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“Each one of us is a cause of global 

warming but each of us can become 

part of the solution: in the decisions 

we make on what we buy, the amount 

of electricity we use and how we live 

our lives”  

Al Gore (2007)  
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Introdução  
A pesquisa realizada no campo das emissões de carbono, já permitiu chegar a 
algumas constatações científicas a respeito das mudanças climáticas no nosso 
planeta. Elas são efectivas e em grande parte provocadas por uma actividade 
humana que tem levado a um esgotamento dos recursos naturais, mas também à 
procura de soluções que permitam um outro entendimento e relacionamento do 
homem com a natureza.  

Na realidade, e ao longo das últimas décadas, a actual situação foi despertando 
consciências, no sentido da procura de novas e eficazes soluções, mas, foi 
sobretudo a partir da assinatura do protocolo de Quioto, ou da sua ratificação, que 
esta luta tomou um novo ímpeto.  

O consenso atingido pelos vários países reunidos nesta cidade japonesa, teve como 
principal fundamento a adopção de medidas concretas, destacando-se a aposta nas 
reduções das emissões, para a atmosfera, de gases de efeito de estufa, embora 
esta redução seja diferenciada de país para país, de acordo com o seu grau de 
desenvolvimento.  

A solução destes problemas é reconhecida como fundamental para a sobrevivência 
da humanidade. Nesse sentido, a realização no dia 1 de Dezembro de 2008 da 14ª 
Conferência sobre Mudanças Climáticas das Nações Unidas, em Poznan, na Polónia, 
é mais uma prova da urgência deste assunto. Este encontro anual é considerado o 
evento mais importante, em termos de discussão e decisão, no âmbito das 
alterações climáticas. Assumiu-se assim, como um ponto de situação entre a 
Conferência de Bali, em finais de 2007, e a de Copenhaga a ocorrer em Dezembro 
do corrente ano. A primeira teve como intenção fortalecer as negociações 
internacionais acerca do tema. A segunda pretende, na sequência de Quioto, firmar 
um acordo de longo prazo entre as nações, para a adaptação mundial às inevitáveis 
consequências das alterações climáticas. 

A investigação e subsequente aposta na criação de novas tecnologias e fontes de 
energia (nomeadamente as renováveis), representam também um importante 
vector de acção na luta por estes objectivos. 

Assim, e embora haja um longo caminho a percorrer, tornou-se efectiva a aposta 
num paradigma de crescimento económico que defende o controlo energético e 
desenvolvimento sustentável. 

É neste contexto de mudança de hábitos e de relacionamento das várias 
componentes do desenvolvimento humano, que se enquadra o nosso trabalho.  
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O Instituto Superior Técnico, instituição de referência em Portugal e no estrangeiro, 
tem já tradição na pesquisa das áreas das energias renováveis e eficiência 
energética, particularmente nos seus Departamentos de Investigação e 
Desenvolvimento. Este know-how, de tecnologia e de investigadores qualificados 
faz do IST um local privilegiado para a implementação de políticas no âmbito do 
desenvolvimento sustentável, com uma aposta clara, por exemplo, nas energias 
renováveis e na eficiência energética.  

Ao longo da realização deste estudo, procura-se compreender a relação entre os 
conhecimentos teóricos elaborados no campo da eficiência energética e, as práticas 
quotidianas, na Escola. A questão que se coloca é a de avaliar o grau e o nível de 
mudanças introduzidas na nossa instituição de ensino, a partir do saber nela 
desenvolvido. Com este objectivo, pretende-se ter em conta não apenas uma visão 
economicista do problema, mas aferir a importância que uma nova maneira de 
questionar e colocar problemas de ordem teórica, pode ter na alteração de hábitos 
enraizados nas nossas vidas.  

Assim, pretende-se com este trabalho dar uma pequena contribuição para a 
configuração de estratégias que possam ajudar à redução da pegada de ecológica 
ou, simplesmente, reduzir a conta de electricidade no fim do mês!  

O presente trabalho enquadra-se na cadeira do Instituto Superior Técnico (IST) de 
Seminários sobre a Inovação e Desenvolvimento Sustentável, leccionada no 1º 
semestre do ano lectivo de 2008/09 e constitui um trabalho de grupo para o tema 
“Implementação da Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável – um Case 

Studie”, orientado pela Professora Maria do Rosário Partidário. 

Numa primeira fase reviu-se alguma da literatura de referência neste domínio, em 
que se aprofundam conceitos chave, tais como “The Physical Science Basis”, 
divulgado em Paris pelo Intergovernamental Panel on Climate Change (IPCC); “The 
Heat is On", de Ross Gelbspan; “Six Degrees: Our Future on a Hotter Planet”, de 
Mark Lynas; “Field Notes from a Catastrophe: Man, Nature and Climate Change”, 
de Elizabeth Kolbert; A Vingança de Gaia", de James Lavelock; “A Agonia da Terra”, 
de Hubert Reeves e Frédéric Lenoi; “Hot, Flat & Crowded”, de Thomas L. Friedman; 
e ainda sobre a histórica (re)evolução climática, o “The Long Summer”, de Brian 
Fagan.  

É útil também chamar a atenção para o livro e consequente filme de Al Gore “Uma 
verdade inconveniente”, que, embora controverso, permitiu a massificação desta 
mensagem, estimulando o debate destes temas, que até então, estava confinado a 
especialistas.  

Destaca-se ainda a publicação “The End of Oil” de Paul Roberts, cujo contributo 
para a compreensão do fenómeno do esgotamento dos combustíveis fósseis e da 
sucessão energética é crucial.  

Em Portugal salienta-se, por exemplo, o Projecto SIAM (Scenarios, Impacts and 
Adaptation Measures) coordenado pelo Professor Catedrático Filipe Duarte Santos, 
Professor de Física na Universidade de Lisboa. Este, teve como objectivo a 
realização da primeira avaliação integrada dos impactos e medidas de adaptação às 
alterações climáticas em Portugal Continental no século XXI.  
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Numa fase posterior do trabalho foram realizadas entrevistas abertas a 
investigadores seniores e a responsáveis pela gestão de sectores chave no IST, 
cujos contributos foram valiosos. 
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Será que temos um problema? 
A legislação que tem emanado das instituições europeias, particularmente a 
Directiva nº 2002/91/CE acerca do desempenho energético dos edifícios tem vindo 
a obrigar progressivamente os países da união a criar legislação própria que 
enquadre o problema a nível nacional. Existem assim três principais instrumentos 
legais que devem ser tomados em conta no domínio da eficiência energética e 
conforto térmico de edifícios. 

Decreto-Lei 78/2006 

Em Portugal, esse sistema de certificação energética, é introduzido pelo Decreto-Lei 
nº 78/2006 e tem por objectivo informar o cidadão sobre a qualidade térmica dos 
edifícios dos quais pretende tirar partido, quer seja no momento da sua construção, 
aquisição ou arrendamento. No caso de grandes edifícios públicos, como os das 
instituições públicas do Ensino Superior, ou os que são utilizados largamente  pelos 
cidadãos, como por exemplo, os grandes edifícios de comércio, o sistema de 
certificação energética também deve garantir que os seus principais utilizadores 
sejam devidamente informados das condições de funcionamento dos mesmos. 

Desta forma garante-se que o futuro utente de uma propriedade, ou fracção da 
mesma, saiba, à partida, quais os custos energéticos potenciais do imóvel, 
informação que passará a ter tanta ou mais importância que as restantes 
características do edifício. Estas regras aplicam-se quer a novos edifícios quer a 
edifícios que sofram intervenções de reabilitação profundas e desta forma, os 
custos energéticos podem ser estimados quer com base nos consumos reais, quer 
com base em modelos aferidos para padrões de utilização típicos. 

Pretende-se assim estimular o proprietário dos edifícios existentes a implementar 
medidas que reduzam a factura energética do bem, contribuindo simultaneamente 
para a viabilidade económica do mesmo. Já para os edifícios novos e os existentes 
mas sujeitos a reabilitações, a aplicação do processo de certificação energética 
permitirá comprovar o correcto cumprimento de toda a restante legislação acerca 
do comportamento térmico dos mesmos e a implementação de sistemas de 
produção de energia altamente eficiente com base em fontes renováveis. 

Pretende-se no entanto alargar o espectro de intervenção das inspecções a que os 
imóveis serão sujeitos, uma vez que se vai incidir não só sobre o correcto 
desempenho energético dos sistemas de caldeiras e ar-condicionado, mas também 
sobre a qualidade do ar interior. Este alargamento surge por questões de saúde 
pública e do conforto dos utilizadores, que potencia a produtividade e devolve ao 
cidadão a confiança na qualidade dos sistemas de climatização. 

Todo este processo implica o recurso a vastos meios humanos qualificados e 
independentes. Isto obriga a uma implementação progressiva que começa nos 
edifícios de maiores dimensões e avança, aos poucos, para propriedades de menor 
dimensão mas que, por sua vez, existem em muito maior número.  
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No espírito da Estratégia Nacional para a Energia, que tem na eficiência energética 
o seu mais fulcral objectivo, este é também um processo que implicará a evolução 
das entidades certificadoras, dos respectivos técnicos e até mesmo das próprias 
técnicas e conhecimentos da área.  

Decreto-Lei 79/2006 

O Regulamento dos Sistemas Energéticos de Climatização de Edifícios (RSECE) 
existe desde 1992 (Decreto-Lei nº 156/92), embora não tivesse esta designação e 
nem tenha sequer chegado a ser aplicado, e foi reformulado em 1998 por meio do 
Decreto-Lei Nº 118/98. O RSECE procurava assim introduzir algumas normas para 
a instalação de sistemas de climatização, particularmente pela introdução de tectos 
máximos para a potência do equipamento, contrariando a prática do mercado de 
sobredimensionamento. Eram também consideradas algumas medidas de 
racionalização energética, prevendo a preparação adequada das instalações e 
respectiva manutenção. 

No entanto, na prática, qualquer uma das iterações do RSECE não teve grande 
sucesso devido à indiferença a que era votado pelos vários intervenientes no 
processo. A procura rapidamente crescente a nível nacional de sistemas de 
climatização ao longo dos últimos 15 anos, agravou de sobremaneira as 
necessidades energéticas dos edifícios, particularmente no subsector de serviços. A 
não existência de regulamentação anterior que garantisse a qualidade do ar no 
interior destes edifícios provocou o surgimento de alguns problemas de saúde 
pública. 

No âmbito do combate às alterações climáticas por meio do Protocolo de Quioto ao 
qual Portugal se encontra vinculado por meio da União Europeia, surgiu então a 
necessidade de reformular o RSECE com vista a atingir quatro objectivos 
primordiais: 

• A definição das condições de conforto térmico e de higiene necessárias, de 
acordo com as funções de cada edifício, que leva em conta as directivas da 
Organização Mundial de Saúde, bem como, das normas nacionais e 
internacionais da International Organization for Standardization (ISO) e do 
Comité Européen de Normalisation (CEN); 

• Aumentar substancialmente a eficiência energética dos edifícios em todas os 
seus sistemas, o que implica a implementação de métodos eficazes de 
previsão de consumos energéticos que permitam a obtenção da informação 
na fase de projecto e não após a construção, colocando a tónica na 
prevenção e na responsabilização profissional dos técnicos envolvidos; 

• Garantir ganhos de eficácia energética nos sistemas de climatização em 
particular, ao mesmo tempo que pela via da manutenção frequente se 
garante a qualidade do ar interior, tirando partindo das economias de escala 
que tipicamente implicam um maior investimento inicial mas que 
compensam no longo prazo; 

• Fazer a monitorização regular dos pontos anteriores, estendendo este 
esforço à própria fase de projecto. 
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O esforço fundamental de implementação do actual RSECE foca-se na fase de 
licenciamento que, embora não traga resultados imediatos, garante a mudança de 
hábitos que constitui uma mudança mais profunda e fundamental. 

 

Figura  1 – Edifícios RSECE 

Organigrama com as principais medidas do Regulamento dos Sistemas Energéticos de 
Climatização de Edifícios. 

Decreto-Lei 80/2006 

O Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios, à 
semelhança do RSECE, também não surge agora, uma vez que já se encontrava em 
vigor desde o Decreto-Lei Nº 40/90. No entanto, a conjuntura internacional de 
sensibilização para a importância da eficiência energética, obrigou à sua recente 
reformulação por via do Decreto-Lei Nº 80/2006. 

O RCCTE original pretendia garantir a manutenção das condições de conforto 
térmico nos edifícios, para além da redução dos efeitos patológicos na construção 
provocados pelas condensações superficiais, bem como, no interior dos elementos 
da envolvente. 

Verifica-se que o RCCTE esteva na base de uma melhoria significativa da qualidade 
de construção em Portugal, o que não o isentou da necessidade de sofrer uma 
actualização recente, até porque na altura da sua implementação inicial, como já foi 
dito, não se tinha dado ainda a proliferação de equipamentos de climatização. 

Na sua versão mais recente há então uma muito maior exigência que implica a 
contabilização realista dos consumos e que por sua vez implica a melhoria da 
qualidade térmica dos edifícios. Uma vez definidas as condições ambientais de 
referência para o cálculo dos consumos energéticos nominais, segundo padrões 
típicos admitidos como os médios prováveis para a temperatura, ventilação e 
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qualidade do ar, poder-se-á contrariar os efeitos perniciosos da crescente 
estanqueidade dos espaços e dos materiais de construção poluentes. 

O aproveitamento do recurso renovável abundante que constitui o Sol, por meio da 
obrigatoriedade de instalação de equipamentos de produção das águas quentes 
sanitárias, é um dos mais importantes contributos da recente legislação. Desta 
forma, garante-se que o consumidor obtém elevados níveis de conforto a baixo 
custo. 

 

Figura  2 – Edifícios RCCTE 

Organigrama com as principais medidas do Regulamento das Características de 
Comportamento Térmico dos Edifícios. 

Tendo em conta o enquadramento legal, é óbvio que o IST tem um problema grave 
para resolver dada a dimensão das suas instalações e as alterações profundas que 
o cumprimento estrito destes requisitos implicaria. No entanto o rigoroso 
cumprimento dos apertados critérios impostos, está sempre sujeito à demonstração 
da viabilidade económica da implementação das medidas, de acordo com o 
explicitado no Anexo XIII do Decreto-Lei 79/2006. De qualquer forma, para que se 
possa averiguar essa mesma viabilidade económica, é necessário proceder aos 
exaustivos levantamentos de eficiência energética, que como será evidenciado 
adiante, constitui só por si um intricado problema. 

Os órgãos da Escola responsáveis pela garantia do bom funcionamento das infra-
estruturas já têm noção desta realidade e começam a ser implementadas algumas 
medidas urgentes, particularmente no domínio da qualidade do ar, que a Comissão 
para a Utilização Racional de Energia (CURE) do IST já tem abordado e definido 
como prioridade. 

No Quadro abaixo estão esquematizadas as implicações das leis referidas para as 
diferentes tipologias de edifícios, sendo que o IST se enquadra na última categoria 
de todas: Edifícios de Serviços Existentes, com áreas superiores a 1000m2. O que 
significa que estará sujeito à realização de auditorias energéticas e ao regulamento 
de qualidade do ar interior. 
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Figura  3 – Aplicação da Legislação 

Esquematização dos vários casos em que se aplicam os regulamentos, o IST encontra-
se sujeito à realização de auditorias energéticas e ao regulamento de qualidade do ar 
interior. 
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“Quantificação” do Problema 
A própria determinação da dimensão dos problemas, que a recente legislação 
levanta, implica um esforço financeiro para a Escola que pode ser difícil de 
suportar.  

A escassez dos dados é evidente, não existem práticas consolidadas de execução 
de relatórios públicos periódicos e os custos energéticos não se encontram 
devidamente distribuídos pelos centros de custo efectivos.  

Para além de tudo o que foi referido, basta percorrer o campus da Alameda para 
esbarrar consecutivamente em erros e más práticas que não potenciam uma 
pegada ecológica reduzida. São disso exemplo os inúmeros corredores, salas e 
gabinetes permanente iluminados sem que estejam a ser utilizados; a climatização 
deficiente e ineficaz; a reduzida qualidade das construções do ponto de vista da 
eficiência energética, etc.  

Alguns exemplos práticos que se podem considerar rapidamente são: 

• Superfícies vidradas das Torres Norte e Sul: Quando as torres foram 
construídas, o problema da eficiência energética já começava a surgir, no 
entanto tal não foi minimamente levado em conta na implementação final do 
projecto. São recorrentes os relatos das elevadas temperaturas atingidas nos 
gabinetes com janela, o que implica o recurso permanente à climatização. 

• Climatização do Pavilhão Central: A infinidade de gabinetes existentes no 
Pavilhão Central só é possível em grande medida graças à criação de pisos 
intermédios. No entanto, esta divisão "artificial", à posteriori, dos espaços 
previstos no projecto original, implicaram a instalação de equipamentos de 
AVAC1 que compensem a redução da exposição de luz solar destas salas. A 
climatização foi sendo feita aos poucos e à medida que surgia a necessidade, 
pelo que não existem quaisquer economias de escala, para além de 
existirem muitos equipamentos obsoletos, que não garantem nem a correcta 
manutenção da temperatura, nem a qualidade do ar.  

• Iluminação: ao longo dos anos foram sendo instalados sensores de 
presença em alguns locais do campus para regularem a iluminação, no 
entanto, a maioria destes encontram-se mal regulados ou funcionam mesmo 
durante o dia quando existe iluminação natural.  

• Pavilhão de Civil: este pavilhão tem muitos e diferenciados problemas que 
estão presentes desde a fase do projecto, começando pelo facto do próprio 
tipo de edifício não ser o ideal para as condições climatéricas do nosso país. 
Este assunto é desenvolvido em maior pormenor mais à frente.  

• Água para arrefecimento: em muitos laboratórios, é usada água da rede 
para efectuar o arrefecimento de equipamentos ou experiências. A água 
usada para arrefecimento nestas circunstâncias, deve ser reutilizada. 

                                         
1 AVAC - Aquecimento Ventilação e Ar-Condicionado. 
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A resposta para a questão acerca da dimensão do problema ecológico do campus 
da Alameda é extremamente difícil de obter, devido à já referida escassez de dados 
e à dimensão e complexidade da instituição. Para além de todos os valores 
absolutos calculados/estimados no apanhado geral do campus da Alameda 
realizado neste trabalho o Decreto-Lei 79/2006 prevê no seu Anexo XII que um 
edifício existente de uma instituição do ensino superior deve "custar" ao ambiente 
1,5 toneladas equivalentes de petróleo por aluno por ano. Ora, se aceitarmos que o 
campus da Alameda funciona com um único grande edifício, as contas preliminares 
feitas ao longo deste trabalho apontam para que o campus ultrapasse esta cifra em 
mais de 40 vezes. 

Neste cálculo rudimentar não é levado em conta a distinção entre instalações 
dedicadas ao ensino e aquelas que são dedicadas à investigação, nem o facto de 
alguns dos edifícios poderem vir a ser incluídos nas condições de excepção a estas 
leis. Ainda assim, a avassaladora diferença para o limite legislado deve dar que 
pensar. 

Em abono da verdade, deve-se dizer, que a lei não faz qualquer distinção entre 
estabelecimentos de ensino superior que leccionam cursos das áreas não 
tecnológicas e os que o fazem, já que neste último caso, os consumos energéticos 
serão à partida mais elevados. Por outro lado, são também os cursos tecnológicos 
aqueles que detêm maior responsabilidade na procura e implementação de soluções 
inovadoras. 

 

Figura  4 – Quadro de referência para a ocupação de um EES 

Quadro de referência do Decreto-Lei nº 79/2006, para a percentagem de ocupação 
média, ao longo do dia, de um Estabelecimento de Ensino Superior. Este é um exemplo 
de como uma lei genérica não se adapta perfeitamente a todas as situações. No caso do 
IST, a sua ocupação média não é nula aos fins-de-semana nem a partir das 24h. 

Se a simples responsabilidade social não for suficiente, o facto de se tratar de uma 
escola de engenharia deveria dar o contributo extra para que se defina a 
sustentabilidade como objectivo prioritário. Se ainda assim falharmos, a 
implementação progressiva destas leis a nível nacional, colocará inevitavelmente o 
IST numa posição comprometedora. 
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IST: Situação Geral 

História 

O Instituto Superior Técnico é a concretização da visão de Alfredo Bensaúde do que 
deveria ser o Ensino Superior em Portugal no final do século XIX. Originalmente a 
trabalhar no Instituto Industrial e Comercial de Lisboa onde leccionava a cadeira 
Mineralogia e Geologia desde 1884, Bensaúde propôs no âmbito de uma comissão 
para a reorganização do ensino a que pertencia, um conjunto de medidas 
fortemente reformadoras do processo lectivo, que acabariam por ser rejeitadas 
devido ao tom crítico das mesmas.  

No entanto, as ideias que defendia, fortemente baseadas na sua experiência no 
sistema de ensino alemão, pelo qual se doutorou, viriam a formar o ponto de 
partida para o novo Instituto Superior Técnico, criado após a implantação da 
República em Portugal.  

Nos finais de 1910, apercebendo-se do carácter empreendedor de Alfredo 
Bensaúde, o então Ministro do Fomento, Manuel de Brito Camacho, convida-o a 
dirigir esta nova instituição que nasce da separação do Instituto Industrial e 
Comercial de Lisboa entre o IST e o Instituto Superior de Comércio. 

A construção do campus da Alameda, começada em 1927, foi concluída no ano 
académico de 1936/1937. O objectivo principal era criar o primeiro campus 
autónomo do sistema universitário português. A sua construção surgia também 
como uma oportunidade para testar novos materiais e um novo design mais flexível 
do espaço, que procurava adaptar-se organicamente aos seus propósitos técnicos e 
funcionais.  

Embora no projecto inicial se considerasse que o instituto teria condições para se 
desenvolver no campus ao longo de apenas 40 anos, as instalações da Alameda 
continuam, ainda hoje, a albergar as estruturas da Escola graças a uma série de 
intervenções das quais se destacam:  

• 1968: criação do Complexo Interdisciplinar resultante da expansão das 
instalações da Comissão de Estudos de Energia Nuclear;  

• 1993: conclusão da 2ª fase de construção do Pavilhão de Civil;  

• 1994: Torre Norte, Pavilhão de Pós-Graduação e Edifício Ciência;  

• 2000: Torre Sul;  

• 2003: Pavilhão de Acção Social. 

Para além dos edifícios dos diferentes departamentos, o campus possui ainda várias 
outras infra-estruturas onde se encontram alguns centros de investigação ou onde 
se desenvolvem actividades extracurriculares.  
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Euros, Pessoas e Joules 

O campus do IST em Lisboa está localizado numa zona central da cidade, com 
acesso privilegiado a pontos com interesse científico, cultural e social, beneficiando 
da rede pública de transportes que permite acesso fácil a grande parte da cidade. 
Nesta faculdade, para além de se leccionarem-se cerca de duas dezenas de cursos 
(1º e 2º ciclos) que abrangem uma vasta área de conhecimentos e variados 
programas de doutoramento, funcionam ainda dezenas de centros de investigação 
O dia-a-dia normal da Escola envolve uma população global de cerca de 11.650 
pessoas, entre alunos, docentes e funcionários.  

