual de gás corresponde apenas a cerca de 5% 
do consumo anual de energia. 

 
 

 1% 
P19 - Gestão das outras cargas 

ambientais 
D 

A maior parte dos edifícios e dos pavimentos têm 
cores claras, com exceção das vias de circulação 
automóvel. Mas existe pouca arborização e zonas 
verdes. 

 
 

Q
u

a
li

d
a

d
e
 d

o
 S

e
rv

iç
o

 e
 

R
e
s

il
iê

n
c

ia
 

Qualidade do 
serviço 

7% 
P20 - Qualidade ambiental e 

outros aspetos 
C 

Todos os edifícios permitem a sua ventilação 
natural em grande parte da estrutura. Não existem 
medidas de redução de emissões de COV’s. 

 
 

 2% 
P21 - Segurança e controlo dos 

riscos (humanos) 
A++ 

O campus é um local, na sua maioria, com um 
campo de visão aberto, bem iluminado e vigiado, 
cujos acessos estão inseridos em ruas 
movimentadas. Tem horário de abertura e 
encerramento bem definidos, os edifícios estão 
equipados com equipamentos de deteção e 
combate a incêndios e conta com os serviços de 
uma empresa de segurança e um serviço de 
videovigilância. 
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Tabela 45: Síntese da avaliação de desempenho ambiental do campus da Alameda, segundo o sistema LiderA e respetivas sugestões de melhoria. 

 

Adaptação 
Estrutural 

3% 
P22 - Adaptação climática e 

outros riscos naturais 
D 

Não há informação sobre a identificação e 
prevenção de possíveis riscos durante a fase de 
projeto/construção do campus. Na fase atual de 
operação, existem alguns procedimentos de 
atuação em caso de sismo e atividades de 
simulacro. Quanto à pluviosidade acrescida, o 
campus está numa localização privilegiada, ao 
estar mais elevado que a sua periferia, assim o 
risco de cheia é pouco considerável. 

  

 3% 
P23 - Resiliência e evolução 

adaptativa 
E 

Não há informação que permita saber se o projeto 
contempla estudos e implementação de medidas 
de resiliência face a eventos, bem como a sua 
capacidade evolutiva. 

  

V
iv

ê
n

c
ia

s
 S

o
c

io
e

c
o

n
ó

m
ic

a
s

 

Acessibilidade 3% P24 - Mobilidade ativa A+ 

Caminhos pedonais adequados e as ruas 
circundantes estão equipadas com ciclovias, 
havendo inclusive parqueamento e serviços de 
aluguer de bicicletas dentro do próprio campus. 
Para além disso, o Técnico promove ainda um 
serviço de Shuttle que faz a ligação entre os 
campus da Alameda e do Taguspark, a par das 
iniciativas “U-Bike Portugal - Operação Técnico" e 
plataforma de carpooling. 

  

 1% 
P25 - Sistemas de transportes 

eficientes 
A 

Existem duas opções de transportes públicos num 
raio de menos de 500 m. É possível aceder ao 
metro nas estações da Alameda e do Saldanha e 
existem ainda vários autocarros com paragem nas 
imediações do campus. Posteriormente, qualquer 
um destes transportes permite a ligação à rede 
ferroviária. 

  

Espaço para 
todos 

3% 
P26 - Área construídas 

inclusivas 
C 

Há alguns passeios largos e a maior parte dos 
edifícios estão equipados com elevadores e 
rampas de acesso a pessoas com mobilidade 
reduzida. No entanto, um estudo realizado sobre 
a mobilidade no campus, concluiu que a 
circulação pedestre é complicada devido aos 
veículos estacionados no interior, desníveis 
existentes, e pouca conetividade entre espaços. 
Há ainda a melhorar as condições de acesso a 
pessoas com mobilidade reduzida. 
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Tabela 45: Síntese da avaliação de desempenho ambiental do campus da Alameda, segundo o sistema LiderA e respetivas sugestões de melhoria. 