O IST é aqui descrito de forma sucinta, com o objectivo de revelar a complexidade 
deste instituto, o que, por um lado, dificulta a implementação de grandes projectos 
no domínio da sustentabilidade, por outro, munem a Escola das competências 
necessárias para o conseguir. 

Neste trabalho, procedeu-se então a uma breve análise do IST em termos do 
consumo de energia eléctrica, gás e água, bem como, da produção de resíduos, 
com base nos dados e estimativas fornecidos pela Direcção Técnica, 
nomeadamente por via dos seus vários núcleos. Com estes dados foi então possível 
estimar os custos de funcionamento do IST do ponto de vista energético, 
enfatizando a necessidade de implementar soluções que levem à poupança de 
recursos. 

Nesta perspectiva, uma conclusão imediata é a de que não existem dados 
suficientemente pormenorizados para proceder a uma verdadeira análise do 
problema. Embora, recentemente, até tenham sido instalados contadores de 
consumo eléctrico em diferentes edifícios, os dados existentes permanecem 
escassos e pouco integrados. O descontrolo é ainda pior no que diz respeito aos 
consumos de água e gás. Quanto aos resíduos produzidos, embora haja registo das 
quantidades de lixo não reciclável produzidas, tal já não é verdade para as 
recicláveis, o que torna praticamente impossível determinar a taxa global de 
reciclagem no IST. 

População  

Com base em informação coligida a partir de vários documentos institucionais, 
considera-se que a população total do IST, no ano de 2007, totalizou 
aproximadamente 11.650 pessoas, que aparecem distribuídas da seguinte forma:  

• 8900 estudantes do 1º e 2º ciclos;  

• 1500 estudantes do 3º ciclo ou outros tipos de pós-graduação; 

• 790 docentes; 

• 460 funcionários não-docentes; 

Não é referido o número de investigadores, uma vez que a grande maioria se 
encontra em situação de pós-graduação.  
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Orçamento 

O Conselho Directivo previa no seu orçamento para o ano de 2007 que as receitas 
do instituto totalizassem 122.876.788 euros, provenientes do Orçamento de Estado 
e do PIDDAC2 (38,8%), de propinas (8,4%) e de outras receitas próprias (ver 
Orçamento do IST para 2007, em anexo). 

Distribuição 

A área aproximada do campus da Alameda é de cerca de 86.400 metros quadrados. 
Para servir este espaço a rede eléctrica interna é composta por 10 postos de 
transformação – usualmente denominados "PT" – distribuídos pelo Pavilhão de Civil, 
pela Torre Norte, por Informática I, Mecânica III, Cantina de Acção Social, Minas, 
Torre Sul, Matemática, Complexo Interdisciplinar e Jardim de Mecânica I (ver Figura  
5). 

Os PT estão ligados entre si através de um anel de média voltagem de 12 kV e cada 
um destes pontos é que, por sua vez, redistribui a electricidade para todo o 
campus. A ligação à rede da EDP - Energias de Portugal -, é feita através do PT do 
Pavilhão de Civil, através de dois cabos separados, ligados a duas sub-estações 
diferentes, o que garante alguma redundância caso uma das ligações falhe. Devido 
ao facto do IST ser um grande consumidor de electricidade, as tarifas que lhe são 
cobradas correspondem a utilizadores cujo perfil é "média tensão" e "longas 
durações" de acordo com quatro regimes de utilização: "vazio normal", "super 
vazio", "ponta" e "cheia".  

Quanto ao abastecimento de água, este é garantido pela rede da EPAL. Por sua vez, 
o gás é fornecido pela Lisboagás. Ambos são distribuidores específicos da cidade de 
Lisboa.  

 

                                         
2 PIDDAC - Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração Central. 
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Figura  5- Planta da Alameda 

Planta das instalações do campus da Alameda do IST. Onde são indicados os nomes dos 
vários edifícios e das ruas circundantes do campus. 
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Energia Eléctrica  

Em termos da energia eléctrica, os dados recolhidos junto do Núcleo de 
Manutenção, apontam para um consumo de energia eléctrica global no ano de 2007 
de 14.634.135,0 kWh. Comparando com os 49.676 GWh  consumidos no território 
nacional ao longo de 2007 (vd. dados sobre o consumo eléctrico em Portugal, pela 
Direcção Geral de Energia e Geologia), tem-se que o IST representa 0,03% do 
gasto nacional de energia. Ainda a título comparativo,  o campus é responsável 
pelo consumo de 0,44% da electricidade fornecida à cidade de Lisboa.  

Este consumo corresponde a uma factura anual superior a um milhão de euros (em 
2007 ascendeu aos 1.161.074 !).  

 

Gráfico 1 – Consumo eléctrico no IST Alameda 

Variação do consumo de energia eléctrica, em KWh, no campus da Alameda, no ano de 
2007. O consumo de electricidade é contabilizado de acordo com 4 tarifários distintos, 
que se referem aos períodos de maior ou menor carga da rede: Vazio Normal; Vazio 
Super; Ponta; Cheia (ver tarifário EDP, em anexo). 
De notar que as variações ao longo do ano são provocadas maioritariamente pelos 
consumos efectuados nas horas correspondentes aos tarifários de “Ponta” e “Cheia”, ou 
seja, os consumos efectuados durante o dia. 

Considerando que o Consumo doméstico de 
energia eléctrica por habitante (kWh/hab.) em 
Portugal, relativamente ao ano de 2006 foi 
1266,6 kWh/hab. (de acordo com os dados do 
Instituto Nacional de Estatística), conclui-se que 
o campus acrescenta à factura nacional o 
equivalente a cerca de 11.500 habitantes 
adicionais.  
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Gráfico 2 – Consumos (MWh) por contador existente e por horário, em 2007 

A maioria dos contadores correspondentes aos maiores consumos têm 3 horários de 
registo, conforme a carga da rede. Assim, nestes casos, o consumo total ao longo do 
ano, é dado pela soma destas três parcelas. 
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Conforme se pode observar no Gráfico 2, a variação do consumo eléctrico ao longo 
dos meses do ano é elevada, sendo que se destacam os meses em que há maior 
necessidade de climatização dos edifícios. É seguro considerar que o pico 
expectável dos meses de Verão se encontre atenuado pelo facto de coincidir com as 
férias lectivas e pelo facto da maioria dos gabinetes que não têm AVAC, ou em que 
este não funciona correctamente, disporem de unidades de aquecimento 
individuais, que só funcionam nos meses de Inverno. No Gráfico 1, que analisa o 
consumo eléctrico ao longo do ano, dentro de cada um dos períodos de facturação, 
é visível que o consumo diurno é responsável pelas variações do gráfico global, 
uma vez que nos outros períodos o consumo é praticamente constante.  

No Gráfico 2, representam-se os consumos anuais de energia eléctrica por contador 
disponível, donde se conclui que os edifícios mais gastadores são, como seria de se 
esperar, os maiores edifícios: as torres (Norte e Sul), Complexo Interdisciplinar, 
Matemática e Civil. É interessante notar, de acordo com a Tabela 1, que a Torre 
Norte é aquela cujo consumo sai mais caro por unidade, uma indicação de que esse 
gasto concentra-se provavelmente nas horas de pico em que a energia é mais cara.  

 

 
Vazio: 

Normal 

Activa: 

ponta 

Activa: 

cheia 

Total   

kWh 

Total   

! 

Preço médio 

(!/kWh) 

Preços 

(!/kWh) 
0,0414 0,1019 0,061 - - - 

Civil 1.069.827,0 753.939,0 1.780.290,0 3.604.056,0 229.714,90 0,064 

Torre Sul 694.356,0 439.758,8 1.375.111,6 2.509.226,0 157.439,60 0,063 

Torre Norte 296.684,0 270.008,0 568.974,0 1.135.666,0 74.503,95 0,066 

N.L. I, II 

Mec II, IV 
332.232,0 206.916,0 514.320,0 1.053.468,0 66.212,67 0,063 

Complexo 254.050,0 187.770,0 457.370,0 899.190,0 57.551,00 0,064 

Tabela 1 – Consumo eléctrico dos maiores edifícios da Alameda 

Aparecem tabelados os valores para os contadores com maiores consumos no campus 
da Alameda.  
Pode-se notar que o contador associado ao pavilhão de Civil, apresenta um consumo no 
horário de vazio, bastante superior aos outros. É provável que este consumo se fique a 
dever ao facto de funcionarem neste edifício, vários espaços 24h, onde os alunos 
estudam para além das 24h. 
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Gás 

Em termos de gás natural, a informação disponível é ainda mais escassa, sem 
sequer existirem dados acerca de todos os edifícios da Alameda.  

A parte contabilizada do total no IST, em 2007, ascende a  17.985,35 m3  que 
custaram à Escola 8.093,41!. 

De acordo com os dados disponibilizados pelo INE, em 2006 o Consumo doméstico 
de gás natural por mil habitantes (m") e por Local de residência, na zona de Lisboa, 
foi de 45.780 m3. Assim, comparando com o que foi consumido no IST, pode-se 
dizer que a Alameda acrescenta um esforço equivalente a cerca de 2700 pessoas, 
ao sistema de distribuição da cidade. 

 

Gráfico 3 – Consumo de gás em 2007 

Pode-se verificar uma acentuada queda no mês de Agosto, uma vez que este é o 
período de férias: os bares e cantinas fecham e a vida na faculdade diminui 
significativamente. 

É de esperar que o consumo de gás seja mais intenso nos edifícios que possuem 
bares, refeitórios e alguns tipos de laboratórios, sendo que, os dados existentes 
permitem corroborar essa ideia. Tanto o Pavilhão de Civil como o de Matemática 
possuem cada uma cantina cuja dimensão e frequência são aproximadamente 
iguais, no entanto o primeiro possui ainda mais um bar que é muito concorrido. Na 
Torre Norte também existe um bar que serve refeições, no entanto a quantidade de 
refeições é muito menor, pelo que se esperaria um consumo inferior. O Complexo 
Interdisciplinar possui também um pequeno bar que serve sobretudo a comunidade 
dos docentes e investigadores, pelo que também a sua dimensão é reduzida. Um 
dos principais consumidores do campus é certamente a cantina de acção social que 
serve um grande número de refeições à população estudante, mas cujos dados não 
estão disponíveis.  
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Gráfico 4 – Distribuição do consumo de gás contabilizado 

Nota-se que no edifício de Matemática e de Civil, onde funcionam mais bares ou 
cantinas, são aqueles que têm maior consumo de gás. 
Não foram disponibilizados dados para os restantes edifícios, em particular, a cantina de 
Acção Social. 

Água  

No que toca ao consumo de água, a partir da informação disponível que 
infelizmente também não cobre todo o campus, a quantidade contabilizada ascende 
aos 68.023,09 m3, que correspondem a um custo 85.518,63 !. Mais uma vez, para 
que se tenha uma noção relativa e, consultando os dados disponibilizados pelo INE 
referentes a 2006, o Consumo de água por habitante (m"/hab.) em Portugal 
Continental foi de 59 m3 por habitante. Assim, o campus da Alameda adiciona o 
equivalente a cerca de 1200 habitantes extra ligados à rede.  

Tal como seria de esperar os maiores consumos observados acontecem nos 
edifícios onde estão alojados laboratórios ou outras infra-estruturas que necessitam 
de abastecimento de água para o seu normal funcionamento, como por exemplo, a 
piscina ou a cantina.  

Como é visível no Gráfico 5, o edifício de Civil é aquele que apresenta maior 
consumo o que pode ficar a dever-se a vários factores: 

• O facto de neste edifício funcionarem uma cantina e um bar muito popular é 
um factor que deve ser considerado. No entanto e pela análise do Gráfico 6 – 
Consumo de água no Pavilhão de Civil em 2007 –, pode-se verificar que a 
principal causa para este consumo elevado será outra. 

• Neste edifício estão instalados vários laboratórios afectos à engenharia civil, 
que podem ser responsáveis pelo uso de grandes quantidades de água. No 
entanto os dados disponíveis não o permitem dizer de forma conclusiva. 

• O pavilhão de Civil é aquele que mais intensamente é utilizado pelos alunos, 
não só durante o dia mas também durante a noite, devido aos espaços de 
24h que aí funcionam. 
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Gráfico 5 – Consumo de água nos vários edifícios em 2007 

O pavilhão de Civil é o maior consumidor de água pelas razões já descritas no texto. 

 

 

Gráfico 6 – Consumo de água no Pavilhão de Civil em 2007 

É visível que, apesar de tudo, o elevado consumo de água no pavilhão de Civil, não tem 
como principal origem os locais de refeição. 
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Resíduos  

Relativamente à produção de resíduos sólidos não recicláveis, existem dados 
registados. No entanto, o mesmo já não acontece para os resíduos recicláveis, dado 
que não existe qualquer processo de medição/pesagem destes. Os resíduos 
recicláveis são recolhidos periodicamente pelos serviços da Câmara Municipal de 
Lisboa. No interior do campus existem quatro locais diferentes com EcoPontos: 

• próximo do Pavilhão de Civil; 

• próximo do Pavilhão Central; 

• próximo do Pavilhão de Minas; 

• próximo do Edifício de Novas Licenciaturas. 

 

 

Figura  6 – EcoPontos 

As imagens mostram dois dos EcoPontos existentes no campus da Alameda.  
São visíveis os diferentes tipos de contentores de recolha de resíduos para reciclagem. 

Para colmatar a falta de dados relativos à recolha de resíduos recicláveis, procedeu-
se a uma estimativa do volume de resíduos recicláveis, para se poder dar uma 
noção dos números envolvidos. Assim, assumindo que os contentores se encontrem 
cheios aquando da recolha dos mesmos e considerando os três tipos de contentores 
disponíveis, que são visíveis nas imagens da Figura  6, compilou-se a tabela 
seguinte: 
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Pav. Civil 
Pav. 

Matemática 
Pav. Minas 

Pav. Novas 
Licenc. 

 

G M P G M P G M P G M P 

Volume 
Total (L) 

Nº de 
Recolhas 
por mês 

Total por 
ano (L) 

Papel  2 7  3   4   1  12.680 8 1.217.280 

Plástico 2   1   1   1   12.500 2 300.000 

Vidro 2   1   1   1   12.500 1 150.000 

Tabela 2 – Volumes estimados dos resíduos recicláveis recolhidos 

Aparecem nesta tabela as estimativas das quantidades de resíduos recicláveis 
recolhidos no IST em termos de Volume.  Considera-se que:  
G – contentor grande, capacidade de 2.500L; 
M – contentor médio, capacidade de 1.100L; 
P – contentor pequeno, capacidade de 240L. 

Para além deste tipo de resíduos, foram ainda recentemente colocados contentores 
para a recolha específica de pilhas e baterias para reciclagem. Cada departamento 
é responsável pela manutenção dos mesmos, pela recolha das pilhas quando estes 
encontram cheios e respectiva entrega à organização EcoPilhas, para tratamento 
posterior. Não há, no entanto, qualquer registo das quantidades envolvidas.  

Existem ainda os óleos usados pelas cantinas, refeitórios e bares que são recolhidos 
em recipientes próprios e entregues a entidades competentes, embora fique ao 
cargo de cada estabelecimento a escolha do operador envolvido. 

Em relação aos resíduos sólidos não recicláveis, estes são recolhidos por todo o 
campus pelos diversos encarregados de limpeza, sendo depois concentrados num 
compressor junto à entrada sul do campus. Quando atinge a capacidade máxima, o 
contentor é recolhido pela empresa Valorsul, que é a empresa responsável pelo 
tratamento e valorização dos resíduos sólidos urbanos de Lisboa.  

Esta empresa, na presença de um membro dos serviços de manutenção do IST, 
regista o peso dos resíduos, cobrando o serviço ao IST por cada quilograma 
recolhido. Deste modo, existe um registo mais preciso da quantidade de resíduos 
deste tipo, produzidos no campus. Em 2007, os custos associados sagraram-se em 
21.453 !, onde se incluem 350 ! para a renda mensal do compressor, 125 ! 
mensais para transporte e 47 ! por tonelada produzida, para além de impostos. 

 

Figura  7 – Compressor de resíduos não 
recicláveis 

Este compressor compacta os resíduos 
sólidos não recicláveis antes de serem 
recolhidos pelos serviços da CML. 
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Gráfico 7 – Recolha de Resíduos não recicláveis – em toneladas 

Valores, em toneladas, para as quantidades de resíduos não recicláveis recolhidas na 
Alameda nos últimos 5 anos. 
É possível observar alguma redução das quantidades produzidas, o que se pode ficar a 
dever à intensificação da reciclagem. 

Além dos resíduos abordados anteriormente, existem também o desperdício de 
componentes electrónicos obsoletos, o de resíduos tóxicos resultantes do 
funcionamento dos diversos laboratórios ou de outros produtos que requerem 
cuidados específicos de tratamento final. Quando possível, os serviços de 
manutenção encarregam-se de fazer a triagem para posterior entrega aos serviços 
de recolha da Câmara Municipal. Caso tal triagem não possa ser feita, é então 
necessário recorrer a uma empresa especializada (Quimitécnica) que, a troco de 
um determinado valor, se encarrega de todo o processo. 

No caso do Centro de Fusão Nuclear, sito na base da Torre Norte, são produzidos 
resíduos radioactivos cujo tratamento é da responsabilidade do Instituto 
Tecnológico Nuclear, a única autoridade existente para o efeito em Portugal. 

 

Transportes 

Os transportes necessários para a deslocação de todos os que estudam ou 
trabalham na escola implicam, à primeira vista, um elevado contributo para a 
pegada ecológica do IST. Neste domínio, mais uma vez, os dados disponíveis são 
limitados e é por isso complicado estimar a efectiva contribuição deste factor.  

Uma das melhores formas de recolher dados fidedignos seria submeter inquéritos à 
comunidade académica, no sentido de determinar com maior grau de certeza o 
percurso médio feito em automóvel próprio, por transportes públicos ou outro; o 
número de pessoas por automóvel e o seu percurso médio diário, etc. 

Ora, uma vez que este tipo de inquéritos e de recolha de informação, sai do âmbito 
deste trabalho e no sentido de dar uma noção da dimensão dos gastos associados 
ao transporte, achou-se por bem trabalhar um pequeno exemplo, nesta rubrica. 
Assim, fizeram-se algumas estimativas - muito optimistas - que serão utilizadas, 
mais à frente neste trabalho, para exemplificar a pegada ecológica associada aos 
tranportes. 
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Considerando que existem 751 lugares de estacionamento no campus da Alameda 
e assumindo que, cada um, transporta em média 1,5 pessoas, podemos dizer que 
cerca de 10% da população da escola se faz transportar por automóvel. 

Dado que o campus se encontra extremamente bem servido por transportes 
públicos e tendo em conta que a grande maioria dos estudantes usam este tipo de 
transportes, é plausível que 80% da comunidade recorra a algum tipo de 
combinação de metro, autocarro e comboio. Dos 10 % restantes e tendo em conta 
a quantidade de motociclos e as cada vez mais presentes bicicletas, admita-se 
então que dessa percentagem, 7% das pessoas se deslocam a pé ou de bicicleta e 
os 3% finais de motociclo. 

A estimativa anterior do número de carros é, como foi dito, muito optimista. Na 
realidade haveria que ter também em conta que o parque do campus é preenchido 
várias vezes ao longo do dia, o que implica um maior número de automóveis; para 
além disso, também os parques públicos em torno da escola se encontram 
habitualmente lotados com viaturas pertencentes a pessoas do IST; por outro lado, 
a lotação real por carro é, com certeza, inferior à estimada. 

Para os transportes públicos, convém referir que existem duas estações de metro 
(Alameda e Saldanha) que servem o campus, para além de uma estação de 
comboio relativamente próxima (Areeiro) e ainda várias rotas da rede de 
autocarros urbanos (Carris). 

Finalmente, no que toca às pessoas que se deslocam a pé ou de bicicleta, a 
estimativa é também plausível, uma vez que existem variadas casas ou quartos 
para os estudantes num raio próximo do campus.  

Em resumo,  nestas estimativas, que serão utilizadas mais à frente para o cálculo 
da pegada ecológica, consideram-se: 

 

 Distribuição 
Estimada 

Quantidade de Pessoas 
estimada 

Carro 10% 1.165 

Metro 45% 5.243 

Autocarro 27% 3.146 

Comboio 8% 932 

Motociclo 3% 349 

Bicicleta / a Pé 7% 815 

Total 100% 11.650 

Tabela 3 – Distribuição estimada para os meios de transporte 

Exemplo para uma estimativa de distribuição de utilização dos vários meios de 
transportes pela comunidade do IST. 

Embora, não se considere neste trabalho o contributo da pegada ecológica do 
campus do Taguspark, achou-se que faz sentido incluir, nesta rubrica, a ligação 
Alameda-TagusPark, assegurada por um autocarro contratado pelo IST. 
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Assim, procederam-se a alguns cálculos com base no trajecto do autocarro entre os 
campis. Considerando que um autocarro típico gasta cerca de 35L/100 km de 
gasóleo, que o percurso mais directo  tem cerca de 18,5 km e que são feitas em 
média cinco viagens de ida e volta por dia útil em período de aulas e exames (cerca 
de 40 semanas ao longo do ano), conclui-se que são consumidos aproximadamente 
12.950 litros de gasóleo. De acordo com a Portaria Nº 228/1990, esta quantidade 
de combustível corresponde a 13,5 toneladas equivalentes de petróleo por ano ou, 
emt ermos comparativos, ao consumo de combustível automóvel de 23 habitantes 
em 2006, conforme os dados disponibilizados pelo INE.  

 

Pegada Ecológica - CO2 

Com base nos valores recolhidos/estimados até agora neste breve apanhado 
ambiental da situação da faculdade, pode-se ficar com uma ideia geral das 
implicações, quer em termos económicos, quer em termos energéticos, para o 
normal funcionamento do IST. A partir destes valores é interessante fazer um 
primeiro cálculo da pegada ecológica da Escola, em termos de dióxido de carbono 
(CO2) emitido. 

Os cálculos seguintes baseiam-se no modelo seguido pela CarbonoZero, uma 
empresa portuguesa que trabalha na área da auditoria ambiental e que, entre 
outras coisas, vende, como produto final, compensações por emissão de dióxido de 
carbono. 

A CarbonoZero, por sua vez, baseia-se nas indicações do Protocolo dos Gases de 
Efeito de Estufa (Greenhouse Gas Protocol - Protocolo GHG) elaborado pelo World 
Business Council for Sustainable Development - WBCSD e pelo World Resources 
Institute (WRI) e que constitui a ferramenta de referência internacional, para 
empresas e governos quantificarem e gerirem as emissões de gases de efeito de 
estufa. 

Nesta metodologia, os seis gases de efeito de estufa considerados pelo Protocolo de 
Quioto são levados em conta. No que toca a transportes e imobiliário, as emissões 
dos gases fluorcarbonos (HFC, PFC, SF6) não são consideradas relevantes. Assim 
os cálculos da CarbonoZero levam em linha de conta as emissões de dióxido de 
carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O). Os resultados são 
apresentados em quilogramas equivalentes de CO2, recorrendo aos valores mais 
recentes de potencial de aquecimento global determinado pelo Painel 
Intergovernamental para as Alterações Climáticas (IPCC). 

Os factores de emissão são os mesmos que os recomendados pelo IPCC ajustados 
para a realidade nacional quando relevante. Nestas situações é usada a informação 
publicada pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), pela Direcção Geral de 
Energia e Geologia (DGEG) e pelo INE. 

Para a energia eléctrica são consideradas as emissões indirectas associadas com a 
sua produção. O factor de emissão é calculado com base na composição das fontes 
de energia eléctrica no ano de 2007, sendo esse valor de 0,49 kg CO2/kWh.  
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Já no caso do gás, considera-se as emissões directas da queima dos gás, natural ou 
butano, o que corresponde a um factor de emissão de 2,17kgCO2/m3 de gás. 

Na produção de resíduos, são consideradas mais uma vez as emissões indirectas 
associadas aos aterros e incineração destes. O factor de emissão é calculado para 
os resíduos sólidos urbanos em Portugal, baseado na composição normal de lixos e 
das diferentes formas de tratamento no último ano. Há que referir que entra 
também em conta, o período de degradação ao longo de 30 anos para aterros, 
sagrando-se o valor para o factor de emissão em 1,0 kg CO2/kg de resíduos. Tendo 
em conta as dificuldades já referidas na contabilização do peso de material 
reciclável, foram apenas usadas as quantidades de resíduos não recicláveis. 

Relativamente aos transportes, as emissões directas dos veículos, serão tomadas 
em conta numa fase posterior, dado o carácter menos exacto das estimativas 
associadas. 

 

 
Consumo em 

2007 
Factor de 
emissão 

Carbono 
Equivalente (Kg 

CO2) 

Electricidade (KWh) 14.634.135 0,49 7.170.726,15 

Gás (m3) 17.985,35 2,17 39.028,21 

Resíduos 

Não-recicláveis (kg) 
227.000 1,00 227.000,00 

  Total 7.436.754,36 

Tabela 4 – Pegada ecológica em CO2 equivalente 

Estimativas para as emissões equivalentes, em Kg de CO2 para o consumo energético 
do IST. 

Assim, a estimativa para a pegada ecológica do IST em 2007 (sem tomar em conta 
o transporte) é equivalente a 7.436.754,36 Kg de CO2. Valor que representa uma 
pegada de 638.3 KgCO2 por pessoa e por ano.  

Considerando agora que o valor de referência da CarbonoZero para a compensação 
de uma tonelada de CO2 é de 22!, então este valor representaria 163.608,60 ! 
investidos em reflorestação e captação de carbono.  

É importante notar que tendo em conta a escassez de dados, este valor só poderá 
ser mais elevado, uma vez consideradas todas as variáveis e utilizando informações 
mais completas. 

Para além deste valor indicativo, um valor interessante que pode ser calculado é a 
quantidade de árvores necessárias para o IST compensar as emissões de carbono. 
Considerando que são necessárias cerca de 101 árvores por tonelada de CO2 ou um 
hectare de árvores por cada 80 toneladas de CO2, o IST-Alameda precisaria de 
750.000 árvores ou cerca de 93 hectares reflorestados, isto é, mais de dez vezes a 
área do campus na Alameda. 

Finalmente, no que toca aos transportes, estimemos ainda a pegada ecológica 
destes, com base no exemplo anterior para a distribuição da população do campus 
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pelos vários meios de locomoção. Considerando então percursos médios estimados 
para cada um desses mesmos meios, ao longo de 23 dias por mês e os respectivos 
factores de emissão recolhidos junto do APA, DGEG e INE, calculou-se o total de 
emissões de CO2 equivalente neste âmbito. 

Na tabela abaixo apresentam-se os valores obtidos: 

 

 Distribuição 
Estimada 

Quantidade 
de Pessoas 
estimada 

Km/dia Km/ano Factor de 
emissão 
(Kg/Km) 

Total 
(Kg CO2) 

Carro 10% 1.165 10 2.760 0,200 643.080,00 

Metro 45% 5.243 6 1.656 0,025 217.060,20 

Autocarro 27% 3.146 10 2.760 0,073 633.856,08 

Comboio 8% 932 20 5.520 0,013 66.880,32 

Motociclo 3% 349 10 2.760 0,032 30.823,68 

Bicicleta / a Pé 7% 815 5 1.380 0,000 0,00 

Total 100% 11.650    1.591.700,28 

Tabela 5 – Emissões de carbono relativas aos transportes 

Esta estimativa serve como um exemplo para perceber a ordem de grandeza que o 
transporte pode ter na fatia total dos gastos energéticos do IST.  

Somando esta contribuição ao valor obtido anteriormente obtém-se, para as 
emissões equivalentes do IST 9.028.454,64 Kg CO2.  

Estas 9 mil toneladas de CO2 equivalente, cifrar-se-iam agora em cerca de 200 mil 
euros investidos em reflorestação e captação de carbono, ou em 113 hectares 
reflorestados. 
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O Edifício de Civil 
O apanhado geral acerca da sustentabilidade do campus da Alameda, indica 
recorrentemente o Pavilhão de Engenharia Civil como um dos que tem maior 
“pegada ecológica”. Assim, optou-se por fazer uma análise mais profunda deste 
caso particular. 

Descrição 

O edifício em causa alberga o Departamento de Engenharia Civil e Arquitectura, 
tendo a sua construção começado logo no início da década de 90. A obra fica 
concluída em meados do ano de 1991, altura em que é inaugurado. No entanto, à 
data da construção, o projecto arquitectónico de base já não se podia considerar 
recente, dado que tinha praticamente dez anos.  

Sendo um edifício orientado para o ensino, grande parte da sua área útil, que ronda 
os 30.000 m2 divididos por 7 pisos, é ocupada com salas de aulas, laboratórios e 
anfiteatros. O edifício aloja ainda uma cantina e um bar, gabinetes para docentes, 
investigadores e serviços académicos, para além de possuir um amplo átrio central 
que constitui um espaço de convívio privilegiado.  

As opções arquitectónicas do projecto foram desde o início postas em causa, uma 
vez que era evidente que o edifício não se adequava ao clima lisboeta. Em 
particular, as críticas apontavam como um erro crasso a excessiva área fenestrada, 
que ronda os 60% da superfície da fachada. As coberturas horizontais 
transparentes no topo do edifício também foram alvo de fortes críticas, dado não 
serem sombreadas e terem fraco isolamento térmico. Ao longo dos anos, os 
problemas apontados na altura vieram a comprovar-se e a agravar o desempenho 
térmico do edifício, que chega a atingir temperaturas da ordem dos 40º C nos pisos 
superiores. 

Esta situação é corroborada pelas elevadas facturas energéticas que são a 
consequência directa do intenso recurso ao sistema de AVAC central, que mesmo 
assim não se tem revelado eficaz, tendo em conta as opiniões acerca do conforto 
térmico dos utilizadores recolhidas junto dos mesmos. Para além disso, o sistema 
em causa tem-se revelado complexo de operar e com custos de manutenção 
elevados.  
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Eco-Building 

O Professor Manuel Correia Guedes, professor auxiliar do IST, um reconhecido 
investigador na área da construção bioclimática e um de centenas de utilizadores 
do Pavilhão de Civil, redigiu um projecto em colaboração com a Agência para a 
Energia (ADENE) que visava a “reabilitação térmica e de conforto” do edifício (este 
projecto é disponibilizado em anexo). 

Em Março de 2002, o projecto foi submetido e aprovado pelo programa de 
financiamento denominado Eco-Bulding de iniciativa da União Europeia juntamente 
com alguns outros edifícios de cidades europeias:  

• o Hospital Estatal de Atenas; 

• a Universidade Técnica de Eindhoven; 

• o Lycée Regional du Pays de la Loire; 

• duas torres de escritórios em Dublin; 

• a sede da Royal Dutch Navy em Roterdão; 

• um edifício da Universidade de Florença; 

• o ministério das finanças da Grécia. 

Algumas das acções consideradas neste projecto eram pioneiras em Portugal, tais 
como a introdução de um sistema de AVAC baseado num ciclo de absorção 
alimentado por painéis solares, solução esta aliada a outras medidas como: 

• sombreamento das áreas envidraçadas problemáticas; 

• substituição dos vidros simples por vidros duplos com baixa emissividade; 

• introdução de um sistema de gestão de energia (BEMS); 

• instalação de sensores de presença nas salas; 

• melhoria global do isolamento do edifício.  

Uma redução em cerca de 50% do consumo de energia e de emissões anuais totais 
de CO2 constituía o objectivo do projecto, sendo o payback calculado em 8 anos, 
para um investimento de cerca de !1,022,000. Dado ter ganho a candidatura ao 
financiamento do programa Eco-Building, foi-lhe atribuído um financiamento de 
35%, sendo depois necessário submeter o restante a concurso publico às entidades 
portuguesas competentes. No entanto, o IST e o programa Eco-Building não 
chegaram a acordo sobre o modelo de financiamento a seguir, o que conduziu à 
perda do apoio atribuído pelo programa.   

Ainda assim, uma versão revista e reduzida do projecto esteve para ser 
implementada, prescindindo do AVAC solar, o qual seria substituído por soluções 
mais convencionais. No entanto, nem mesmo esta versão amputada do projecto 
chegou a bom porto.  
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Da análise do projecto original referido realça-se o seguinte quadro comparativo: 

Coeficiente global de 
transmissão de calor 

Medido em 2002 Limite legal 
Objectivo do 

projecto 

Paredes exteriores 
de 3.2 W/m2ºC, a 
4.6 W/m2ºC 

1,8 W/m2ºC 
de 0,54 W/m2ºC a 
0,57 W/m2ºC 

Cobertura 2,9 W/m2ºC 1,25 W/m2ºC 0,45 W/m2ºC 

Vidro janelas 5,8 W/m2ºC - 2,0 W/m2ºC 

Tabela 6 – Valores actuais e objectivos propostos para o isolamento do DeCivil 

 

Acerca dos sistemas solares passivos, o problema mais grave de todos mantém-se: 
actualmente continuam-se a atingir temperaturas elevadíssimas no ultimo piso do 
edifício devido à já referida excessiva exposição solar, que se dá através dos 
envidraçados horizontais.  

Já no que toca às fachadas externas, que de acordo com o projecto de Eco-building 
original, se considerava encontrarem-se eficazmente protegidas contra a radiação 
solar, faz-se notar que volvidos praticamente 7 anos a situação piorou. De acordo 
com o Gestor do Pavilhão de Civil, o Sr. Jorge Barreto, as persianas exteriores têm 
vindo a sofrer cada vez mais frequentemente de problemas de funcionamento que 
impedem a correcta orientação das mesmas. Estas deficiências são, com alguma 
probabilidade, parcialmente provocadas pelo excesso de poeiras acumuladas nas 
alhetas dos estores e respectivos mecanismos de accionamento, uma vez que estas 
sujidades aderem com grande facilidade àquele material. 

De referir ainda que, durante a noite, a ventilação natural das salas dos pisos 
superiores, por meio da abertura das janelas, se revela actualmente mais 
complicada de implementar. Uma vez que, dado o crescente número de roubos que 
a Escola tem sofrido, em parte motivado pela existência de videoprojectores em 
quase todas as salas, as medidas de segurança têm sido reforçadas. 

No que toca aos sistemas solares activos, a implementação do equipamento de 
AVAC solar continua a ser possível. No entanto, seria importante refazer a análise 
energética, tendo em conta os recentes desenvolvimentos desta tecnologia, que 
podem aumentar significativamente a eficiência do sistema proposto inicialmente. 
Haveria também que considerar outras soluções em alternativa, eventualmente 
mais interessantes do ponto de vista económico, como por exemplo a microgeração 
que se desenvolve mais adiante. 

Relativamente ao orçamento da iniciativa original, realça-se que não foram tidos 
em conta os custos dos vidros duplos propostos, que poderiam facilmente 
encarecer de forma significativa o projecto, tendo em conta a vasta extensão que 
os últimos cobrem. 
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Independentemente das considerações agora levantadas acerca do estudo 
proposto, é inegável o valor do projecto que, a ter sido implementado, funcionaria 
actualmente como uma verdadeira mais-valia para a Escola do ponto de vista 
económico-financeiro, mas também do ponto de vista pedagógico e da investigação 
realizada neste âmbito.  

 

Recolha de dados 

Tendo em conta os principais problemas referidos para o pavilhão do Departamento 
de Civil, foi feita, para este trabalho, uma recolha de dados relativos às condições 
ambientais em várias partes do Pavilhão. 

Assim, durante alguns dias, foram medidas a temperatura e a intensidade luminosa 
em algumas salas. Estas grandezas aparecem directamente relacionadas com a 
necessidade de uso do sistema AVAC e do uso de iluminação artificial, 
respectivamente. 

Os gráficos mostram dados relativos a vários espaços onde se recolheram dados 
entre quarta-feira dia 17 e segunda-feira dia 22 de Dezembro de 2008. Nestes dias 
inclui-se portanto um fim-de-semana - dias 20 e 21 -, em que os sistemas AVAC 
ficam desligados, permitindo a recolha de temperatura ambiente em condições 
naturais.  

Infelizmente, por questões de segurança, não foi possível recolher dados desta 
natureza nas salas onde habitualmente são leccionadas as aulas, ou nas salas onde 
funcionam os espaços 24h.  

No entanto, este facto não é de maior importância, uma vez que, para retirar 
ilações mais completas e conclusivas sobre a climatização e iluminação, este tipo de 
medições deveria decorrer durante um período bastante mais alargado – como 
durante todo o ano - e em locais mais variados. Para além disso, teriam de ser 
estudadas, obrigatoriamente, outras variáveis com que cruzar este tipo de 
informação.  

Deste modo, e tendo em conta o âmbito deste trabalho, os dados recolhidos são 
aqui apresentados, mais uma vez, somente como um exemplo, para que se possa 
ter uma melhor noção dos problemas e também do tipo de variáveis a ter em conta 
numa análise deste tipo. 

 

As salas de onde se recolheram os dados aparecem distribuídas no Pavilhão de Civil 
da seguinte maneira: 

• Sala 1: na ala Oeste do edifício, no segundo piso e com janela para o 
exterior; 

• Sala 2: Uma sala na ala Este do edifício, no último piso e com janela para o 
exterior; 

• Sala 3: Uma sala na ala Este do edifício, no último piso e com janela para o 
interior do pavilhão; 
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Figura  8 – Esquema da localização das salas onde se recolheram dados. 
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Gráfico 8 - Intensidade de Luz e Temperatura: Sala 1 

Sala na ala Oeste do edifício, no segundo piso e com janela para o exterior. Dados 
recolhidos entre as 17h37 do dia 17 e as 15h do dia 19 de Dezembro.  
Relativamente à intensidade luminosa, é notória a necessidade de iluminação artificial, 
aquando da utilização da sala, como se pode ver pelos picos regulares de intensidade 
média. O pico maior é devido, provavelmente, à incidência directa do sol no sensor, 
num período da tarde, em que o Sol já tenha passado o seu apogeu e brilhe sobre o 
lado Oeste do edifício. É provável também que os estores se encontrassem abertos 
nesta altura. Na temperatura é perceptível o uso diário de ar-condicionado, distinguível 
pela rápida subida da temperatura pouco depois da primeira utilização diária da sala. 
Usado um dos decaimentos visíveis no gráfico, realizou-se um ajuste a uma equação 
exponencial, permitindo descrever matematicamente a perda de energia ao longo do 
tempo. 
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Gráfico 9 - Intensidade de Luz e Temperatura: Sala 2 

Sala na ala Este do edifício, no último piso e com janela para o exterior, virada a Oeste. 
Dados recolhidos entre as 16h18 do dia 19 (sexta-feira) e as 20h12 do dia 22 de 
Dezembro (segunda-feira). 
Quanto à intensidade luminosa pode-se perceber um máximo logo no início da medição, 
isto porque na altura -16h – o Sol brilhava directamente sobre o lado Oeste do 
pavilhão, e a sua luz entrava directamente nesta sala. Ao final do dia os estores foram 
fechados, permanecendo assim durante o fim-de-semana. Ainda assim, são visíveis os 
picos de luz quando o Sol incide directamente na janela. É perceptível o aumento da 
temperatura nestes mesmos períodos. O ar-condicionado ficou desligado durante o fim-
de-semana. 

 



IST, Green Campus? 

45 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

16:52 02:52 12:52 22:52 08:52 18:52 04:52 14:52 00:52 10:52 20:52 06:52 16:52

Hora do dia

Luz (lux)

0

5

10

15

20

25

Temperatura (ºC)

 

Gráfico 10 – Intensidade de Luz e Temperatura: Sala 3 

Sala na ala Este do edifício, no último piso e com janela para um corredor interior. 
Dados recolhidos entre as 16h52 do dia 17 e as 20h do dia 22. 
Relativamente à intensidade luminosa, é notório, nos dias de semana, o uso constante 
de iluminação artificial, a qualquer hora do dia. 
Na temperatura é também notório o uso diário de ar-condicionado e também que, uma 
vez desligado, a temperatura interior cai rapidamente. 

Em termos de luminosidade, a sala 2, que tem janela para o exterior no último 
piso, possui boas condições de luminosidade natural no período entre o meio-dia e 
as 15 horas, altura em que o Sol passa o seu apogeu e se encontra mais alto. No 
Gráfico 9, relativo a esta sala, vê-se que o valor médio mais alto de luminosidade 
fica-se pelos 230lux, durante o fim-de-semana em que as persianas se 
encontravam semicerradas. Ainda assim, este valor é já uma luminosidade que 
confere razoável visibilidade, embora não suficiente para boas condições de 
trabalho. Pode-se portanto dizer que, para esta sala, apenas abrindo ou fechando 
as persianas, será possível ter boa luminosidade num período mais alargado, 
evitando o uso de luz artificial. 

O mesmo não se passa com as outras salas onde o uso de luz artificial é necessário 
em grande parte ou na totalidade do dia. Na sala 1 pode-se verificar que apenas no 
período aproximado entre as 14h30 e as 16h, é que se tem luz suficiente para se 
poder trabalhar. O pico na intensidade luminosa verificado neste gráfico deve-se 
provavelmente à incidência directa da luz do Sol na célula activa do sensor. A sala 
3, por sua vez, parece necessitar sempre de luz artificial. Situação para a qual 
contribui o facto das persianas se encontrarem, habitualmente, fechadas total ou 
parcialmente, desta vez por questões de privacidade e conforto dos seus 
utilizadores, já que estas janelas dão para um corredor público. 

Relativamente à temperatura das salas, um factor comum e expectável, entre as 
três é o seu ligeiro aquecimento nas alturas em que a luz natural é mais intensa. 
Este facto é mais perceptível nos gráficos relativos às salas 2 e 3, que durante o 
fim-de-semana, não tiveram em funcionamento o sistema de ar-condicionado.  
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Uma outra constatação comum às três salas é o arrefecimento relativamente 
rápido. A partir dos dados recolhidos é possível perceber perfeitamente o 
decaimento da temperatura quando o ar-condicionado é desligado.  

Estudou-se então um pouco melhor este decaimento, realizando-se a um ajuste dos 
dados a uma função exponencial. No Gráfico 11 vem representado este ajuste para 
a diminuição de temperatura na sala 1, a partir das 17h43, altura em que terá sido 
desligado o sistema AVAC da sala. A constante de decaimento resultante é de cerca 
de 200 minutos (variável ‘D’ apresentada no gráfico), o que quer dizer, neste caso 
e como também se pode ver no Gráfico 8, que para uma temperatura interior de 
21ºC, esta decai para os 18ºC em 4h.  

Tomando a capacidade calorífica do ar como 1,16 Wh/m3 K e um volume de 30m3 
para a sala, então isto representa uma potência de perdas superior a 100 Watts, 
durante as primeiras 4 horas, após a desactivação do ar-condicionado. 
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Gráfico 11 – Ajuste dos pontos a uma exponencial de decaimento 

Foi feito um ajuste aos pontos de uma exponencial de decaimento da temperatura na 
sala 1. No eixo das abcissas estão contados os minutos a partir das 17h43 do dia 18 de 
Dezembro. 
Pode-se verificar que a o ajuste tem um erro muito baixo e, portanto, a equação final 
descreve bem o decaimento da temperatura para esta sala.  
Tomando ‘T’ como a temperatura da sala (ºC) e ‘t’ como o tempo (minutos), tem-se: 

 

T =3,97!"
J #t
200,47

N
+16,96
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Para a recolha destes dados foram utilizados sensores cedidos para o efeito pela 
empresa Linkare TI. Empresa esta que, entre outras áreas de actividade, possui 
uma vasta experiência na distribuição deste tipo de aparelhos, quer para a área da 
educação, quer para a industria. 

Em resumo, a recolha destes dados permitiu uma primeira percepção dos 
fenómenos físicos envolvidos, se bem que, como em qualquer ensaio experimental 
rigoroso, seriam necessárias mais horas de dados e um controlo mais apertado das 
condições envolventes, para chegar a conclusões que apontem o caminho para 
soluções mais amigas do ambiente. 

 

Possíveis soluções para Civil- contributos 

Microgeração 

Consultámos o Professor Rui Castro, professor auxiliar do Departamento de 
Engenharia Electrotécnica e de Computadores, acerca da possibilidade de instalar 
painéis fotovoltaicos ou aeroturbinas no topo do edifício de civil com o objectivo de 
proceder a microgeração de energia eléctrica. 

Na opinião do Professor, tal é do ponto de vista técnico, perfeitamente possível, 
bastando proceder a alguns cálculos para determinar qual a solução mais 
vantajosa. Assim, foi-nos facultado o relatório do trabalho de final de curso 
intitulado “Sistema Híbrido Fotovoltaico/Eólico em Ambientes Urbanos”. Com base 
no trabalho referido, procedeu-se aos cálculos que optimizam a área do terraço 
superior do edifício para a instalação das referidas fontes de energia renovável. 

A instalação dos painéis fotovoltaicos deve ter em conta a sombra provocada pelos 
mesmos. E deve ainda ter-se em conta na instalação, a orientação dos pontos 
cardeais, para não ocorrer o risco dos aerogeradores provocarem sombra sobre os 
painéis. 

A direcção predominante do vento para posterior orientação dos aerogeradores é 
também importante por forma a definir o espaçamento entre eles, de forma a 
reduzir as perdas por efeito de esteira. Os aerogeradores têm que estar espaçados 
de modo a evitar as perdas de produção energética. 

Os módulos fotovoltaicos são constituídos por entre 33 a 36 células de 10 cm de 
lado, sendo o material mais usado na sua composição o silício monocristalino. 