 

 1% 
P27 - Espaços inclusivos - Ruas 
e espaços públicos acessíveis e 

seguros 
A 

Espaços exteriores do campus são seguros, 
atrativos acessíveis a todos. 

  

Vitalidade 
social 

2% 
P28 - Flexibilidade e 

complementaridade de usos 
E 

Não há estudos que avaliem a versatilidade dos 
edifícios e espaços do campus. 

  

 1% 
P29- Contributo para o bem-

estar comunitário (Saúde entre 
outros) 

A++ 

O campus está localizado no centro da cidade de 
Lisboa, com acesso a diversos edifícios de cariz 
cultural e comercial. Para além disso, promove 
diversas atividades sociais. Tudo isto contribuí 
para promover o contacto entre a população 
académica e a vizinhança, criando condições para 
um bem-estar comunitário. 

  

 1% 
P30 - Responsabilidade social (e 

vitalidade) 
A++ 

O técnico promove diversas atividades sociais e 
culturais no campus da Alameda, para envolver 
toda a comunidade. Tem um bom comércio local 
e conta com diversos espaços exteriores para a 
realização de atividade de lazer e recreio. 

  

Amenidades e 
cultura 

2% P31 - Amenidades amigáveis B 

É possível encontrar diversas amenidades 
humanas na zona envolvente do campus, 
nomeadamente, estabelecimentos comerciais, 
restauração, farmácias, serviços sociais, entre 
outros. No entanto, no que toca a amenidades 
naturais, existem apenas os jardins do arco do 
cego e da Alameda. 

  

 1% 
P32 - Contributo para cultura e 

identidade 
A++ 

O traço arquitetónico do campus da Alameda 
torna-o no elemento mais marcante da zona da 
cidade onde se insere. O campus pode mesmo ser 
considerado um monumento arquitetónico pela 
sua morfologia e implantação. 

  

Economia 
verde (e 

sustentável) 

5% 
P33 - Baixos custos no ciclo de 

vida 
E 

Não foi feito um levantamento sobre os 
equipamentos existentes em cada edifício 
(aparelhos de iluminação, tecnológicos, etc.) nem 
existe informação disponível sobre os materiais 
utilizados durante a fase de construção dos 
mesmos. 

Maior eficiência energética e hídrica 
A+ 

1% 
P34- Contributo para economia 

circular 
E 

Não existem soluções de reaproveitamento de 
resíduos e outros fluxos no campus nem um 
programa de compras ecológicas ou sustentáveis. 

Reaproveitamento de resíduos e 
reciclagem 

B 
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Tabela 45: Síntese da avaliação de desempenho ambiental do campus da Alameda, segundo o sistema LiderA e respetivas sugestões de melhoria. 

  1% 
P35 - Contributo empregos 

ambientais 
A 

Em 2017 o Técnico contava nos seus quadros 
com cerca de 869 docentes e 552 funcionários 
técnicos e administrativos, sendo que o campus 
da Alameda alberga a maior parte, uma vez que é 
o maior dos três campi pertencentes ao IST. Para 
além disso, existem dentro do próprio campus 
algumas empresas particulares como é o caso do 
banco Santander e da loja Fnac. Já nas 
imediações, a oferta de atividades económicas é 
bastante vasta.  

 
 

U
s

o
 S

u
s

te
n

tá
v

e
l 

Conectividade 3% 
P36 - Conectividade e interação 

(Sistemas Digitais) 
B 

Todo o campus da alameda oferece acesso 
gratuito a wi-fi tanto nos edifícios como nas 
instalações exteriores. Para além disso, o Técnico 
dispõe de uma aplicação para dispositivos 
smartphone (TécnicoLisboa), onde a comunidade 
pode ter acesso a informação referente à 
disponibilidade de estacionamento local, horários 
do shuttle, informações sobre a ementa na 
cantina, entre outras 

 
 

Gestão 
sustentável 

3% 
P37 - Gestão da informação para 

atuação sustentável 
C 

o Técnico aposta na divulgação e sensibilização 
para a adoção de melhores práticas, envolvendo 
os gestores dos edifícios, técnicos de manutenção 
e outros funcionários, com orientações sobre 
economia de energia. No entanto, no que se refere 
à divulgação sobre os aspetos ambientais e 
sustentáveis do campus para a restante 
comunidade, existe pouca informação. 