 

Cálculos: 

 

d = 23.43 * sin [360 / 365 * (284 + N)] 

Onde: 

d = declinação do sol 

N = número do dia;  
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Exemplo: 
1 de Janeiro = dia 1;  
4 de Março = dia 63 ou 64 (dependendo de ser ou não um ano 
bissexto). 

Para o dia 21 de Dezembro (dia do solstício de Inverno ao meio dia solar, pois é o 
pior caso) temos os seguintes valores: 

d = - 23.43 º 

Altura máxima do sol = 27.97 º 

Nota: a declinação é sul pois o seu valor é negativo. 

 

Fórmulas: 

• Espaço por painel = projecção painel + sombra 

• Projecção painel = comprimento painel*cos (! ) 

• Sombra =  Espaço por painel / tan (" ) 

• Altura painel = comprimento painel*sen (! ) 

• ))sin(*)sin()cos(*)cos(*)(arcsin(cos #$%#$" +=  

 

Onde: 

!  = Inclinação do painel = 35º (valor usado em Portugal) 

"  = Ângulo entre a horizontal e a direcção do sol. 

=#  Latitude 

º0=%   (ao meio dia solar) 

 

Considere-se o módulo fotovoltaico Shell SM 100-12, com as seguintes dimensões: 

Comprimento = 1,316 m 

Largura = 0,660 m 

 

E considerando o seguinte valor para a latitude: Lisboa (38.60º) 

Procede-se para os cálculos: 

Altura painel = 1,316*sen35º = 0,75 m 

))6,38sin(*)43,23sin()0cos(*)6,38cos(*)43,23(arcsin(cos !+!="  = 27,93º 

Sombra = =

89,27tan

75,0
 1,42 m 

Projecção painel = 1,316*cos35º = 1,078 m 

Espaço por painel = 1,078 + 1,42 = 2,498 m 
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Figura  9 – Exemplo de um painel fotovoltaico Shell SM 100-12 

 

As turbinas a usar serão as S322, fornecidas pela empresa HelixWind. Estas 
turbinas são designadas para o uso em ambiente urbano. Construídas numa liga de 
alumínio ultra resistente, pesam apenas 135 Kg, têm um tempo de duração de 30 
anos e uma altura de somente 3,3 metros. São ainda fáceis de instalar e produzem 
um ruído mínimo. 

 

Figura  10 - Exemplo de uma turbina S322 da HelixWind 

 

Na direcção preferencial do vento, as turbinas deverão ter um espaçamento de 5 a 
9 diâmetros e na direcção perpendicular poderá ser menor, entre 3 a 5 diâmetros. 
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Neste caso poderemos escolher valores médios, 7 e 4 como se observa na Figura  
11. 

 

 

Figura  11 - Espaçamento entre aerogeradores. 

 

Dividindo o telhado do edifício de civil em três rectângulos com as dimensões:  

• 58,48*57 

• 37,48*22,4 

• 25,71*30 

Chega-se à área total: 

A= 4944.21m2  
! 5000m

2  

O é que equivalente  a dizer que o comprimento é cerca de 100m e a sua largura 
de 50m. 

A área varrida pela turbina é de 3,22m  e o espaçamento por painel é de  2,5m. 

Assim, embora fosse possível a escolha de outra configuração, pelos cálculos a 
escolha da seguinte configuração é uma possibilidade:  

• 25 painéis fotovoltaicos, 

• 5 turbinas eólicas,  
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Ora, para a implementação da configuração de painéis e turbinas sugerida pelos 
cálculos, procederam-se a algumas estimativas dos resultados a obter, que se 
resumem no quadro seguinte.  

  Unitário Total Obtido 

Potência Instalada (kw) 2,5 12,5 

Energia Produzida por ano 
(kwh/ano) 

1.000 5.000 

preço de referência por 
kwh produzido (!/kwh) 

0,65   

eólico (!/kwh) 0,455 2.275 

Investimento Inicial (!) 7.000 35.000 

Retorno a 5 anos (!)   -23.625 

Tabela 7 – Estimativas da implementação de 5 aerogeradores S322 

 

  Unitário Total Obtido 

Potência Instalada (kw) 0,10 2,50 

Área Painel 0,79 19,73 

Energia Produzida por ano 
(kwh/ano) 

118,36 2.958,92 

preço de referência por kwh 
produzido 

0,65   

eólico (!/kwh) 0,65 1.923,30 

Investimento Inicial 450,00 11.250,00 

Retorno a 5 anos   -1.633,51 

Tabela 8 - Estimativas da implementação de 25 painéis solares SM 100-12 

 

À semelhança da conclusão obtida no já referido trabalho de final de curso, também 
os cálculos agora realizados apontam para que a implementação de um sistema 
semelhante ao proposto, não traga vantagens financeiras para o IST após cinco 
anos de utilização. Os cinco anos de período de retorno, considerado razoável para 
estes cálculos, são uma consequência das actuais condições oferecidas pela EDP. 
Para os contratos de microgeração, o preço de venda à rede da electricidade 
produzida só é fixo durante aquele tempo. Decorridos os 5 anos, e à medida que a 
microgeração se torne mais vulgar, é provável que o preço pago por kwh vendido à 
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rede venha a diminuir progressivamente, estendendo ainda mais o período de 
retorno total do investimento. 

No entanto, há aqui que levar em conta uma variável extra, não tomada em 
consideração no trabalho original. Os benefícios que a escola poderia obter pela 
instalação de um sistema de microgeração são também de índole  pedagógica e 
científica, uma vez que a implementação real de um sistema semelhante abriria 
variadíssimas oportunidades de realização de trabalhos de análise e optimização do 
mesmo. A médio prazo, seria até possível que as estratégias de optimização 
encontradas pudessem contribuir para a redução do período de retorno total. 

 

Redução das perdas térmicas 

Ao longo da realização deste trabalho, pedimos a colaboração do gestor do Pavilhão 
de Civil, o Sr. Jorge Barreto, para nos esclarecer sobre alguns dos problemas do 
edifício.  

A noção de que o edifício de Civil é um dos que padece dos problemas de 
sustentabilidade mais graves no campus da Alameda, é confirmada pelo Sr. Jorge 
Barreto, que, no entanto, revela não ter condições para corrigir mais situações. 

O edifício de Civil tem uma dimensão suficientemente grande para que, qualquer 
medida com impacto razoável que seja considerada, implique um orçamento 
igualmente grande. É esta, na sua opinião, a realidade que tem impedido a Escola 
de fazer as necessárias intervenções no seu parque imobiliário. 

Têm vindo a ser tomadas, no entanto, algumas medidas de carácter paliativo, como 
por exemplo, a colocação de redes de obras, mais ou menos opacas, sobre os 
envidraçados horizontais por forma a diminuir a incidência solar. Por outro lado, 
têm vindo a ser colocados em alguns gabinetes termóstatos individuais que 
permitem regular a intensidade do sistema AVAC nesses espaços. O Sr. Jorge 
Barreto realça que “embora esta seja uma medida relativamente pouco 
dispendiosa, a sua implementação não garante uma efectiva melhoria dos 
consumos”, dado depender da correcta utilização dos controlos por parte de toda a 
comunidade. 

No seu entender, a intervenção mais urgente seria a substituição de todos os vidros 
e respectivas caixilharias, por outras de melhor qualidade que reduzissem de forma 
mais significativa as perdas térmicas. Esta é, porém, uma intervenção orçamentada 
na ordem das centenas de milhares de euros, o que inviabiliza a sua concretização 
a curto/médio prazo. 

Finalmente, foi-nos dito que apesar dos problemas de eficiência energética do 
edifício serem do conhecimento geral da comunidade académica, as recentes obras 
que o pavilhão sofreu não visaram colmatar o desperdício energético, tendo sido 
motivadas por questões orçamentais e burocráticas. 
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Possíveis soluções para o IST- contributos 
Decidiu-se centrar as atenções no Pavilhão de Civil, porém este é um problema 
geral e aqui se compilam algumas das ideias discutidas que são válidas para todo o 
campus. 

 

Manutenção 

Para que pudéssemos obter uma visão geral e integrada do IST na perspectiva da 
sustentabilidade, foi necessário recorrer à área de Instalações e Equipamentos, da 
Direcção Técnica da escola, na pessoa do seu máximo responsável, o Engenheiro 
Paulo Ferreira. 

Ao longo das várias entrevistas conduzidas, traçou-se um perfil negro do IST no 
que toca à prioridade dada à área da eficiência energética e da sustentabilidade. A 
grande maioria dos estudos que foram sendo feitos neste âmbito, não se 
encontram compilados e muito menos são divulgados à comunidade. Não quer isto 
dizer que a sua publicação seja interdita, mas simplesmente não existe essa 
preocupação. Aliás, do extenso relatório publicado anualmente por este órgão, 
apenas uma versão muito reduzida do mesmo é incluída no Relatório Anual de 
Actividades do IST.  

À excepção das intervenções de carácter urgente, as restantes continuam a ser 
decididas não tanto com base numa visão geral e integrada da escola, mas mais 
suportadas por uma lógica política. Como se teve oportunidade de confirmar, já não 
são só as universidades internacionais que estão a implementar estratégias que 
visam a sustentabilidade, mas também as escolas superiores nacionais, como a 
Universidade do Porto ou a Universidade de Aveiro. 

No entanto, no IST para além de não serem facultadas verbas para a 
implementação de estratégias semelhantes, a própria manutenção regular tem 
vindo a ser posta em causa, com o contínuo encurtar da verba do orçamento, 
adjudicada a esta rúbrica. Em 2008 foram atribuídos ! 500.000 para a manutenção 
de praticamente 2.000.000 m2 divididos pelo campus da Alameda e do TagusPark, 
duas residências, o prédio da Associação para o Desenvolvimento do IST (ADIST) e 
a residência do MIT. Em 2009 esta verba vai ser ainda mais reduzida. 

Em meados de 2004, houve ainda uma tentativa de estabelecer uma parceria com 
uma empresa de auditorias energéticas, que pertencia ao grupo da GALP e que, 
inicialmente, pretendia utilizar o campus da Alameda como exemplo na elaboração 
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de um case-study. No entanto, alguma instabilidade na referida empresa e a falta 
de acompanhamento do projecto por parte da escola, fizeram com que a iniciativa 
morresse.  

Tendo em conta o cenário descrito, a Direcção Técnica não prevê que no ano de 
2009 se venham a poder implementar verdadeiras estratégias de fundo. Havendo 
alguma margem, na opinião do Eng. Paulo Ferreira, dever-se-ia começar, por 
exemplo, por substituir os envidraçados e caixilharias do lado poente do edifício de 
civil. 

Enquadramento organizacional 

A resposta para os problemas levantados ao longo do trabalho terá sempre de 
surgir num contexto institucional, pelo que é necessário repensar como se 
encontram distribuídas as responsabilidades, neste domínio, dentro da Escola. 

Assim, solicitámos ao Professor António Cruz Serra, professor catedrático do 
Departamento de Engenharia Electrotécnica e de Computadores e Presidente-
Adjunto do IST para os Assuntos Administrativos, entre meados de 2002 e meados 
de 2008, que partilhasse a sua experiência acerca deste tema. 

Na opinião do Prof. Cruz Serra, este é um tema fulcral para o bom desenvolvimento 
da escola, até porque a factura energética que o IST paga é bastante elevada. 
Qualquer redução que se possa obter desta despesa significaria a libertação de 
verbas que até poderiam ser investidas numa redução ainda mais significativa 
destas despesas. 

A implementação de uma verdadeira estratégia de fundo na escola, que visasse a 
sustentabilidade, tem sido atrasada pela dificuldade em alocar recursos humanos 
do Conselho Directivo, directa e exclusivamente a esta questão que é de uma 
complexidade e dimensão muito significativas, como este trabalho pretende 
demonstrar. 

A actual organização hierárquica também não é a mais indicada para lidar com uma 
situação que exige uma abordagem multi-disciplinar e integrada. Por exemplo, os 
gestores dos edifícios respondem em primeira instância aos departamentos a que 
se encontram afectos, sendo que estes últimos é que respondem ao Conselho 
Directivo.  

Na Figura  12 encontra-se um dos organigramas que reproduz a organização de 
alguns dos serviços dentro do IST, em particular, as relações de dependência que 
ligam a Área de Instalações e Equipamentos da Direcção Técnica ao Conselho 
Directivo.  



IST, Green Campus? 

55 

 

Figura  12 – Reprodução da organização do IST 

Relação de dependência entre alguns órgãos, em particular, a área de serviços da 
Direcção Técnica, e o Conselho Directivo. 

Actualmente, funciona ainda uma Comissão para a Utilização Racional de Energia 
(CURE) sob a dependência do Pelouro dos Espaços do Conselho Directivo, sendo 
que fazem parte da primeira alguns docentes e investigadores das áreas de 
climatização e energia. No entanto, as decisões da CURE não têm poder vinculativo, 
limitando-se esta a um papel consultivo.  

Na óptica do antigo Presidente-Adjunto para os Assuntos Administrativos, o 
Conselho Directivo deverá ter um membro docente exclusivamente encarregue 
desta pasta. 

A incapacidade da Escola para criar uma unidade orgânica transversal, de ensino e 
investigação, no domínio das energias, é referida pelo Prof. Cruz Serra, como uma 
das razões para não se terem ainda avançado com algumas iniciativas internas 
neste âmbito e que, por isso, carecem de fundamentação técnica e científica. 
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Conclusões 
O desenvolvimento sustentável e todos os conceitos associados, estão na ordem do 
dia. A Universidade, que tem sem dúvida desempenhado um importante papel na 
sensibilização da sociedade, não pode continuar sem virar esse mesmo discurso 
para dentro.  

Se há instituições que, para além da obrigação, têm as condições para desenhar e 
implementar estratégias para o futuro, as universidades estão sem dúvida no topo 
da lista. 

As condições económico-financeiras podem não ser as melhores, mas a realidade é 
que, sob quaisquer circunstâncias, a curto prazo, uma abordagem estritamente 
economicista do problema não terá solução.  

É necessário estabelecer o desígnio da sustentabilidade de forma clara, para que, 
num prazo mais alargado, se possa vir a colher os frutos que tal estratégia poderá 
significar para uma Escola de Ciência, Engenharia e Tecnologia, como o IST. 

Como se espera ter sido dado a entender ao longo deste estudo, o caminho para a 
sustentabilidade no IST, pode começar a ser trilhado com medidas simples e de 
fácil implementação.  

Por exemplo, as condições térmicas e de luminosidade dos edifícios podem ser 
estudadas de forma mais rigorosa recorrendo a aparelhagem que o IST já possui e 
cuja “mão-de-obra” necessária, se encontra disponível nos seus próprios alunos e 
investigadores da área. Aliás, estas páginas resultam de uma abordagem em tudo 
semelhante. 

Uma outra forma, relativamente pouco dispendiosa de encetar este caminho, seria, 
à semelhança do que foi feito com as telecomunicações, alocar com muito maior 
rigor, os custos de energia eléctrica, água e gás, aos efectivos centros de custo. 
Esta medida contribuiria, com certeza, para uma muito maior consciência do custo 
energético dos nossos hábitos. Além disso, desta forma criar-se-ia uma melhor 
plataforma para a sistematização e contabilização destes gastos, potenciando 
tomadas de decisão integradas. 

Como é norma em algumas universidades internacionais de renome, uma 
importante ferramenta para despertar consciências e mobilizar esforços, seria a 
divulgação pública e desprovida de quaisquer complexos, dos consumos da Escola e 
das acções que se tomam para melhorar a sua eficiência. Considere-se, por 
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exemplo, um portal on-line integrado na página da Faculdade, que, de forma 
dinâmica, calculasse e divulgasse a sua pegada ecológica. 

A criação de um manual de boas práticas adaptado ao IST, particularmente 
vocacionado para os serviços, laboratórios e gabinetes existentes, seria também 
um bom incentivo para a mudança de mentalidade que se impõe. 

Finalmente, acreditamos que a efectiva mobilização de recursos, humanos e 
financeiros, ao nível das instâncias mais elevadas é incontornável. A criação de uma 
CURE com perfil mais executivo e vinculativo, suportada inicialmente por um 
pequeno orçamento que possibilitasse a implementação das primeiras medidas, 
faria a diferença necessária para quebrar a inércia instalada.  

Há, sem dúvida, um longo caminho a percorrer mas certamente o IST estará à 
altura de se tornar um efectivo Green Campus. 
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Anexos 
 

 

Anexo I 

Dados sobre o consumo eléctrico nacional, pela Direcção Geral 
de Energia e Geologia. 



Direcção Geral de Energia e Geologia

Divisão de Planeamento e Estatística

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Hidráulica 10.702 8.454 14.857 13.175 13.054 7.631 11.715 14.375 8.257 16.054 10.147 5.118 11.467 10.449

Serviço Público 10.362 8.125 14.363 12.652 12.574 7.149 11.133 13.749 7.644 15.254 9.614 4.827 10709 9960

Autoprodutores 340 329 494 523 480 482 582 626 613 800 533 291 758 489

Térmica 20.628 24.751 19.592 20.942 25.782 35.452 31.800 31.772 37.390 30.209 34.055 39.610 34.559 32.542

Serviço Público 17.881 21.455 16.169 16.936 21.565 30.327 26.614 26.801 32.000 24.771 28.416 33.488 28.196 25.980

Autoprodutores 2.747 3.296 3.423 4.006 4.217 5.125 5.186 4.971 5.390 5.438 5.639 6.122 6.363 6.562

Eólica 17 16 21 38 89 123 168 256 362 496 816 1.773 2.925 4.037

Geotérmica 33 42 49 51 58 80 80 105 96 90 84 71 85 201

Fotovoltaica 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 5 24

Total 31.381 33.264 34.520 34.207 38.984 43.287 43.764 46.509 46.107 46.852 45.105 46.575 49.041 47.253

Importação 2.257 2.655 4.116 5.376 3.974 3.628 4.698 3.741 5.329 5.898 8.612 9.626 8.624 9.641

Exportação 1.369 1.741 3.005 2.477 3.700 4.488 3.767 3.502 3.430 3.104 2.131 2.802 3.183 2.153

Saldo Importador 888 914 1.111 2.899 274 -860 931 239 1.899 2.794 6.481 6.824 5.441 7.488

Bombagem hidroeléctrica 63 159 137 100 101 491 558 485 670 485 408 568 703 540

Consumo próprio das centrais 1.189 1.398 1.335 1.350 1.505 1.535 1.549 1.665 1.717 1.477 1.623 1.591 1.548 1.345

Total 1.252 1.557 1.472 1.450 1.606 2.026 2.107 2.150 2.387 1.962 2.031 2.159 2.251 1.885

Produção líquida + saldo importador 31.017 32.621 34.159 35.656 37.652 40.401 42.588 44.598 45.619 47.684 49.555 51.240 52.231 52.856

Perdas de transporte e distribuição 3.266 3.384 3.365 3.217 3.240 3.660 3.649 4.057 3.502 3.881 4.057 4.212 3.686 3.180

Total 27.751 29.237 30.794 32.439 34.412 36.741 38.939 40.541 42.117 43.803 45.498 47.028 48.545 49.676

Consumo Final (GWh)

PORTUGAL

Produção Bruta de Energia Eléctrica (GWh)

Trocas de Energia Eléctrica com o Estrangeiro (GWh)

Consumo do Sector Electroprodutor (GWh)
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Anexo II 

Dados sobre o consumo eléctrico em Lisboa, pela Direcção 
Geral de Energia e Geologia. 



Como utilizar

Direcção Geral de Geologia e Energia
Divisão de Planeamento e Estatística

CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA POR TIPO EM 2007

Região Continente Distrito/Ilha  LISBOA

NUTS-II (Show All) Concelho LISBOA

kWh

Consumo de En. Eléctrica Tensão

Tipo Alta Baixa Auto-Consumo Total

Doméstico Normais 0 774.287.430 0 774.287.430

Dom. Nor. Peq. Consumidores 0 0 0 0

Não Doméstico 842.708.415 844.429.161 9.592.538 1.696.730.114

Iluminação Int. Ed. Estado 365.736.305 115.570.906 0 481.307.211

Aquecimento c/ Contador Pp 0 9.070 0 9.070

Indústria (Normal) 103.861.512 86.242.565 431.449 190.535.526

Indústria (Sazonal) 0 689 0 689

Tracção 117.318.590 0 0 117.318.590

Agricultura (Normal) 1.657.097 3.794.930 0 5.452.027

Agricultura (Sazonal) 0 0 0 0

Iluminação Vias Públicas 0 84.007.627 0 84.007.627

Total 1.431.281.919 1.908.342.378 10.023.987 3.349.648.284
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Anexo III 

Tabela do Consumo de Electricidade no IST. 

 



1

Ano: 2007

Trimestre: 1

Local de Consumo: I S T

Consumidor: Contador EDP

Valor:

Diferença Factor Quantidades Preço Unit.

Inicial Final Leituras Multipl. (kwh) (!)

Janeiro

En. activa vazio (Normal) 31-12-06 31-01-07 5645184 5912023 266.839 1,00 266.839 0,0414 11.047,13 !         

En. activa vazio (Super) 31-12-06 31-01-07 2655650 2812624 156.974 1,00 156.974 0,0387 6.074,89 !           

En. activa ponta 31-12-06 31-01-07 5408304 5681572 273.268 1,00 273.268 0,1019 27.846,01 !         

En. activa cheia 31-12-06 31-01-07 14833952 15566387 732.435 1,00 732.435 0,061 44.678,54 !         

Potência horas de ponta 31-12-06 31-01-07 5408304 5681572 273.268 1,00 2.204 8,351 18.403,72 !         

Potência contratada 31-12-06 31-01-07 1,366 -  !                   

Sub-Total 108.050,29 !       

Fevereiro

En. activa vazio (Normal) 31-01-07 28-02-07 5912023 6130691 218.668 1,00 218.668 0,0414 9.052,86 !           

En. activa vazio (Super) 31-01-07 28-02-07 2812624 2940885 128.261 1,00 128.261 0,0387 4.963,70 !           

En. activa ponta 31-01-07 28-02-07 5681572 5902959 221.387 1,00 221.387 0,1019 22.559,34 !         

En. activa cheia 31-01-07 28-02-07 15566387 16151554 585.167 1,00 585.167 0,061 35.695,19 !         

Potência horas de ponta 31-01-07 28-02-07 5681572 5902959 221.387 1,00 1.977 8,351 16.507,17 !         

Potência contratada 31-01-07 28-02-07 3.815 1,366 5.211,65 !           

Sub-Total 93.989,90 !         

Março

En. activa vazio (Normal) 28-02-07 31-03-07 6130691 6342243 211.552 1,00 211.552 0,0414 8.758,25 !           

En. activa vazio (Super) 28-02-07 31-03-07 2940885 3063952 123.067 1,00 123.067 0,0387 4.762,69 !           

En. activa ponta 28-02-07 31-03-07 5902959 6122145 219.186 1,00 219.186 0,1019 22.335,05 !         

En. activa cheia 28-02-07 31-03-07 16151554 16744995 593.441 1,00 593.441 0,061 36.199,90 !         

Potência horas de ponta 28-02-07 31-03-07 5902959 6122145 219.186 1,00 1.768 8,351 14.761,47 !         

Potência contratada 28-02-07 31-03-07 3.412 1,366 4.660,50 !           

Sub-Total 91.477,87 !         
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o CONTABILIZAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA

293.518,05 !                

Período Contagem
Leituras Efectuadas

Total



2

Ano: 2007

Trimestre: 2

Local de Consumo: I S T

Consumidor: Contador EDP

Valor:

Diferença Factor Quantidades Preço Unit.

Inicial Final Leituras Multipl. (kwh) (!)

Abril

En. activa vazio (Normal) 31-03-07 30-04-07 6342243 6631844 289.601 1,00 289.601 0,0414 11.989,48 !         

En. activa vazio (Super) 31-03-07 30-04-07 3063952 3225177 161.225 1,00 161.225 0,0387 6.239,41 !           

En. activa ponta 31-03-07 30-04-07 6122145 6388793 266.648 1,00 266.648 0,1019 27.171,43 !         

En. activa cheia 31-03-07 30-04-07 16744995 17469420 724.425 1,00 724.425 0,061 44.189,93 !         

Potência horas de ponta 31-03-07 30-04-07 6122145 6388793 266.648 1,00 2.222 8,351 18.556,48 !         

Potência contratada 31-03-07 30-04-07 4.289 1,366 5.858,66 !           

Sub-Total 114.005,38 !       

Maio

En. activa vazio (Normal) 30-04-07 31-05-07 6631844 6833040 201.196 1,00 201.196 0,0414 8.329,51 !           

En. activa vazio (Super) 30-04-07 31-05-07 3225177 3334479 109.302 1,00 109.302 0,0387 4.229,99 !           

En. activa ponta 30-04-07 31-05-07 6388793 6585709 196.916 1,00 196.916 0,1019 20.065,74 !         

En. activa cheia 30-04-07 31-05-07 17469420 18019490 550.070 1,00 550.070 0,061 33.554,27 !         

Potência horas de ponta 30-04-07 31-05-07 6388793 6585709 196.916 1,00 1.588 8,351 13.261,66 !         

Potência contratada 30-04-07 31-05-07 3.065 1,366 4.186,98 !           

Sub-Total 83.628,15 !         

Junho

En. activa vazio (Normal) 31-05-07 30-06-07 6833040 7086785 253.745 1,00 253.745 0,0414 10.505,04 !         

En. activa vazio (Super) 31-05-07 30-06-07 3334479 3471347 136.868 1,00 136.868 0,0387 5.296,79 !           

En. activa ponta 31-05-07 30-06-07 6585709 6831194 245.485 1,00 245.485 0,1019 25.014,92 !         

En. activa cheia 31-05-07 30-06-07 18019490 18709992 690.502 1,00 690.502 0,061 42.120,62 !         

Potência horas de ponta 31-05-07 30-06-07 6585709 6831194 245.485 1,00 2.046 8,351 17.083,71 !         

Potência contratada 31-05-07 30-06-07 3.949 1,366 5.393,68 !           

Sub-Total 105.414,76 !       
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o CONTABILIZAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA

303.048,29 !                

Período Contagem
Leituras Efectuadas

Total



3

Ano: 2007

Trimestre: 3

Local de Consumo: I S T

Consumidor: Contador EDP

Valor:

Diferença Factor Quantidades Preço Unit.

Inicial Final Leituras Multipl. (kwh) (!)

Julho

En. activa vazio (Normal) 30-06-07 31-07-07 7086785 7254544 167.759 1,00 167.759 0,0414 6.945,22 !           

En. activa vazio (Super) 30-06-07 31-07-07 3471347 3561827 90.480 1,00 90.480 0,0387 3.501,58 !           

En. activa ponta 30-06-07 31-07-07 6831194 6996299 165.105 1,00 165.105 0,1019 16.824,20 !         

En. activa cheia 30-06-07 31-07-07 18709992 19171667 461.675 1,00 461.675 0,061 28.162,18 !         

Potência horas de ponta 30-06-07 31-07-07 6831194 6996299 165.105 1,00 1.331 8,351 11.119,29 !         

Potência contratada 30-06-07 31-07-07 2.570 1,366 3.510,59 !           

Sub-Total 70.063,05 !         

Agosto

En. activa vazio (Normal) 31-07-07 31-08-07 7254544 7484922 230.378 1,00 230.378 0,0414 9.537,65 !           

En. activa vazio (Super) 31-07-07 31-08-07 3561827 3687107 125.280 1,00 125.280 0,0387 4.848,34 !           

En. activa ponta 31-07-07 31-08-07 6996299 7208236 211.937 1,00 211.937 0,1019 21.596,38 !         

En. activa cheia 31-07-07 31-08-07 19171667 19748290 576.623 1,00 576.623 0,061 35.174,00 !         

Potência horas de ponta 31-07-07 31-08-07 6996299 7208236 211.937 1,00 1.709 8,351 14.273,27 !         

Potência contratada 31-07-07 31-08-07 3.299 1,366 4.506,36 !           

Sub-Total 89.936,01 !         

Setembro

En. activa vazio (Normal) 31-08-07 30-09-07 7484922 7695717 210.795 1,00 210.795 0,0414 8.726,91 !           

En. activa vazio (Super) 31-08-07 30-09-07 3687107 3796946 109.839 1,00 109.839 0,0387 4.250,77 !           

En. activa ponta 31-08-07 30-09-07 7208236 7422072 213.836 1,00 213.836 0,1019 21.789,89 !         

En. activa cheia 31-08-07 30-09-07 19748290 20340690 592.400 1,00 592.400 0,061 36.136,40 !         

Potência horas de ponta 31-08-07 30-09-07 7208236 7422072 213.836 1,00 1.782 8,351 14.881,20 !         

Potência contratada 31-08-07 30-09-07 3.439 1,366 4.698,30 !           

Sub-Total 90.483,47 !         
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o CONTABILIZAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA

250.482,53 !                

Período Contagem
Leituras Efectuadas

Total



4

Ano: 2007

Trimestre: 4

Local de Consumo: I S T

Consumidor: Contador EDP

Valor:

Diferença Factor Quantidades Preço Unit.

Inicial Final Leituras Multipl. (kwh) (!)

Outubro

En. activa vazio (Normal) 30-09-07 31-10-07 7695717 7950188 254.471 1,00 254.471 0,0414 10.535,10 !         

En. activa vazio (Super) 30-09-07 31-10-07 3796946 3930044 133.098 1,00 133.098 0,0387 5.150,89 !           

En. activa ponta 30-09-07 31-10-07 7422072 7675625 253.553 1,00 253.553 0,1019 25.837,05 !         

En. activa cheia 30-09-07 31-10-07 20340690 21048470 707.780 1,00 707.780 0,061 43.174,58 !         

Potência horas de ponta 30-09-07 31-10-07 7422072 7675625 253.553 1,00 2.045 8,351 17.075,98 !         

Potência contratada 30-09-07 31-10-07 3.947 1,366 5.391,23 !           

Sub-Total 107.164,83 !       

Novembro

En. activa vazio (Normal) 31-10-07 30-11-07 7950188 8149002 198.814 1,00 198.814 0,0414 8.230,90 !           

En. activa vazio (Super) 31-10-07 30-11-07 3930044 4043623 113.579 1,00 113.579 0,0387 4.395,51 !           

En. activa ponta 31-10-07 30-11-07 7675625 7894378 218.753 1,00 218.753 0,1019 22.290,93 !         

En. activa cheia 31-10-07 30-11-07 21048470 21637112 588.642 1,00 588.642 0,061 35.907,16 !         

Potência horas de ponta 31-10-07 30-11-07 7675625 7894378 218.753 1,00 1.823 8,351 15.223,39 !         

Potência contratada 31-10-07 30-11-07 3.519 1,366 4.806,33 !           

Sub-Total 90.854,22 !         

Dezembro

En. activa vazio (Normal) 30-11-07 31-12-07 8149002 8422285 273.283 1,00 273.283 0,0414 11.313,92 !         

En. activa vazio (Super) 30-11-07 31-12-07 4043623 4203325 159.702 1,00 159.702 0,0387 6.180,47 !           

En. activa ponta 30-11-07 31-12-07 7894378 8174548 280.170 1,00 280.170 0,1019 28.549,32 !         

En. activa cheia 30-11-07 31-12-07 21637112 22377067 739.955 1,00 739.955 0,061 45.137,26 !         

Potência horas de ponta 30-11-07 31-12-07 7894378 8174548 280.170 1,00 2.259 8,351 18.868,55 !         

Potência contratada 30-11-07 31-12-07 4.361 1,366 5.957,18 !           

Sub-Total 116.006,69 !       
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o CONTABILIZAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA

314.025,74 !                

Período Contagem
Leituras Efectuadas

Total
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Anexo IV 

Excerto do Tarifário da EDP em vigor em 2007. 
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Anexo V 

Estatísticas de consumo de electricidade pelo Instituto Nacional 
de Estatística. 
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Quadro para impressão

Local de residência

Consumo doméstico de energia eléctrica por habitante (kWh/ hab.) por Local de
residência

Período de referência dos dados

2006

kWh/ hab.

Portugal 1 266,6

Continente 1 277,6

Região Autónoma dos Açores 992,8

Região Autónoma da Madeira 1 083,8

Consumo doméstico de energia eléctrica por habitante (kWh/ hab.) por Local de residência - Anual; Direcção-Geral de Geologia e Energia

Última actualização destes dados: 29 de Outubro de 2008
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Anexo VI 

Tabelas de consumo de gás no Pavilhão de Civil em 2007. 

 



1

Ano: 2007

Trimestre: 1

Local de Consumo: Pav Civil

Valor:

Diferença Preço Unit.

Inicial Final Leituras (m3) (!)

Bar 6519210 03-01-07 10-01-07 043391,797 043395,106 3,309 0,45 ! 1,48 !

Restaurante 12562600 03-01-07 10-01-07 090943,340 091050,950 107,610 0,45 ! 48,19 !

Bar 6519210 10-01-07 17-01-07 043395,106 043399,738 4,632 0,45 ! 2,07 !

Restaurante 12562600 10-01-07 17-01-07 091050,950 091258,580 207,630 0,45 ! 92,98 !

Bar 6519210 17-01-07 24-01-07 043399,738 043403,623 3,885 0,45 ! 1,74 !

Restaurante 12562600 17-01-07 24-01-07 091258,580 091388,940 130,360 0,45 ! 58,38 !

Bar 6519210 24-01-07 31-01-07 043403,623 043411,532 7,909 0,45 ! 3,54 !

Restaurante 12562600 24-01-07 31-01-07 091388,940 091562,790 173,850 0,45 ! 77,85 !

Bar 6519210 31-01-07 07-02-07 043411,532 043422,162 10,630 0,45 ! 4,76 !

Restaurante 12562600 31-01-07 07-02-07 091562,790 091711,680 148,890 0,45 ! 66,67 !

Bar 6519210 07-02-07 14-02-07 043422,162 043431,334 9,172 0,45 ! 4,11 !

Local Nº Contador Período Contagem
Leituras Efectuadas

Total

N
ú

cl
eo

 d
e 

M
an

u
te

n
çã

o CONTABILIZAÇÃO DE CONSUMO DE GÁS

884,43 !



2

Ano: 2007

Trimestre: 1

Local de Consumo: Pav Civil

Valor:

Diferença Preço Unit.

Inicial Final Leituras (m3) (!)
Local Nº Contador Período Contagem

Leituras Efectuadas
Total

N
ú

cl
eo

 d
e 

M
an

u
te

n
çã

o CONTABILIZAÇÃO DE CONSUMO DE GÁS

884,43 !

Restaurante 12562600 07-02-07 14-02-07 091711,680 091841,460 129,780 0,45 ! 58,12 !

Bar 6519210 14-02-07 21-02-07 043431,334 043440,765 9,431 0,45 ! 4,22 !

Restaurante 12562600 14-02-07 21-02-07 091841,460 091912,340 70,880 0,45 ! 31,74 !

Bar 6519210 21-02-07 28-02-07 043440,765 043450,068 9,303 0,45 ! 4,17 !

Restaurante 12562600 21-02-07 28-02-07 091912,340 092059,280 146,940 0,45 ! 65,80 !

Bar 6519210 28-02-07 07-03-07 043450,068 043461,514 11,446 0,45 ! 5,13 !

Restaurante 12562600 28-02-07 07-03-07 092059,280 092246,590 187,310 0,45 ! 83,88 !

Bar 6519210 07-03-07 14-03-07 043461,514 043476,829 15,315 0,45 ! 6,86 !

Restaurante 12562600 07-03-07 14-03-07 092246,590 092428,180 181,590 0,45 ! 81,32 !

Bar 6519210 14-03-07 21-03-07 043476,829 043490,239 13,410 0,45 ! 6,00 !

Restaurante 12562600 14-03-07 21-03-07 092428,180 092618,660 190,480 0,45 ! 85,30 !



3

Ano: 2007

Trimestre: 1

Local de Consumo: Pav Civil

Valor:

Diferença Preço Unit.

Inicial Final Leituras (m3) (!)
Local Nº Contador Período Contagem

Leituras Efectuadas
Total

N
ú

cl
eo

 d
e 

M
an

u
te

n
çã

o CONTABILIZAÇÃO DE CONSUMO DE GÁS

884,43 !

Bar 6519210 21-03-07 28-03-07 043490,239 043506,017 15,778 0,45 ! 7,07 !

Restaurante 12562600 21-03-07 28-03-07 092618,660 092804,180 185,520 0,45 ! 83,08 !

Bar 6519210 28-03-07 04-04-07 043506,017 043520,340 14,323 0,45 ! 6,41 !

Restaurante 12562600 28-03-07 04-04-07 092804,180 092947,940 143,760 0,45 ! 64,38 !

Bar 6519210 04-04-07 11-04-07 043520,340 043531,194 10,854 0,45 ! 4,86 !

Restaurante 12562600 04-04-07 11-04-07 092947,940 093079,470 131,530 0,45 ! 58,90 !

Bar 6519210 11-04-07 18-04-07 043531,194 043543,585 12,391 0,45 ! 5,55 !

Restaurante 12562600 11-04-07 18-04-07 093079,470 093258,070 178,600 0,45 ! 79,98 !

Bar 6519210 18-04-07 25-04-07 043543,585 043558,375 14,790 0,45 ! 6,62 !

Restaurante 12562600 18-04-07 25-04-07 093258,070 093429,140 171,070 0,45 ! 76,61 !



4

Ano: 2007

Trimestre: 1

Local de Consumo: Pav Civil

Valor:

Diferença Preço Unit.

Inicial Final Leituras (m3) (!)
Local Nº Contador Período Contagem

Leituras Efectuadas
Total

N
ú

cl
eo

 d
e 

M
an

u
te

n
çã

o CONTABILIZAÇÃO DE CONSUMO DE GÁS

884,43 !

Bar 6519210 25-04-07 02-05-07 043558,375 043566,332 7,957 0,45 ! 3,56 !

Restaurante 12562600 25-04-07 02-05-07 093429,140 093528,290 99,150 0,45 ! 44,40 !

Bar 6519210 02-05-07 09-05-07 043566,332 043581,757 15,425 0,45 ! 6,91 !

Restaurante 12562600 02-05-07 09-05-07 093528,290 093711,130 182,840 0,45 ! 81,88 !

Bar 6519210 09-05-07 16-05-07 043581,757 043595,465 13,708 0,45 ! 6,14 !

Restaurante 12562600 09-05-07 16-05-07 093711,130 093887,670 176,540 0,45 ! 79,05 !

Bar 6519210 16-05-07 23-05-07 043595,465 043610,769 15,304 0,45 ! 6,85 !

Restaurante 12562600 16-05-07 23-05-07 093887,670 094056,580 168,910 0,45 ! 75,64 !

Bar 6519210 23-05-07 30-05-07 043610,769 043625,458 14,689 0,45 ! 6,58 !

Restaurante 12562600 23-05-07 30-05-07 094056,580 094269,830 213,250 0,45 ! 95,49 !

Bar 6519210 30-05-07 06-06-07 043625,458 043639,392 13,934 0,45 ! 6,24 !
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Ano: 2007

Trimestre: 1

Local de Consumo: Pav Civil

Valor:

Diferença Preço Unit.

Inicial Final Leituras (m3) (!)
Local Nº Contador Período Contagem

Leituras Efectuadas
Total

N
ú

cl
eo

 d
e 

M
an

u
te

n
çã

o CONTABILIZAÇÃO DE CONSUMO DE GÁS

884,43 !

Restaurante 12562600 30-05-07 06-06-07 094269,830 094403,370 133,540 0,45 ! 59,80 !

Bar 6519210 06-06-07 13-06-07 043639,392 043650,113 10,721 0,45 ! 4,80 !

Restaurante 12562600 06-06-07 13-06-07 094403,370 094527,030 123,660 0,45 ! 55,37 !

Bar 6519210 13-06-07 20-06-07 043650,113 043661,507 11,394 0,45 ! 5,10 !

Restaurante 12562600 13-06-07 20-06-07 094527,030 094647,350 120,320 0,45 ! 53,88 !

Bar 6519210 20-06-07 27-06-07 043661,507 043674,174 12,667 0,45 ! 5,67 !

Restaurante 12562600 20-06-07 27-06-07 094647,350 094785,550 138,200 0,45 ! 61,89 !

Bar 6519210 27-06-07 04-07-07 043674,174 043685,475 11,301 0,45 ! 5,06 !

Restaurante 12562600 27-06-07 04-07-07 094785,550 094925,280 139,730 0,45 ! 62,57 !

Bar 6519210 04-07-07 11-07-07 043685,475 043693,298 7,823 0,45 ! 3,50 !

Restaurante 12562600 04-07-07 11-07-07 094925,280 095043,130 117,850 0,45 ! 52,77 !
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Ano: 2007

Trimestre: 1

Local de Consumo: Pav Civil

Valor:

Diferença Preço Unit.

Inicial Final Leituras (m3) (!)
Local Nº Contador Período Contagem

Leituras Efectuadas
Total

N
ú

cl
eo

 d
e 

M
an

u
te

n
çã

o CONTABILIZAÇÃO DE CONSUMO DE GÁS

884,43 !

Bar 6519210 11-07-07 18-07-07 043693,298 043705,640 12,342 0,45 ! 5,53 !

Restaurante 12562600 11-07-07 18-07-07 095043,130 095205,300 162,170 0,45 ! 72,62 !

Bar 6519210 18-07-07 25-07-07 043705,640 043714,210 8,570 0,45 ! 3,84 !

Restaurante 12562600 18-07-07 25-07-07 095205,300 095323,400 118,100 0,45 ! 52,89 !

Bar 6519210 25-07-07 01-08-07 043714,210 043723,580 9,370 0,45 ! 4,20 !

Restaurante 12562600 25-07-07 01-08-07 095323,400 095371,390 47,990 0,45 ! 21,49 !

Bar 6519210 01-08-07 08-08-07 043723,580 043726,440 2,860 0,45 ! 1,28 !

Restaurante 12562600 01-08-07 08-08-07 095371,390 095429,950 58,560 0,45 ! 26,22 !

Bar 6519210 08-08-07 05-09-07 043726,440 043730,930 4,490 0,45 ! 2,01 !

Restaurante 12562600 08-08-07 05-09-07 095429,950 095781,570 351,620 0,45 ! 157,46 !
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Ano: 2007

Trimestre: 1

Local de Consumo: Pav Civil

Valor:

Diferença Preço Unit.

Inicial Final Leituras (m3) (!)
Local Nº Contador Período Contagem

Leituras Efectuadas
Total

N
ú

cl
eo

 d
e 

M
an

u
te

n
çã

o CONTABILIZAÇÃO DE CONSUMO DE GÁS

884,43 !

Bar 6519210 05-09-07 12-09-07 043730,930 043743,320 12,390 0,45 ! 5,55 !

Restaurante 12562600 05-09-07 12-09-07 095781,570 095939,730 158,160 0,45 ! 70,82 !

Bar 6519210 12-09-07 19-09-07 043743,320 043755,930 12,610 0,45 ! 5,65 !

Restaurante 12562600 12-09-07 19-09-07 095939,730 096133,060 193,330 0,45 ! 86,57 !

Bar 6519210 19-09-07 26-09-07 043755,930 043771,477 15,547 0,45 ! 6,96 !

Restaurante 12562600 19-09-07 26-09-07 096133,060 096350,210 217,150 0,45 ! 97,24 !

Bar 6519210 26-09-07 03-10-07 043771,477 043785,040 13,563 0,45 ! 6,07 !

Restaurante 12562600 26-09-07 03-10-07 096350,210 096531,120 180,910 0,45 ! 81,01 !

Bar 6519210 03-10-07 10-10-07 043785,040 043797,343 12,303 0,45 ! 5,51 !

Restaurante 12562600 03-10-07 10-10-07 096531,120 096665,850 134,730 0,45 ! 60,33 !

Bar 6519210 10-10-07 17-10-07 043797,343 043811,945 14,602 0,45 ! 6,54 !
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Ano: 2007

Trimestre: 1

Local de Consumo: Pav Civil

Valor:

Diferença Preço Unit.

Inicial Final Leituras (m3) (!)
Local Nº Contador Período Contagem

Leituras Efectuadas
Total

N
ú

cl
eo

 d
e 

M
an

u
te

n
çã

o CONTABILIZAÇÃO DE CONSUMO DE GÁS

884,43 !

Restaurante 12562600 10-10-07 17-10-07 096665,850 096813,420 147,570 0,45 ! 66,08 !

Bar 6519210 17-10-07 24-10-07 043811,945 043824,330 12,385 0,45 ! 5,55 !

Restaurante 12562600 17-10-07 24-10-07 096813,420 096969,500 156,080 0,45 ! 69,89 !

Bar 6519210 24-10-07 31-10-07 043824,330 043836,890 12,560 0,45 ! 5,62 !

Restaurante 12562600 24-10-07 31-10-07 096969,500 097130,800 161,300 0,45 ! 72,23 !

Bar 6519210 31-10-07 07-11-07 043836,890 043846,794 9,904 0,45 ! 4,44 !

Restaurante 12562600 31-10-07 07-11-07 097130,800 097242,800 112,000 0,45 ! 50,15 !

Bar 6519210 07-11-07 14-11-07 043846,794 043861,847 15,053 0,45 ! 6,74 !

Restaurante 12562600 07-11-07 14-11-07 097242,800 097415,350 172,550 0,45 ! 77,27 !

Bar 6519210 14-11-07 21-11-07 043861,847 043876,565 14,718 0,45 ! 6,59 !

Restaurante 12562600 14-11-07 21-11-07 097415,350 097670,980 255,630 0,45 ! 114,47 !



9

Ano: 2007

Trimestre: 1

Local de Consumo: Pav Civil

Valor:

Diferença Preço Unit.