Maior sensibilização para atuação 
sustentável 

A++ 

1% 
P38 - Manutenção e gestão para 

a sustentabilidade 
A 

Existem, ao todo, 10 edifícios com sistema 
centralizado para controlo do conforto ambiental 
interior. Para além disso, em todos os restantes 
edifícios existem unidades de climatização local 
dispersas, nalguns em maior quantidade que 
outras. 
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Tabela 45: Síntese da avaliação de desempenho ambiental do campus da Alameda, segundo o sistema LiderA e respetivas sugestões de melhoria. 

 

 1% 
P39 - Monitorização e 

governança 
B 

o projeto "Técnico-Campus Sustentável", faz uma 
monitorização diária dos consumos de água e 
energia do campus. No entanto, existe pouca 
divulgação dos resultados obtidos, sendo que os 
últimos resultados disponíveis na página do 
projeto são referentes a 2015. Para além disso, 
não existe nenhuma plataforma iterativa que 
permita o envolvimento da restante comunidade e 
a hipótese de sugestões de melhoria. 

Criar sistema de monitorização de 
resíduos, partilhar indicadores de 

desempenho e incluir toda a 
comunidade através de sugestões 

A+ 

Marketing e 
inovação 

3% P40 - Marketing e inovação E 
Existe pouca exposição à cerca de medidas 
inovadoras criadas para melhorar o desempenho 
ambiental do campus. 

Atualizar página do Campus 
Sustentável com dados e iniciativas ou 

medidas tomadas 

A++ 
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Anexo VI – Medição do caudal das torneiras do Pavilhão de Civil 

Tabela 46: Resultados das medições volumétricas para estimar o caudal das torneiras do Pav. Civil. 

Piso Torneiras Tempo médio para encher 0,33l caudal (l/s) 

3 12 2,26 0,15 

2 18 3,03 0,11 

1 18 2,99 0,11 

0 18 2,13 0,15 

-1 6 2,87 0,11 

-2 6 2,99 0,11 

 78  0,12 

Anexo VII – Orçamento detalhado para a instalação do SAAP no Pav. Civil 

Tabela 47: Custos associados à instalação do reservatório. 

Unitário Ud Descrição Rend. Preço unitário (€) Importância 

mt37svc010f Ud Válvula adufa de latão fundido, para enroscar, de 1". 2 9,62 19,24 

mt41aco200c Ud 
Válvula de flutuador de 1" de diâmetro, para uma pressão 
máxima de 6 bar, com corpo de latão, boia esférica roscada de 
latão e obturador de borracha. 

1 67,95 67,95 

mt37dpb110am Ud 

Depósito de polietileno de alta densidade (PEAD/HDPE), 
horizontal, de 40000 litros, de 2320 mm de diâmetro e 10480 
mm de comprimento, com boca de acesso de 600 mm de 
diâmetro, arejador e escoadouro, para enterrar. 

1 10.529,35 10.529,35 

mt37www010 Ud Material auxiliar para instalações de abastecimento de água. 1 1,4 1,4 

mq04cag010a h Camião com grua de carga máxima 6 t. 0,201 49,36 9,92 

mo008 h Oficial de 1ª canalizador. 4,03 19,03 76,69 

mo107 h Ajudante de canalizador. 4,03 17,95 72,34 

  % Custos diretos complementares 2 10.776,89 215,54 

   Total 10.992,43 

 

Tabela 48: Custos associados ao filtro das águas pluviais. 