Inicial Final Leituras (m3) (!)
Local Nº Contador Período Contagem

Leituras Efectuadas
Total

N
ú

cl
eo

 d
e 

M
an

u
te

n
çã

o CONTABILIZAÇÃO DE CONSUMO DE GÁS

884,43 !

Bar 6519210 21-11-07 28-11-07 043876,565 043890,180 13,615 0,45 ! 6,10 !

Restaurante 12562600 21-11-07 28-11-07 097670,980 097732,800 61,820 0,45 ! 27,68 !

Bar 6519210 28-11-07 05-12-07 043890,180 043905,251 15,071 0,45 ! 6,75 !

Restaurante 12562600 28-11-07 05-12-07 097732,800 097894,850 162,050 0,45 ! 72,57 !

Bar 6519210 05-12-07 12-12-07 043905,251 043918,194 12,943 0,45 ! 5,80 !

Restaurante 12562600 05-12-07 12-12-07 097894,850 098043,900 149,050 0,45 ! 66,74 !

Bar 6519210 12-12-07 19-12-07 043918,194 043936,545 18,351 0,45 ! 8,22 !

Restaurante 12562600 12-12-07 19-12-07 098043,900 098043,900 0,000 0,45 ! 0,00 !

Bar 6519210 19-12-07 26-12-07 043936,545 043936,602 0,057 0,45 ! 0,03 !

Restaurante 12562600 19-12-07 26-12-07 098043,900 098043,900 0,000 0,45 ! 0,00 !
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Ano: 2007

Trimestre: 1

Local de Consumo: Pav Civil

Valor:

Diferença Preço Unit.

Inicial Final Leituras (m3) (!)
Local Nº Contador Período Contagem

Leituras Efectuadas
Total

N
ú

cl
eo

 d
e 

M
an

u
te

n
çã

o CONTABILIZAÇÃO DE CONSUMO DE GÁS

884,43 !

Bar 6519210 26-12-07 02-01-08 043936,602 043936,610 0,008 0,45 ! 0,00 !

Restaurante 12562600 26-12-07 02-01-08 098043,900 098179,200 135,300 0,45 ! 60,59 !



IST, Green Campus? 

 

 

 

 

Anexo VII 

Tabelas de consumo de gás no Pavilhão de Matemática em 
2007. 



Ano: 2007

Trimestre: 1

Local de Consumo: Pav Matemática

Valor:

Diferença Preço Unit.

Inicial Final Leituras (m3) (!)

Janeiro

Ref.Pessoal 54157976 03-01-07 10-01-07 002081,130 002185,130 104,000 0,45 ! 46,80 !

Ref.Pessoal 54157976 10-01-07 17-01-07 002185,130 002326,630 141,500 0,45 ! 63,68 !

Ref.Pessoal 54157976 17-01-07 24-01-07 002326,630 002429,260 102,630 0,45 ! 46,18 !

Ref.Pessoal 54157976 24-01-07 31-01-07 002429,260 002579,820 150,560 0,45 ! 67,75 !

Total: 224,41 !

Fevereiro

Ref.Pessoal 54157976 31-01-07 07-02-07 002579,820 002711,460 131,640 0,45 ! 59,24 !

Ref.Pessoal 54157976 07-02-07 14-02-07 002711,460 002821,120 109,660 0,45 ! 49,35 !

Local Nº Contador Período Contagem
Leituras Efectuadas

Total

N
ú

cl
eo

 d
e 

M
an

u
te

n
çã

o CONTABILIZAÇÃO DE CONSUMO DE GÁS

1.892,82 !



Ref.Pessoal 54157976 14-02-07 21-02-07 002821,120 002910,480 89,360 0,45 ! 40,21 !

Ref.Pessoal 54157976 21-02-07 28-02-07 002910,480 003034,070 123,590 0,45 ! 55,62 !

Total: 204,41 !

Março

Ref.Pessoal 54157976 28-02-07 07-03-07 003034,070 003186,590 152,520 0,45 ! 68,30 !

Ref.Pessoal 54157976 07-03-07 14-03-07 003186,590 003319,830 133,240 0,45 ! 59,66 !

Ref.Pessoal 54157976 14-03-07 21-03-07 003319,830 003461,270 141,440 0,45 ! 63,34 !

Ref.Pessoal 54157976 21-03-07 28-03-07 003461,270 003591,810 130,540 0,45 ! 58,46 !

Total: 249,76 !



Ano: 2007

Trimestre: 1

Local de Consumo: Pav Matemática

Valor:

Diferença Preço Unit.

Inicial Final Leituras (m3) (!)

Abril

Ref.Pessoal 54157976 28-03-07 04-04-07 003591,810 003701,890 110,080 0,45 ! 49,29 !

Ref.Pessoal 54157976 04-04-07 11-04-07 003701,890 003820,100 118,210 0,45 ! 52,93 !

Ref.Pessoal 54157976 11-04-07 18-04-07 003820,100 003954,070 133,970 0,45 ! 59,99 !

Ref.Pessoal 54157976 18-04-07 25-04-07 003954,070 004052,390 98,320 0,45 ! 44,03 !

Ref.Pessoal 54157976 25-04-07 02-05-07 004052,390 004126,080 73,690 0,45 ! 33,00 !

Total: 239,25 !

Maio

Ref.Pessoal 54157976 02-05-07 09-05-07 004126,080 004253,740 127,660 0,45 ! 57,17 !

Ref.Pessoal 54157976 09-05-07 16-05-07 004253,740 004379,830 126,090 0,45 ! 56,46 !

Ref.Pessoal 54157976 16-05-07 23-05-07 004379,830 004497,470 117,640 0,45 ! 52,68 !

N
ú

cl
eo

 d
e 

M
an

u
te

n
çã

o CONTABILIZAÇÃO DE CONSUMO DE GÁS

3.760,57 !

Local Nº Contador Período Contagem
Leituras Efectuadas

Total



Ref.Pessoal 54157976 23-05-07 30-05-07 004497,470 004646,540 149,070 0,45 ! 66,75 !

Total: 233,06 !

Junho

Ref.Pessoal 54157976 30-05-07 06-06-07 004646,540 004741,830 95,290 0,45 ! 42,67 !

Ref.Pessoal 54157976 06-06-07 13-06-07 004741,830 004822,710 80,880 0,45 ! 36,22 !

Ref.Pessoal 54157976 13-06-07 20-06-07 004822,710 004919,200 96,490 0,45 ! 43,21 !

Ref.Pessoal 54157976 20-06-07 27-06-07 004919,200 005036,820 117,620 0,45 ! 52,67 !

Ref.Pessoal 54157976 27-06-07 04-07-07 005036,820 005154,580 117,760 0,45 ! 52,73 !

Total: 227,50 !
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Ano: 2007

Trimestre: 1

Local de Consumo: Pav Matemática

Valor:

Diferença Preço Unit.

Inicial Final Leituras (m3) (!)

Julho

Ref.Pessoal 54157976 04-07-07 11-07-07 005154,580 005258,280 103,700 0,45 ! 46,44 !

Ref.Pessoal 54157976 11-07-07 18-07-07 005258,280 005383,110 124,830 0,45 ! 55,90 !

Ref.Pessoal 54157976 18-07-07 25-07-07 005383,110 005483,140 100,030 0,45 ! 44,79 !

Ref.Pessoal 54157976 25-07-07 01-08-07 005483,140 005554,940 71,800 0,45 ! 32,15 !

Total: 179,28 !

Agosto

Ref.Pessoal 54157976 01-08-07 08-08-07 005554,940 005643,930 88,990 0,45 ! 39,85 !

Ref.Pessoal 54157976 08-08-07 05-09-07 005643,930 005763,690 119,760 0,45 ! 53,63 !

Total: 93,48 !

Setembro

Ref.Pessoal 54157976 05-09-07 12-09-07 005763,690 005852,080 88,390 0,45 ! 39,58 !

N
ú

cl
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an
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n
çã

o CONTABILIZAÇÃO DE CONSUMO DE GÁS

2.360,95 !

Local Nº Contador Período Contagem
Leituras Efectuadas

Total



Ref.Pessoal 54157976 12-09-07 19-09-07 005852,080 005967,950 115,870 0,45 ! 51,89 !

Ref.Pessoal 54157976 19-09-07 26-09-07 005967,950 006080,050 112,100 0,45 ! 50,20 !

Ref.Pessoal 54157976 26-09-07 03-10-07 006080,050 006187,250 107,200 0,45 ! 48,00 !

Total: 189,67 !

Outubro

Ref.Pessoal 54157976 03-10-07 10-10-07 006187,250 006275,750 88,500 0,45 ! 39,63 !

Ref.Pessoal 54157976 10-10-07 17-10-07 006275,750 006406,970 131,220 0,45 ! 58,76 !

Ref.Pessoal 54157976 17-10-07 24-10-07 006406,970 006548,710 141,740 0,45 ! 63,47 !

Ref.Pessoal 54157976 24-10-07 31-10-07 006548,710 006686,470 137,760 0,45 ! 61,69 !

223,55 !

Novembro

Ref.Pessoal 54157976 31-10-07 07-11-07 006686,470 006793,210 106,740 0,45 ! 47,80 !

Ref.Pessoal 54157976 07-11-07 14-11-07 006793,210 006945,030 151,820 0,45 ! 67,98 !

Ref.Pessoal 54157976 14-11-07 21-11-07 006945,030 007075,300 130,270 0,45 ! 58,33 !

Ref.Pessoal 54157976 21-11-07 28-11-07 007075,300 007213,900 138,600 0,45 ! 62,07 !

Total: 236,18 !

Dezembro

Ref.Pessoal 54157976 28-11-07 05-12-07 007213,900 007364,270 150,370 0,45 ! 67,34 !

Ref.Pessoal 54157976 05-12-07 12-12-07 007364,270 007516,640 152,370 0,45 ! 68,23 !

Ref.Pessoal 54157976 12-12-07 19-12-07 007516,640 007676,300 159,660 0,45 ! 71,50 !

Ref.Pessoal 54157976 19-12-07 26-12-07 007676,300 007749,190 72,890 0,45 ! 32,64 !

Ref.Pessoal 54157976 26-12-07 02-01-08 007749,190 007790,750 41,560 0,45 ! 18,61 !

Total: 258,31 !



IST, Green Campus? 

 

 

 

 

Anexo VIII 

Tabelas de consumo de gás no Complexo  em 2007. 



Ano: 2007

Trimestre: 1

Local de Consumo: Pav Complexo

Valor:

Diferença Preço Unit.

Inicial Final Leituras (m3) (!)

31/97/000/70 03-01-07 10-01-07 002842,790 002843,800 1,010 0,45 ! 0,45 !

31/97/000/70 10-01-07 17-01-07 002843,800 002850,690 6,890 0,45 ! 3,09 !

31/97/000/70 17-01-07 24-01-07 002850,690 002856,100 5,410 0,45 ! 2,42 !

31/97/000/70 24-01-07 31-01-07 002856,100 002862,730 6,630 0,45 ! 2,97 !

31/97/000/70 31-01-07 07-02-07 002862,730 002866,380 3,650 0,45 ! 1,63 !

31/97/000/70 07-02-07 14-02-07 002866,380 002872,030 5,650 0,45 ! 2,53 !

31/97/000/70 14-02-07 21-02-07 002872,030 002874,710 2,680 0,45 ! 1,20 !

31/97/000/70 21-02-07 28-02-07 002874,710 002876,580 1,870 0,45 ! 0,84 !

Local Nº Contador Período Contagem
Leituras Efectuadas

Total
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o CONTABILIZAÇÃO DE CONSUMO DE GÁS

42,94 !



31/97/000/70 28-02-07 07-03-07 002876,580 002881,930 5,350 0,45 ! 2,40 !

31/97/000/70 07-03-07 14-03-07 002881,930 002885,140 3,210 0,45 ! 1,44 !

31/97/000/70 14-03-07 21-03-07 002885,140 002887,930 2,790 0,45 ! 1,25 !

31/97/000/70 21-03-07 28-03-07 002887,930 002891,940 4,010 0,45 ! 1,80 !

31/97/000/70 28-03-07 04-04-07 002891,940 002895,320 3,380 0,45 ! 1,51 !

31/97/000/70 04-04-07 11-04-07 002895,320 002899,860 4,540 0,45 ! 2,03 !

31/97/000/70 11-04-07 18-04-07 002899,860 002910,850 10,990 0,45 ! 4,92 !

31/97/000/70 18-04-07 25-04-07 002910,850 002920,930 10,080 0,45 ! 4,51 !

31/97/000/70 25-04-07 02-05-07 002920,930 002926,070 5,140 0,45 ! 2,30 !

31/97/000/70 02-05-07 09-05-07 002926,070 002938,680 12,610 0,45 ! 5,65 !

31/97/000/70 09-05-07 16-05-07 002938,680 002950,530 11,850 0,45 ! 5,31 !

31/97/000/70 16-05-07 23-05-07 002950,530 002965,380 14,850 0,45 ! 6,65 !

31/97/000/70 23-05-07 30-05-07 002965,380 002981,090 15,710 0,45 ! 7,03 !

31/97/000/70 30-05-07 06-06-07 002981,090 002989,620 8,530 0,45 ! 3,82 !

31/97/000/70 06-06-07 13-06-07 002989,620 002997,520 7,900 0,45 ! 3,54 !

31/97/000/70 13-06-07 20-06-07 002997,520 003007,000 9,480 0,45 ! 4,25 !

31/97/000/70 20-06-07 27-06-07 003007,000 003019,380 12,380 0,45 ! 5,54 !

31/97/000/70 27-06-07 04-07-07 003019,380 003027,970 8,590 0,45 ! 3,85 !

31/97/000/70 04-07-07 11-07-07 003027,970 003036,600 8,630 0,45 ! 3,86 !

31/97/000/70 11-07-07 18-07-07 003036,600 003048,770 12,170 0,45 ! 5,45 !

31/97/000/70 18-07-07 25-07-07 003048,770 003057,960 9,190 0,45 ! 4,12 !

31/97/000/70 25-07-07 01-08-07 003057,960 003063,710 5,750 0,45 ! 2,57 !

31/97/000/70 01-08-07 08-08-07 003063,710 003066,040 2,330 0,45 ! 1,04 !

31/97/000/70 08-08-07 05-09-07 003066,040 003071,180 5,140 0,45 ! 2,30 !



31/97/000/70 05-09-07 12-09-07 003071,180 003079,730 8,550 0,45 ! 3,83 !

31/97/000/70 12-09-07 19-09-07 003079,730 003087,610 7,880 0,45 ! 3,53 !

31/97/000/70 19-09-07 26-09-07 003087,610 003098,450 10,840 0,45 ! 4,85 !

31/97/000/70 26-09-07 03-10-07 003098,450 003110,010 11,560 0,45 ! 5,18 !

31/97/000/70 03-10-07 10-10-07 003110,010 003116,220 6,210 0,45 ! 2,78 !

31/97/000/70 10-10-07 17-10-07 003116,220 003124,650 8,430 0,45 ! 3,77 !

31/97/000/70 17-10-07 24-10-07 003124,650 003136,910 12,260 0,45 ! 5,49 !

31/97/000/70 24-10-07 31-10-07 003136,910 003145,010 8,100 0,45 ! 3,63 !

31/97/000/70 31-10-07 07-11-07 003145,010 003154,210 9,200 0,45 ! 4,12 !

31/97/000/70 07-11-07 14-11-07 003154,210 003165,530 11,320 0,45 ! 5,07 !

31/97/000/70 14-11-07 21-11-07 003165,530 003175,720 10,190 0,45 ! 4,56 !

31/97/000/70 21-11-07 28-11-07 003175,720 003188,500 12,780 0,45 ! 5,72 !

31/97/000/70 28-11-07 05-12-07 003188,500 003199,860 11,360 0,45 ! 5,09 !

31/97/000/70 05-12-07 12-12-07 003199,860 003209,800 9,940 0,45 ! 4,45 !

31/97/000/70 12-12-07 19-12-07 003209,800 003221,580 11,780 0,45 ! 5,28 !

31/97/000/70 19-12-07 26-12-07 003221,580 003224,370 2,790 0,45 ! 1,25 !

31/97/000/70 26-12-07 02-01-08 003224,370 003226,360 1,990 0,45 ! 0,89 !



IST, Green Campus? 

 

 

 

 

Anexo IX 

Tabelas de consumo de gás no Bar do Complexo em 2007. 



Ano: 2007

Trimestre: 1

Local de Consumo: Pav Complexo Bar

Valor:

Diferença Preço Unit.

Inicial Final Leituras (m3) (!)

5610726 13-10-07 17-10-07 000000,000 000195,988 195,988 0,45 ! 87,76 !

5610726 17-10-07 24-10-07 000195,988 000206,253 10,265 0,45 ! 4,60 !

5610726 24-10-07 31-10-07 000206,253 000215,493 9,240 0,45 ! 4,14 !

5610726 31-10-07 07-11-07 000215,493 000225,079 9,586 0,45 ! 4,29 !

5610726 07-11-07 14-11-07 000225,079 000235,413 10,334 0,45 ! 4,63 !

5610726 14-11-07 21-11-07 000235,413 000244,849 9,436 0,45 ! 4,23 !

5610726 21-11-07 28-11-07 000244,849 000256,120 11,271 0,45 ! 5,05 !

5610726 28-11-07 05-12-07 000256,120 000268,089 11,969 0,45 ! 5,36 !

5610726 05-12-07 12-12-07 000268,089 000277,886 9,797 0,45 ! 4,39 !

5610726 12-12-07 19-12-07 000277,886 000289,394 11,508 0,45 ! 5,15 !

5610726 19-12-07 26-12-07 000289,394 000289,394 0,000 0,45 ! 0,00 !

5610726 26-12-07 02-01-08 000289,394 000293,489 4,095 0,45 ! 1,83 !

Total
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o CONTABILIZAÇÃO DE CONSUMO DE GÁS

87,76 !

Local Nº Contador Período Contagem
Leituras Efectuadas



IST, Green Campus? 

 

 

 

 

Anexo X 

Tabelas de consumo de gás na Torre Norte em 2007. 



Ano: 2007

Trimestre:

Local de Consumo: Torre Norte

Valor:

Diferença Preço Unit.

Inicial Final Leituras (m3) (!)

Piso 01 - Bar 20274502 11-12-06 08-01-07 334,000 0,45 ! 149,57 !             

Piso 01 - Bar 20274502 08-01-07 12-02-07 431,000 0,45 ! 193,00 !             

Piso 01 - Bar 20274502 12-02-07 08-03-07 278,000 0,45 ! 124,49 !             

Piso 01 - Bar 20274502 08-03-07 12-04-07 393,000 0,45 ! 175,99 !             

Piso 01 - Bar 20274502 12-04-07 08-05-07 269,000 0,45 ! 120,46 !             

Piso 01 - Bar 20274502 08-05-07 11-06-07 379,000 0,45 ! 169,72 !             

Piso 01 - Bar 20274502 11-06-07 07-09-07 629,000 0,45 ! 281,67 !             

Piso 01 - Bar 20274502 07-09-07 03-10-07 308,000 0,45 ! 137,92 !             

Piso 01 - Bar 20274502 03-10-07 07-11-07 391,000 0,45 ! 175,09 !             

Piso 01 - Bar 20274502 07-11-07 07-12-07 406,000 0,45 ! 181,81 !             

Local Nº Contador Período Contagem
Leituras Efectuadas

Total
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o CONTABILIZAÇÃO DE CONSUMO DE GÁS

1.709,70 !



IST, Green Campus? 

 

 

 

 

Anexo XI 

Estatísticas de consumo de gás pelo Instituto Nacional de 
Estatística. 

 



09/01/03 12:21Printable page

Page 1 of 2http://www.ine.pt/bddXplorer/htdocs/printable.jsp?id=c1c0071b30d88de82b42c4524f419e6d8523e9ad6f5d&lingua_cd=PT

Quadro para impressão

Local de residência

Consumo doméstico de gás natural por 1000 habitantes (Nm!) por Local de residência

Período de referência dos dados

2006

Nm! (milhares)

Total 20,82

Aveiro 22,53

Beja -

Braga 10,23

Bragança 16,09

Castelo Branco 11,55

Coimbra 19,28

Évora 1,67

Faro 0,98

Guarda 7,32

Leiria 21,76

Lisboa 45,78

Portalegre 8,91

Porto 21,49

Santarém 5,71

Setúbal 25,22

Viana do Castelo 0,15

Vila Real 6,21

Viseu 6,81

Ilha da Madeira -

Ilha de Porto Santo -

Ilha de Santa Maria -

Ilha de São Miguel -

Ilha Terceira -

Ilha da Graciosa -

Ilha de São Jorge -

Ilha do Pico -

Ilha do Faial -

Ilha das Flores -

Ilha do Corvo -

Consumo doméstico de gás natural por 1000 habitantes (Nm!) por Local de residência - Anual; Direcção-Geral de Geologia e Energia

http://www.ine.pt/bddXplorer/htdocs/printable.jsp?id=c1c0071b30d88de82b42c4524f419e6d8523e9ad6f5d&lingua_cd=PT#
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Anexo XII 

Tabelas Gerais de consumo de água  

 



Ano: 2007

Trimestre: -

Local de Consumo: Geral

Valor:

Diferença Preço Unit.
Inicial Final Leituras (m3) (!)

Civil 03-01-07 08-01-02 14.980,10 1,2572 ! 18.832,98 !         

Minas 03-01-07 08-01-02 1.386,14 1,2572 ! 1.742,66 !           

Matematica 03-01-07 08-01-02 6.331,17 1,2572 ! 7.959,54 !           

Fisica 03-01-07 08-01-02 2.890,88 1,2572 ! 3.634,42 !           

Central 03-01-07 08-01-02 3.259,73 1,2572 ! 4.098,13 !           

Cental Bar 03-01-07 08-01-02 83,61 1,2572 ! 105,12 !              

NL I 03-01-07 08-01-02 484,70 1,2572 ! 609,36 !              

NL III - Mec II 03-01-07 08-01-02 2.278,18 1,2572 ! 2.864,13 !           

Mec I 03-01-07 08-01-02 869,73 1,2572 ! 1.093,42 !           

Mec III 03-01-07 08-01-02 523,12 1,2572 ! 657,67 !              

Mec IV 03-01-07 08-01-02 92,91 1,2572 ! 116,81 !              

Quimica* 03-01-07 08-01-02 5.642,36 1,2572 ! 7.093,57 !           

Sec Folhas 03-01-07 08-01-02 251,01 1,2572 ! 315,57 !              

Acção Social 03-01-07 08-01-02 291,20 1,2572 ! 366,09 !              

Complexo Bar 03-01-07 08-01-02 81,16 1,2572 ! 102,03 !              

Complexo 03-01-07 08-01-02 6.617,55 1,2572 ! 8.319,58 !           

Piscina 03-01-07 08-01-02 8.081,28 1,2572 ! 10.159,79 !         

Infantário 03-01-07 08-01-02 770,05 1,2572 ! 968,10 !              

Cantina 03-01-07 08-01-02 6.784,50 1,2572 ! 8.529,47 !           

Bar AEIST 03-01-07 08-01-02 31,47 1,2572 ! 39,57 !                

Economato 03-01-07 08-01-02 257,26 1,2572 ! 323,43 !              

Pav Jardim Norte 03-01-07 08-01-02 238,03 1,2572 ! 299,25 !              

Torre Sul 03-01-07 08-01-02 1.193,00 1,2572 ! 1.499,84 !           

Torre Sul (Bar) 03-01-07 08-01-02 51,51 1,2572 ! 64,76 !                

Informatica II 03-01-07 08-01-02 12,45 1,2572 ! 15,65 !                

Metro 03-01-07 08-01-02 - 1,2572 ! -  !                    

Torre Norte 03-01-07 08-01-02 3.950,00 1,2572 ! 4.965,94 !           

Electricidade 03-01-07 08-01-02 590,00 1,2572 ! 741,75 !              

Total 68023,089 1,2572 ! 85.518,63!

Total
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o CONTABILIZAÇÃO DE CONSUMO DE ÁGUA

85.518,63 !                        

Local Nº Contador Período Contagem
Leituras Efectuadas
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Anexo XIII 

Tabelas de consumo de água no Pavilhão de Civil, em 2007. 



Ano: 2007

Trimestre: 1

Local de Consumo: Quadro Resumo

Valor:

Diferença Preço Unit.

Inicial Final Leituras (m3) (!)

9488149-03 03-01-07 10-01-07 015431,000 015560,000 129,000 1,2572 ! 162,18 !  

9488772-03 03-01-07 10-01-07 011492,900 011501,800 8,900 1,2572 ! 11,19 !    

Bar 4674826 03-01-07 10-01-07 000303,744 000318,411 14,667 1,2572 ! 18,44 !    

Restaurante 4681486 03-01-07 10-01-07 000505,355 000529,751 24,396 1,2572 ! 30,67 !    

9488149-03 10-01-07 17-01-07 015560,000 015671,000 111,000 1,2572 ! 139,55 !  

9488772-03 10-01-07 17-01-07 011501,800 011515,200 13,400 1,2572 ! 16,85 !    

Bar 4674826 10-01-07 17-01-07 000318,411 000332,382 13,971 1,2572 ! 17,56 !    

Restaurante 4681486 10-01-07 17-01-07 000529,751 000569,035 39,284 1,2572 ! 49,39 !    

9488149-03 17-01-07 24-01-07 015671,000 015671,000 0,000 1,2572 ! -  !       

9488772-03 17-01-07 24-01-07 011515,200 011527,800 12,600 1,2572 ! 15,84 !    

Bar 4674826 17-01-07 24-01-07 000332,382 000346,270 13,888 1,2572 ! 17,46 !    

Restaurante 4681486 17-01-07 24-01-07 000569,035 000593,894 24,859 1,2572 ! 31,25 !    

9488149-03 24-01-07 31-01-07 015671,000 015695,000 24,000 1,2572 ! 30,17 !    

9488772-03 24-01-07 31-01-07 011527,800 011547,500 19,700 1,2572 ! 24,77 !    

Bar 4674826 24-01-07 31-01-07 000346,270 000363,288 17,018 1,2572 ! 21,40 !    

Restaurante 4681486 24-01-07 31-01-07 000593,894 000622,808 28,914 1,2572 ! 36,35 !    

9488149-03 31-01-07 07-02-07 015695,000 015701,000 6,000 1,2572 ! 7,54 !     

9488772-03 31-01-07 07-02-07 011547,500 011568,300 20,800 1,2572 ! 26,15 !    

Bar 4674826 31-01-07 07-02-07 000363,288 000379,846 16,558 1,2572 ! 20,82 !    

Restaurante 4681486 31-01-07 07-02-07 000622,808 000649,456 26,648 1,2572 ! 33,50 !    

9488149-03 07-02-07 14-02-07 015701,000 015962,000 261,000 1,2572 ! 328,13 !  

9488772-03 07-02-07 14-02-07 011568,300 011587,500 19,200 1,2572 ! 24,14 !    

Bar 4674826 07-02-07 14-02-07 000379,846 000393,600 13,754 1,2572 ! 17,29 !    

Restaurante 4681486 07-02-07 14-02-07 000649,456 000674,526 25,070 1,2572 ! 31,52 !    

9488149-03 14-02-07 21-02-07 015962,000 016044,000 82,000 1,2572 ! 103,09 !  

9488772-03 14-02-07 21-02-07 011587,500 011604,800 17,300 1,2572 ! 21,75 !    

Bar 4674826 14-02-07 21-02-07 000393,600 000404,169 10,569 1,2572 ! 13,29 !    

Restaurante 4681486 14-02-07 21-02-07 000674,526 000689,625 15,099 1,2572 ! 18,98 !    

9488149-03 21-02-07 28-02-07 016044,000 016046,000 2,000 1,2572 ! 2,51 !     

9488772-03 21-02-07 28-02-07 011604,800 011629,600 24,800 1,2572 ! 31,18 !    

Bar 4674826 21-02-07 28-02-07 000404,169 000419,676 15,507 1,2572 ! 19,50 !    

Restaurante 4681486 21-02-07 28-02-07 000689,625 000717,966 28,341 1,2572 ! 35,63 !    

9488149-03 28-02-07 07-03-07 016046,000 016088,000 42,000 1,2572 ! 52,80 !    

9488772-03 28-02-07 07-03-07 011629,600 011647,600 18,000 1,2572 ! 22,63 !    

Bar 4674826 28-02-07 07-03-07 000419,676 000440,280 20,604 1,2572 ! 25,90 !    

Restaurante 4681486 28-02-07 07-03-07 000717,966 000756,758 38,792 1,2572 ! 48,77 !    

9488149-03 07-03-07 14-03-07 016088,000 016098,000 10,000 1,2572 ! 12,57 !    

9488772-03 07-03-07 14-03-07 011647,600 011660,800 13,200 1,2572 ! 16,60 !    

Bar 4674826 07-03-07 14-03-07 000440,280 000461,819 21,539 1,2572 ! 27,08 !    

Restaurante 4681486 07-03-07 14-03-07 000756,758 000796,295 39,537 1,2572 ! 49,71 !    

9488149-03 14-03-07 21-03-07 016098,000 016309,000 211,000 1,2572 ! 265,27 !  

9488772-03 14-03-07 21-03-07 011660,800 011672,700 11,900 1,2572 ! 14,96 !    

Bar 4674826 14-03-07 21-03-07 000461,819 000496,381 34,562 1,2572 ! 43,45 !    

Restaurante 4681486 14-03-07 21-03-07 000796,295 000834,929 38,634 1,2572 ! 48,57 !    

Total
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18.832,98 !                                 

CONTABILIZAÇÃO DE CONSUMO DE ÁGUA

Local Nº Contador Período Contagem
Leituras Efectuadas



9488149-03 21-03-07 28-03-07 016309,000 016555,000 246,000 1,2572 ! 309,27 !  

9488772-03 21-03-07 28-03-07 011672,700 011685,700 13,000 1,2572 ! 16,34 !    

Bar 4674826 21-03-07 28-03-07 000496,381 000513,890 17,509 1,2572 ! 22,01 !    

Restaurante 4681486 21-03-07 28-03-07 000834,929 000875,708 40,779 1,2572 ! 51,27 !    

9488149-03 28-03-07 04-04-07 016555,000 016820,000 265,000 1,2572 ! 333,16 !  

9488772-03 28-03-07 04-04-07 011685,700 011698,300 12,600 1,2572 ! 15,84 !    

Bar 4674826 28-03-07 04-04-07 000513,890 000533,591 19,701 1,2572 ! 24,77 !    

Restaurante 4681486 28-03-07 04-04-07 000875,708 000907,635 31,927 1,2572 ! 40,14 !    

9488149-03 04-04-07 11-04-07 016820,000 017028,000 208,000 1,2572 ! 261,50 !  

9488772-03 04-04-07 11-04-07 011698,300 011707,200 8,900 1,2572 ! 11,19 !    

Bar 4674826 04-04-07 11-04-07 000533,591 000550,664 17,073 1,2572 ! 21,46 !    

Restaurante 4681486 04-04-07 11-04-07 000907,635 000936,666 29,031 1,2572 ! 36,50 !    

9488149-03 11-04-07 18-04-07 017028,000 017291,000 263,000 1,2572 ! 330,64 !  

9488772-03 11-04-07 18-04-07 011707,200 011720,030 12,830 1,2572 ! 16,13 !    

Bar 4674826 11-04-07 18-04-07 000550,664 000574,553 23,889 1,2572 ! 30,03 !    

Restaurante 4681486 11-04-07 18-04-07 000936,666 000975,328 38,662 1,2572 ! 48,61 !    

9488149-03 18-04-07 25-04-07 017291,000 017574,000 283,000 1,2572 ! 355,79 !  

9488772-03 18-04-07 25-04-07 011720,030 011734,600 14,570 1,2572 ! 18,32 !    

Bar 4674826 18-04-07 25-04-07 000574,553 000600,568 26,015 1,2572 ! 32,71 !    

Restaurante 4681486 18-04-07 25-04-07 000975,328 001014,045 38,717 1,2572 ! 48,68 !    

9488149-03 25-04-07 02-05-07 017574,000 017759,000 185,000 1,2572 ! 232,58 !  

9488772-03 25-04-07 02-05-07 011734,600 011743,700 9,100 1,2572 ! 11,44 !    

Bar 4674826 25-04-07 02-05-07 000600,568 000615,123 14,555 1,2572 ! 18,30 !    

Restaurante 4681486 25-04-07 02-05-07 001014,045 001036,925 22,880 1,2572 ! 28,76 !    

9488149-03 02-05-07 09-05-07 017759,000 018066,000 307,000 1,2572 ! 385,96 !  

9488772-03 02-05-07 09-05-07 011743,700 011758,900 15,200 1,2572 ! 19,11 !    

Bar 4674826 02-05-07 09-05-07 000615,123 000639,376 24,253 1,2572 ! 30,49 !    

Restaurante 4681486 02-05-07 09-05-07 001036,925 001074,936 38,011 1,2572 ! 47,79 !    

9488149-03 09-05-07 16-05-07 018066,000 018549,000 483,000 1,2572 ! 607,23 !  

9488772-03 09-05-07 16-05-07 011758,900 011779,900 21,000 1,2572 ! 26,40 !    

Bar 4674826 09-05-07 16-05-07 000639,376 000662,273 22,897 1,2572 ! 28,79 !    

Restaurante 4681486 09-05-07 16-05-07 001074,936 001116,432 41,496 1,2572 ! 52,17 !    

9488149-03 16-05-07 23-05-07 018549,000 018791,000 242,000 1,2572 ! 304,24 !  

9488772-03 16-05-07 23-05-07 011779,900 011799,100 19,200 1,2572 ! 24,14 !    

Bar 4674826 16-05-07 23-05-07 000662,273 000688,357 26,084 1,2572 ! 32,79 !    

Restaurante 4681486 16-05-07 23-05-07 001116,432 001155,794 39,362 1,2572 ! 49,49 !    

9488149-03 23-05-07 30-05-07 018791,000 019212,000 421,000 1,2572 ! 529,28 !  

9488772-03 23-05-07 30-05-07 011799,100 011821,600 22,500 1,2572 ! 28,29 !    

Bar 4674826 23-05-07 30-05-07 000688,357 000717,086 28,729 1,2572 ! 36,12 !    

Restaurante 4681486 23-05-07 30-05-07 001155,794 001201,396 45,602 1,2572 ! 57,33 !    

9488149-03 30-05-07 06-06-07 019212,000 019466,000 254,000 1,2572 ! 319,33 !  

9488772-03 30-05-07 06-06-07 011821,600 011835,100 13,500 1,2572 ! 16,97 !    

Bar 4674826 30-05-07 06-06-07 000717,086 000738,523 21,437 1,2572 ! 26,95 !    

Restaurante 4681486 30-05-07 06-06-07 001201,396 001232,504 31,108 1,2572 ! 39,11 !    

9488149-03 06-06-07 13-06-07 019466,000 019726,000 260,000 1,2572 ! 326,87 !  

9488772-03 06-06-07 13-06-07 011835,100 011846,600 11,500 1,2572 ! 14,46 !    

Bar 4674826 06-06-07 13-06-07 000738,523 000758,645 20,122 1,2572 ! 25,30 !    

Restaurante 4681486 06-06-07 13-06-07 001232,504 001259,554 27,050 1,2572 ! 34,01 !    

9488149-03 13-06-07 20-06-07 019726,000 019923,000 197,000 1,2572 ! 247,67 !  

9488772-03 13-06-07 20-06-07 011846,600 011856,100 9,500 1,2572 ! 11,94 !    

Bar 4674826 13-06-07 20-06-07 000758,645 000777,315 18,670 1,2572 ! 23,47 !    

Restaurante 4681486 13-06-07 20-06-07 001259,554 001285,347 25,793 1,2572 ! 32,43 !    

9488149-03 20-06-07 27-06-07 019923,000 020189,000 266,000 1,2572 ! 334,42 !  

9488772-03 20-06-07 27-06-07 011856,100 011869,100 13,000 1,2572 ! 16,34 !    

Bar 4674826 20-06-07 27-06-07 000777,315 000798,921 21,606 1,2572 ! 27,16 !    

Restaurante 4681486 20-06-07 27-06-07 001285,347 001316,595 31,248 1,2572 ! 39,28 !    

9488149-03 27-06-07 04-07-07 020189,000 020469,000 280,000 1,2572 ! 352,02 !  

9488772-03 27-06-07 04-07-07 011869,100 011883,800 14,700 1,2572 ! 18,48 !    

Bar 4674826 27-06-07 04-07-07 000798,921 000821,145 22,224 1,2572 ! 27,94 !    

Restaurante 4681486 27-06-07 04-07-07 001316,595 001346,625 30,030 1,2572 ! 37,75 !    

9488149-03 04-07-07 11-07-07 020469,000 020749,000 280,000 1,2572 ! 352,02 !  

9488772-03 04-07-07 11-07-07 011883,800 011898,300 14,500 1,2572 ! 18,23 !    

Bar 4674826 04-07-07 11-07-07 000821,145 000840,957 19,812 1,2572 ! 24,91 !    

Restaurante 4681486 04-07-07 11-07-07 001346,625 001375,405 28,780 1,2572 ! 36,18 !    

9488149-03 11-07-07 18-07-07 020749,000 021022,000 273,000 1,2572 ! 343,22 !  

9488772-03 11-07-07 18-07-07 011898,300 011916,900 18,600 1,2572 ! 23,38 !    

Bar 4674826 11-07-07 18-07-07 000840,957 000866,700 25,743 1,2572 ! 32,36 !    

Restaurante 4681486 11-07-07 18-07-07 001375,405 001412,020 36,615 1,2572 ! 46,03 !    



9488149-03 18-07-07 25-07-07 021022,000 021248,000 226,000 1,2572 ! 284,13 !  

9488772-03 18-07-07 25-07-07 011916,900 011937,500 20,600 1,2572 ! 25,90 !    

Bar 4674826 18-07-07 25-07-07 000866,700 000883,870 17,170 1,2572 ! 21,59 !    

Restaurante 4681486 18-07-07 25-07-07 001412,020 001439,500 27,480 1,2572 ! 34,55 !    

9488149-03 25-07-07 01-08-07 021248,000 021420,000 172,000 1,2572 ! 216,24 !  

9488772-03 25-07-07 01-08-07 011937,500 011952,200 14,700 1,2572 ! 18,48 !    

Bar 4674826 25-07-07 01-08-07 000883,870 000895,110 11,240 1,2572 ! 14,13 !    

Restaurante 4681486 25-07-07 01-08-07 001439,500 001453,920 14,420 1,2572 ! 18,13 !    

9488149-03 01-08-07 08-08-07 021420,000 021595,000 175,000 1,2572 ! 220,01 !  

9488772-03 01-08-07 08-08-07 011952,200 011968,900 16,700 1,2572 ! 21,00 !    

Bar 4674826 01-08-07 08-08-07 000895,110 000902,640 7,530 1,2572 ! 9,47 !     

Restaurante 4681486 01-08-07 08-08-07 001453,920 001467,110 13,190 1,2572 ! 16,58 !    

9488149-03 08-08-07 05-09-07 021595,000 022261,000 666,000 1,2572 ! 837,30 !  

9488772-03 08-08-07 05-09-07 011968,900 012039,300 70,400 1,2572 ! 88,51 !    

Bar 4674826 08-08-07 05-09-07 000902,640 000917,670 15,030 1,2572 ! 18,90 !    

Restaurante 4681486 08-08-07 05-09-07 001467,110 001561,420 94,310 1,2572 ! 118,57 !  

9488149-03 05-09-07 12-09-07 022261,000 022494,000 233,000 1,2572 ! 292,93 !  

9488772-03 05-09-07 12-09-07 012039,300 012060,300 21,000 1,2572 ! 26,40 !    

Bar 4674826 05-09-07 12-09-07 000917,670 000934,430 16,760 1,2572 ! 21,07 !    

Restaurante 4681486 05-09-07 12-09-07 001561,420 001597,000 35,580 1,2572 ! 44,73 !    

9488149-03 12-09-07 19-09-07 022494,000 022768,000 274,000 1,2572 ! 344,47 !  

9488772-03 12-09-07 19-09-07 012060,300 012084,700 24,400 1,2572 ! 30,68 !    

Bar 4674826 12-09-07 19-09-07 000934,430 000954,450 20,020 1,2572 ! 25,17 !    

Restaurante 4681486 12-09-07 19-09-07 001597,000 001642,750 45,750 1,2572 ! 57,52 !    

9488149-03 19-09-07 26-09-07 022768,000 023054,000 286,000 1,2572 ! 359,56 !  

9488772-03 19-09-07 26-09-07 012084,700 012109,800 25,100 1,2572 ! 31,56 !    

Bar 4674826 19-09-07 26-09-07 000954,450 000978,513 24,063 1,2572 ! 30,25 !    

Restaurante 4681486 19-09-07 26-09-07 001642,750 001688,627 45,877 1,2572 ! 57,68 !    

9488149-03 26-09-07 03-10-07 023054,000 023608,000 554,000 1,2572 ! 696,49 !  

9488772-03 26-09-07 03-10-07 012109,800 012146,300 36,500 1,2572 ! 45,89 !    

Bar 4674826 26-09-07 03-10-07 000978,513 001004,100 25,587 1,2572 ! 32,17 !    

Restaurante 4681486 26-09-07 03-10-07 001688,627 001732,990 44,363 1,2572 ! 55,77 !    

9488149-03 03-10-07 10-10-07 023608,000 023858,000 250,000 1,2572 ! 314,30 !  

9488772-03 03-10-07 10-10-07 012146,300 012170,000 23,700 1,2572 ! 29,80 !    

Bar 4674826 03-10-07 10-10-07 001004,100 001022,371 18,271 1,2572 ! 22,97 !    

Restaurante 4681486 03-10-07 10-10-07 001732,990 001762,724 29,734 1,2572 ! 37,38 !    

9488149-03 10-10-07 17-10-07 023858,000 024265,000 407,000 1,2572 ! 511,68 !  

9488772-03 10-10-07 17-10-07 012170,000 012200,500 30,500 1,2572 ! 38,34 !    

Bar 4674826 10-10-07 17-10-07 001022,371 001043,804 21,433 1,2572 ! 26,95 !    

Restaurante 4681486 10-10-07 17-10-07 001762,724 001800,132 37,408 1,2572 ! 47,03 !    

9488149-03 17-10-07 24-10-07 024265,000 024522,000 257,000 1,2572 ! 323,10 !  

9488772-03 17-10-07 24-10-07 012200,500 012225,200 24,700 1,2572 ! 31,05 !    

Bar 4674826 17-10-07 24-10-07 001043,804 001063,831 20,027 1,2572 ! 25,18 !    

Restaurante 4681486 17-10-07 24-10-07 001800,132 001840,286 40,154 1,2572 ! 50,48 !    

9488149-03 24-10-07 31-10-07 024522,000 024780,000 258,000 1,2572 ! 324,36 !  

9488772-03 24-10-07 31-10-07 012225,200 012250,200 25,000 1,2572 ! 31,43 !    

Bar 4674826 24-10-07 31-10-07 001063,831 001083,012 19,181 1,2572 ! 24,11 !    

Restaurante 4681486 24-10-07 31-10-07 001840,286 001883,001 42,715 1,2572 ! 53,70 !    

9488149-03 31-10-07 07-11-07 024780,000 025041,000 261,000 1,2572 ! 328,13 !  

9488772-03 31-10-07 07-11-07 012250,200 012276,100 25,900 1,2572 ! 32,56 !    

Bar 4674826 31-10-07 07-11-07 001083,012 001098,681 15,669 1,2572 ! 19,70 !    

Restaurante 4681486 31-10-07 07-11-07 001883,001 001912,915 29,914 1,2572 ! 37,61 !    

9488149-03 07-11-07 14-11-07 025041,000 025331,000 290,000 1,2572 ! 364,59 !  

9488772-03 07-11-07 14-11-07 012276,100 012302,500 26,400 1,2572 ! 33,19 !    

Bar 4674826 07-11-07 14-11-07 001098,681 001118,297 19,616 1,2572 ! 24,66 !    

Restaurante 4681486 07-11-07 14-11-07 001912,915 001951,352 38,437 1,2572 ! 48,32 !    

9488149-03 14-11-07 21-11-07 025331,000 025599,000 268,000 1,2572 ! 336,93 !  

9488772-03 14-11-07 21-11-07 012302,500 012328,900 26,400 1,2572 ! 33,19 !    

Bar 4674826 14-11-07 21-11-07 001118,297 001138,594 20,297 1,2572 ! 25,52 !    

Restaurante 4681486 14-11-07 21-11-07 001951,352 001985,298 33,946 1,2572 ! 42,68 !    

9488149-03 21-11-07 28-11-07 025599,000 025894,000 295,000 1,2572 ! 370,87 !  

9488772-03 21-11-07 28-11-07 012328,900 012355,500 26,600 1,2572 ! 33,44 !    

Bar 4674826 21-11-07 28-11-07 001138,594 001159,600 21,006 1,2572 ! 26,41 !    

Restaurante 4681486 21-11-07 28-11-07 001985,298 002019,880 34,582 1,2572 ! 43,48 !    

9488149-03 28-11-07 05-12-07 025894,000 026199,000 305,000 1,2572 ! 383,45 !  

9488772-03 28-11-07 05-12-07 012355,500 012384,400 28,900 1,2572 ! 36,33 !    

Bar 4674826 28-11-07 05-12-07 001159,600 001186,221 26,621 1,2572 ! 33,47 !    

Restaurante 4681486 28-11-07 05-12-07 002019,880 002054,743 34,863 1,2572 ! 43,83 !    



9488149-03 05-12-07 12-12-07 026199,000 026470,000 271,000 1,2572 ! 340,70 !  

9488772-03 05-12-07 12-12-07 012384,400 012409,800 25,400 1,2572 ! 31,93 !    

Bar 4674826 05-12-07 12-12-07 001186,221 001205,453 19,232 1,2572 ! 24,18 !    