Unitário Ud Descrição Rend. Preço unitário (€) Importância 

mt36fpg020a Ud 

Filtro de águas pluviais auto-limpável com malha de aço 
inoxidável de 0,35 mm de espaçamento, para instalar em caixa 
de passagem visitável de 550 mm de diâmetro nominal e 0,58 
a 1,05 m de altura nominal, com boca de 450 mm de diâmetro 
nominal, uma entrada e duas saídas, de 110 mm de diâmetro. 

1 390 390 

mo008 h Oficial de 1ª canalizador. 0,251 19,03 4,78 

mo107 h Ajudante de canalizador. 0,251 17,95 4,51 

  % Custos diretos complementares 2 399,29 7,99 

   Total 407,28 
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Tabela 49: Custos associados à estação de controlo para aproveitamento de águas pluviais. 

Unitário Ud Descrição Rend. Preço unitário (€) Importância 

mt37eqp010a Ud 

Estação de controlo para aproveitamento de águas pluviais, de 
550x265x595 mm, com eletrobomba auto-aspirante, caudal 
máximo 80 l/min, altura máxima de impulsão 20 m, pressão 
máxima de trabalho 4,5 bar, com motor com variador de 
frequência incorporado, de 0,8 kW, alimentação a 220/240 V e 
50-60 Hz, painel de controlo com ecrã de led, válvulas de corte, 
ligação de alimentação de água potável de 3/4" de diâmetro, 
ligação de alimentação de água da cisterna para 
aproveitamento de águas pluviais de 1" de diâmetro, ligação 
com a tubagem de drenagem de 50 mm de diâmetro, terminal 
para ligação elétrica e interruptor de nível com bóia, contrapeso 
e cabo de 15 m de comprimento, com elementos de fixação. 

1 2.187,40 2.187,40 

mo008 h Oficial de 1ª canalizador. 1 19,03 19,03 

mo107 h Ajudante de canalizador. 1 17,95 17,95 

 
% Custos diretos complementares 2 2.224,38 44,49 

   Total 2.268,87 

 

Tabela 50: Custos associados ao tubo de aspiração de águas pluviais para o reservatório. 

Unitário Ud Descrição Rend. Preço unitário (€) Importância 

mt37eqp020a m 

Tubo de aspiração de borracha sintética EPDM de alta 
qualidade com reforços de cabo de aço em espiral e cordão 
sintético, de 1" de diâmetro, com resistência aos raios UV, 
intervalo de pressão de 0,85 a 1,5 bar. 

4 13,85 55,4 

mt37eqp025a Ud 

Kit de aspiração formado por filtro de aço inoxidável com boia 
de plástico, válvula anti-retorno de latão, dois racores de latão 
e duas abraçadeiras de aço inoxidável, para tubo de aspiração 
de 1" de diâmetro. 

1 48,48 48,48 

mt37eqp028a Ud 

Tampa de fecho para negativo, de 100 mm de diâmetro, de 
borracha sintética NBR, de 30 mm de espessura, revestida com 
uma chapa de aço inoxidável de 5 mm de espessura com 
perfurações para as mangueiras de aspiração e para os cabos. 

1 56,56 56,56 

mo008 h Oficial de 1ª canalizador. 0,48 19,03 9,13 

mo107 h Ajudante de canalizador. 0,48 17,95 8,62 

  % Custos diretos complementares 2 178,19 3,56 

   Total 181,75 

 

 

Figura 29: Esquema do SAAP para o Pav. Civil [78] 
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Anexo VIII – Distribuição de ecopontos no Pavilhão de Civil 

   

Legenda: 

         Ecopontos de 3 unidades para resíduos indiferenciados, plásticos e papel/cartão. 

Figura 30: Sugestão da localização dos ecopontos distribuídos pelos pisos -2, 2 e 3 do Pavilhão de Civil. 