Restaurante 4681486 05-12-07 12-12-07 002054,743 002088,755 34,012 1,2572 ! 42,76 !    

9488149-03 12-12-07 19-12-07 026470,000 026715,000 245,000 1,2572 ! 308,01 !  

9488772-03 12-12-07 19-12-07 012409,800 012435,900 26,100 1,2572 ! 32,81 !    

Bar 4674826 12-12-07 19-12-07 001205,453 001229,145 23,692 1,2572 ! 29,79 !    

Restaurante 4681486 12-12-07 19-12-07 002088,755 002088,755 0,000 1,2572 ! -  !       

9488149-03 19-12-07 26-12-07 026715,000 026794,000 79,000 1,2572 ! 99,32 !    

9488772-03 19-12-07 26-12-07 012435,900 012450,400 14,500 1,2572 ! 18,23 !    

Bar 4674826 19-12-07 26-12-07 001229,145 001243,801 14,656 1,2572 ! 18,43 !    

Restaurante 4681486 19-12-07 26-12-07 002088,755 002088,755 0,000 1,2572 ! -  !       

9488149-03 26-12-07 02-01-08 026794,000 026867,000 73,000 1,2572 ! 91,78 !    

9488772-03 26-12-07 02-01-08 012450,400 012465,300 14,900 1,2572 ! 18,73 !    

Bar 4674826 26-12-07 02-01-08 001243,801 001256,590 12,789 1,2572 ! 16,08 !    

Restaurante 4681486 26-12-07 02-01-08 002088,755 002124,210 35,455 1,2572 ! 44,57 !    
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Resumo O presente artigo descreve um projecto recente do reabilitação térmica e de conforto do 
Pavilhão de Engenharia Civil do IST. Este projecto envolve os departamentos de 
engenharia civil e de arquitectura do IST e a ADENE. O projecto foi submetido e 
aprovado pelo programa de financiamento Eco-Building de União Europeia em Março 
2002, dentro de uma proposta de reabilitação de outros quatro edifícios europeus: o 
Hospital Estatal de Atenas, a Universidade Técnica de Eindhoven, o Lycée Regional du 
Pays de la Loire e duas torres do escritórios em Dublin. O coordenador científico do 
grupo é Dr. Nick Baker, da Universidade de Cambridge. Algumas das acções 
consideradas neste projecto são pioneiras em Portugal, tais como a introdução de um 
sistema de AVAC baseado num ciclo de absorção alimentada por painéis solares. Uma 
redução do consumo de energia e de emissões anuais totais do CO2 de cerca de 50% 
constitui o objectivo do projecto, sendo o payback calculado em 8 anos. 

Keywords Reabilitação térmica,  conforto, energia em edifícios, emissões do CO2,  sistemas 
passivos e activos. 

 

1. INTRODUÇÃO: OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS 

Melhorar a eficiência de energia nos edifícios é uma das estratégias mais importantes para a redução 
de emissões do CO2. Em Portugal, o consumo de energia final do sector de serviços teve um 
aumento significativo nas últimas duas décadas, com quase 60% durante os anos oitenta, subindo 
para 115% na década de 90. Em 2000, o sector de serviços representava aproximadamente 9% do 
consumo de energia final do país [1]. O aumento significativo no consumo da electricidade foi 
influenciado pela maior parte pela penetração crescente do equipamento eléctrico para climatização e 
de escritório, assim como pelo incremento da iluminação artificial e de um funcionamento a horas 
mais alargadas. Adicionalmente, os edifícios dos serviços estão actualmente a ser construídos ou 
reabilitados com áreas fenestradas cada vez mais maiores. Consequentemente, os sistemas 
refrigerando mecânicos - durante os últimos 10 anos - foram aplicados extensamente aos edifícios 
dos serviços conduzindo ao crescimento dos consumos. 

Em Portugal, há uma necessidade urgente de aumentar o número de edifícios energeticamente 
eficientes. Neste sentido, a reabilitação do parque existente do edifício constitui uma prioridade. O 
projecto actual aponta ser um exemplo em como o consumo de energia e as emissões do CO2 podem 
significativamente ser reduzidos com uma série de estratégias do reabilitação, dentro de um 
orçamento razoável. 

 



 

2. DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

 

O projecto consiste na reabilitação orientada para a optimização do desempenho da energia e do 
conforto do edifício do DECIVIL do IST, representado na Figura 1. Trata-se de um edifício com um 
grande átrio e área de construção de 28.687 m2, distribuída por sete pisos. O edifício aloja o 
Departamento da Engenharia Civil e Arquitectura do IST. A actividade principal é o ensino, 
envolvendo salas de aula, laboratórios, anfiteatros. No entanto, uma parte ainda significativa da área 
é ocupada  por gabinetes, cafeterias, restaurante, etc.. Embora o edifício tenha sido inaugurado em 
1991, o projecto data do início dos anos 80. 

A concepção do edifício foi criticada logo durante a sua construção. A sua arquitectura foi então 
considerada inadequada para o clima de Lisboa, devido às suas grandes áreas envidraçadas (sobre 
60% da área total de fachada), à presença de envidraçados horizontais não sombreados e ao seu 
fraco isolamento térmico. Estes problemas ficaram provados com os anos; o edifício tem problemas 
enormes no seu desempenho térmico, particularmente com o aquecimento excessivo durante no 
Verão, atingindo-se 40ºC em algumas áreas.  

Devido à sua concepção arquitectónica, fora de época e importado de climas mais suaves (mas 
inadequado ao nosso clima), o consumo de energia do edifício ultrapassa os indicadores razoáveis. 
Este é um exemplo típico, e infelizmente demasiado comum, do que deve ser evitado no nosso clima 
em termos de arquitectura.  

 

Figura 1 - O edifício do Departamento de Engenharia Civil e Arquitectura do IST 

 

A climatização do ar é central, embora o átrio central e todas as áreas da circulação sejam ventiladas 
naturalmente. O sistema da AVAC, interessante do ponto de vista termodinâmico mas complexo de 
operar e envolve um custo de manutenção importante, é o maior responsável pelo excessivo 
consumo energético do edifício. Além disso, estudos do conforto térmico realizados no edifício nos 
últimos 5 anos mostraram que o desconforto é generalizado entre os utilizadores do edifício, e as 
queixas estão principalmente relacionadas com o calor excessivo, grandes diferenças de temperatura 
entre áreas com climatização forçada e áreas naturalmente ventiladas. Daí, o projecto actual visar a 
redução do consumo de energia do edifício (e em emissões associadas do CO2), e a simultânea 
melhoria das condições de conforto térmico. Algumas das acções consideradas neste projecto, 
descritas nas seguintes secções, são pioneiras em Portugal, em especial a introdução de um sistema 
da AVAC usando uma fonte de energia (solar) renovável. Em consequência, calcula-se que a 
redução do consumo de energia e de emissões anuais totais de CO2 seja de cerca de 50%, com um 
período de recuperação de 8 anos.    

 



 

O projecto foi aprovado em Março de 2002 no âmbito do programa de financiamento comunitário Eco-
Building, em conjunto com outros quatro projectos. Estes projectos envolvem o Hospital Estatal de 
Atenas, a Universidade Técnica de Eindhoven, o Lycée Regional du Pays de la Loire e duas torres do 
escritório em Dublin. O coordenador científico do grupo é Dr. Nick Baker, da Universidade de 
Cambridge.  

A escolha do edifício esteve relacionado com o facto de estarem presentes erros comuns a outros 
edifícios de serviços do nosso país: grandes áreas envidraçadas, ausência de protecção solar em 
zonas criticas, mau isolamento térmico da envolvente opaca, o uso de sistemas de AVAC com 
consumo de energia excessivo, etc.. Poder-se-ia dizer que este é um bom exemplo de uma 
arquitectura mal adaptada ao clima e às necessidades [3].  

Para além do benefício directo do projecto para o edifício, a vertente pedagógica, de investigação e 
de promoção de estratégias de baixo consumo energético serão aspectos relevantes do projecto. Em 
termos da disseminação dos resultados, o facto do edifício ser ocupado pelo Departamento de 
Engenharia Civil e de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa dão uma visibilidade especial 
ao projecto, com significativo impacto futuro nestas duas especialidades.  

O processo de reabilitação energética poderá vir a constituir casos de estudo para o desenvolvimento 
de artigos científicos e trabalhos de pós-graduação. 

 

2.1.Situação presente 

 

2.1.1. Envolvente 

 

Um dos problemas principais do edifício é o seu fraco isolamento térmico. Por exemplo, o coeficiente 
global de transmissão de calor das paredes exteriores varia entre 3.2 W/m

2
ºC e 4.6 W/m

2
ºC, quando 

o regulamento em vigor permite 1,8 W/m
2
ºC como valor máximo para a região climática de Lisboa [2]. 

A cobertura apresenta o valor de 2,9 W/m2ºC, quando o correspondente valor regulamentar máximo 
é de 1,25 W/m

2
ºC.  

Assim, uma das acções incluídas no projecto é a introdução da isolamento térmico interno na 
envolvente opaca. Nas paredes será instalada lã mineral com 60 mm de espessura descendo o 
coeficiente para valores entre 0,54 W/m

2
ºC e 0,57 W/m

2
ºC, enquanto que nas coberturas serão 

instaladas placas de poliestireno com 60 mm de espessura reduzindo-se o coeficiente para 0,45 
W/m

2
ºC.  

A excessiva fenestração do edifício (cerca de 60% da área de fachada) também será tida em conta, 
prevendo-se a substituição do actual vidro simples (5,8 W/m

2
ºC) por vidro duplo de baixa 

emissividade (2,0 W/m
2
ºC). 

 

2.1.2. Sistemas solares passivos 

 

Um problema sério do edifício prende-se com a ausência da protecção solar nos envidraçados 
horizontais, localizados nos espaços da circulação do último piso, conduzindo a um aquecimento 
excessivo (temperaturas próximas de 40ºC em dias de Verão). Consequentemente, o projecto incluiu 
a introdução de elementos externos móveis de protecção sem prejuízo da iluminação natural destes 
espaços.  

Nas fachadas externas, o sistema de protecção existente (persianas exteriores controláveis pelo 
interior), provou ser uma protecção solar eficaz, apresentando também um bom desempenho em 
termos de iluminação natural. Por estas razões não foi prevista qualquer intervenção do projecto 
neste domínio. 

Nas zonas naturalmente ventiladas (espaços centrais do átrio e de circulação), as aberturas 
existentes junto dos envidraçados horizontais são, hoje em dia, mantidas fechadas porque a abertura 
é manual e de difícil acesso. Neste âmbito, o projecto incluiu a instalação de sistemas de controlo 
automático para permitir o uso adequado destas aberturas, melhorando a ventilação natural (efeito 
chaminé no átrio e ventilação cruzada nos corredores dos últimos pisos). A ventilação nocturna, 



 

associada à inércia térmica do edifício, tornar-se-á também viável no átrio e corredores com o uso 
adequado destas aberturas, conduzindo a uma melhoria no desempenho do conforto e da energia, 
especialmente durante a estação de arrefecimento.  

Nas salas os benefícios resultantes da ventilação natural, tirando partido da inércia térmica, são 
difíceis de conseguir, porque a solução implicaria, neste caso, a remoção de tectos e de pavimentos 
falsos de cortiça para permitir a exposição das lajes. Esta solução não é economicamente atractiva, 
tanto mais que uma ventilação nocturna baseada na simples abertura das janelas durante a noite 
poderá trazer já um grande benefício. Em termos da segurança das instalações, só no piso térreo 
esta solução não é implementável. 

Relativamente à iluminação natural do edifício, um inquérito recente mostra que os utilizadores estão 
satisfeitos de uma forma geral. Os estudos de simulação confirmam esta opinião, calculando-se um 
desempenho aceitável na maioria das salas. Consequentemente, este assunto não será uma 
prioridade no actual projecto. 

 

2.1.3. Sistemas activos 

 

O sistema existente de AVAC é o factor principal do consumo de energia no edifício, tendo como 
problema principal a ausência de controle centralizado temperatura. Foi desenvolvida uma simulação 
para calcular as necessidades de aquecimento e arrefecimento do edifício utilizando o Método BIN 
Modificado (ASHRAE), adaptado às condições típicas nos edifícios portugueses. A tabela 1 mostra os 
resultados obtidos para o consumo de energia anual e as emissões de CO2 associadas. 

Tabela 1 – Consumo energético e emissões de CO2 do sistema de climatização do edifício    

 

 Consumo anual de energia final 
[MWh/ano] 

Emissões anuais de CO2          
[ton/ano]  

Aquecimento 222 113 

Arrefecimento 689 350 

Total 911 463 

Esta simulação foi desenvolvida com base nas seguintes premissas: 

• Eficiência do actual sistema de AVAC de 2 

• Emissão específica de 508 ton CO2/GWh (factor previsto para a produção eléctrica em 
Portugal no período 2000-2005 [4]) 

• Ocupação: dias úteis das 07:00 às 23:00 com 1751 pessoas; Sábados e Domingos das 07:00 
às 19:00 com 175 pessoas. 

• Iluminação: 15 W/m
2
 

• Equipamento: 5 W/m
2
 

A opção fundamental do projecto consiste na instalação de um sistema de produção de frio por 
absorção, com base em painéis solares, colocando o actual sistema (baseado numa bomba de calor 
accionada electricamente) fora de serviço, ou a cobrir pontas de consumo. O novo sistema fornecerá 
também a água quente para o edifício durante todo o ano. Assim, as necessidades térmicas passarão 
a ser supridas com base em energias renováveis. 

O sistema é baseado em três máquinas de absorção de brometo lítio/água, com uma potência 
unitária de 170 kW, e respectiva torre de refrigeração, aquecidas por 600 colectores solares, com um 
factor de concentração de 1.5X e controle/redução das perdas por convecção. Cada painel solar tem 
uma área útil de 2.4 m

2
, representando uma área total de 1440 m

2
. A electricidade consumida pelo 

sistema situa-se abaixo de 3% da potência instalada. Os colectores baseiam-se numa tecnologia que 
embora inovadora na Europa, se encontra já amadurecida em Portugal (dado o esforço de 
investigação neste domínio), sendo economicamente atractiva, principalmente quando comparados 
com colectores a vácuo, cujo desempenho é similar mas o custo superior. 



 

O armazenamento, através de um depósito de água quente, foi dimensionado para um tempo de 
resposta de 1 hora, apenas para responder a variações da disponibilidade solar da radiação de curta 
duração. No entanto, a capacidade pode ser aumentada se necessário.  

O projecto prevê a utilização da rede de tubagens existente, o que constitui uma vantagem grande 
nos termos do orçamento.  

O projecto também inclui a introdução de um sistema de gestão de energia (BEMS), que não existe 
actualmente no edifício. O BEMS não só irá gerir o sistema de climatização e de iluminação artificial, 
reduzindo o consumo de energia, mas será uma ferramenta muito útil para a investigação, permitindo 
a monitorização das melhorias proporcionadas pelas várias estratégias do projecto. O BEMS incluirá 
sensores de temperatura que regularão as aberturas que proporcionam uma ventilação natural, 
devido ao efeito chaminé, no átrio e espaços de circulação do 3º Piso. 

Em termos de iluminação artificial, o projecto propõe a introdução de sensores de presença nas salas 
de aulas, para evitar situações que acontecem frequentemente, onde a iluminação fica ligada toda a 
noite. Serão também instalados balastros electrónicos para redução do consumo eléctrico. 

A utilização do fotovoltaico também foi considerada, por forma a fornecer a energia eléctrica para 
iluminação artificial nas salas de aulas. Contudo, esta opção foi abandonada, dado que se provou ser 
menos interessante, em termos de redução do consumo de energia, e em termos de custo, em 
comparação com a utilização de painéis solares para a climatização. 

 

2.2.Materiais e Impacto Ambiental 

 

As estratégias consideradas no projecto terão um impacto ambiental relativamente reduzido, dado 
que não está previsto nenhum trabalho de maior reabilitação, tal como demolição ou nova 
construção. Contudo, em termos de energia consumida incorporada no fabrico, transporte, instalação, 
e depósito de resíduos, assim como as emissões de CO2 associadas, estimativas estão 
presentemente a ser calculadas, mas espera-se que estas tenham um peso relativo pequeno nos 
resultados globais. Em termos dos custos de funcionamento e manutenção, estes serão mínimos em 
todas as estratégias aplicadas.  

 

2.3.Ocupantes 

 

Um dos principais objectivos do projecto é a melhoria das condições de conforto. O principal 
problema de conforto do edifício são as áreas de circulação do 3º Piso, onde ocorrem situações 
sérias de sobreaquecimento durante o Verão. Este problema será muito mais reduzido com a 
introdução de dispositivos móveis de sombreamento exterior sobre a área envidraçada horizontal. 

Em termos de melhoria de controle por parte do utilizador e oportunidade adaptativa, apesar das 
várias acções de reabilitação não terem nenhum efeito directo nestes factores, a filosofia inerente terá 
um impacto positivo nos utilizadores do edifício, já que estarão mais alertados para o esforço da 
instituição em reduzir o consumo energético e as suas consequências negativas no ambiente. Este é 
um passo em direcção a uma atitude de maior “consciência energética” por parte dos utilizadores, i.e. 
desligar a iluminação e o equipamento eléctrico quando estes não estão a ser necessários.  

Salienta-se que, apesar do novo sistema de AVAC ir consumir energia a partir de uma fonte de 
energia renovável, continuará a ser um sistema centralizado. Utilizando um modo misto de 
estratégias poderá melhorar-se a oportunidade adaptativa, e neste sentido também a satisfação 
térmica [5]. O edifício oferece presentemente um bom grau de controlo por parte do utilizador e 
oportunidade adaptativa (e.g. muitas das janelas podem ser abertas, o tipo de vestuário é informal, 
etc.) – a utilização do modo de ventilação natural poderá aumentar a percepção dos ocupantes 
acerca deste facto, e permite o uso individual dos controlos, que provará ser benéfico em termos de 
conforto [6]. 

Espera-se que o impacto no dia-a-dia de trabalho dos ocupantes durante a implementação das várias 
acções de reabilitação, seja mínimo, dado que a instalação dos vários sistemas terá uma duração 
curta e não será intrusiva na maioria das áreas de trabalho. Também, nenhuma das acções 
apresenta perigo para os ocupantes, por exemplo em termos de emissões químicas. 



 

 

3. SUPORTE ANALÍTICO  

 

O impacto das estratégias apresentadas no consumo energético global e das emissões de CO2 do 
edifício é apresentado na Tabela 2, enquanto que a Tabela 3 indica o potencial de economias a 
alcançar pela implementação das estratégias propostas. 

As economias de energia relacionadas com as necessidades de aquecimento e arrefecimento foram 
estimadas por simulação, utilizando o Método de BIN modificado (ASHRAE). 

 

Tabela 2. Consumo anual de energia e emissões de CO2 de todo o edifício na situação presente 

 
 Consumo anual de 

energia [MWh] 
Consumo anual de 

energia [%] 
Emissões anuais de 

CO2 [ton] 

Sistema AVAC existente 911 40 463 

Iluminação (gabinetes e salas 
de aula) 

659 29 335 

Outros 697 31 354 

Total 2267 100 1152 

 

 

Tabela 3. Potencial de economia de energia e emissões de CO2 evitadas de todo o edifício 

 

Estratégias Economias anuais 
de energia [MWh] 

Economias anuais 
de energia [%]* 

Emissões  CO2 
evitadas [ton] 

Isolamento térmico da paredes 
exteriores, aplicação de lã mineral 
de 60mm  

163 7 83 

Isolamento térmico da cobertura, 
aplicação de 60 mm de poliestireno 
extrudido. 

105 5 53 

Protecção solar das áreas 
envidraçadas horizontais 
(assumindo que os corredores e o 
átrio eram climatizados) 

62 3 32 

AVAC sistema Solar ** 737 33 427 

Instalação de balastros 
electrónicos e sensores de 
presença em 60 salas de aulas. 

223 10 113 

Instalação de balastros 
electrónicos nos gabinetes 

26 1 13 

Total (todas as medidas 
integradas) 

1073 47 571 

* Economias anuais de energia [%] em relação ao consumo de energia total existente no edifício. 

** Considerando que o consumo de energia em gás natural da caldeira de apoio seja de cerca 33% do consumo de energia em 
aquecimento. 

 

 



 

4. INVESTIMENTO E PERÍODO DE RETORNO   

 

4.1.Investimento    

 

O investimento total do projecto é !1,022,000, com a desagregação apresentada na Tabela 4. Deste 
investimento, 40% será financiado pelo programa Eco-Building. A candidatura ao co-financiamento 
nacional dos restantes 60% foi submetida a instituições estatais e privadas, e está presentemente em 
apreciação.  

O investimento proposto neste projecto foi calculado tendo em conta a sua adequabilidade ao 
contexto económico do país. Portugal tem uma economia de desenvolvimento frágil e os subsídios 
estatais a este tipo de projectos não ultrapassa geralmente 1 M!. Em termos do sector privado, será 
igualmente difícil, para a grande maioria das empresas, ir além deste valor para acções de 
reabilitação energética deste tipo. 

 

Tabela 4. Desagregação do investimento. 

 
 Investimento [!] 

AVAC Sistema Solar  675.000 

Isolamento térmico pelo interior 40.000 

Sombreamento (3º Piso) 72.000 

BEMS (Sistema de Gestão de Energia) 19.500 

Balastros Electrónicos  65.000 

Sensores de Presença  4.500 

Recursos Humanos  146.000 

Total 1.022.000 

 

 

4.2.Período de recuperação do investimento 

 

A Tabela 5 apresenta as economias de energia calculadas com a implementação do projecto, em 
termos de custos, para cada estratégia envolvida no projecto, assim como o respectivos período de 
recuperação do investimento, pay-back. O pay-back total é de 8 anos, o que pode ser considerado 
um prazo bastante razoável para os resultados obtidos nas economias de energia e na redução de 
emissões de CO2. 

Tabela 5. Valor económico das economias de energia e respectivo pay-back  
Sistema Economias de 

Energia (!) 
Pay-back      

(anos) 

AVAS sistema  Solar  73806 9 

Isolamento térmico 17378 2 

sombreamento (3º Piso) 4020 18 

BEMS – sistema de Gestão de Energia 24835 1 

Balastros electrónicos + Sensores de Presença 14690 5 

Total  (todas as medidas integradas) 134729 8 

 



 

Em relação aos dispositivos de sombreamento, apesar do pay-back ser elevado, deverá ser 
considerada a melhoria de conforto trazida por esta estratégia, assim como o envolvimento dos 
estudantes no seu  “design”. 

 

5. CONCLUSÕES 

 

As estratégias propostas pelo presente projecto poderão reduzir até 47% do consumo anual de 
energia no edifício, com um investimento razoável, que corresponde a  uma redução de 571 
toneladas de emissões de  CO2. O período de recuperação do investimento calcula-se em 8 anos, 
prazo que se pode considerar aceitável. 

Este projecto constituirá um exemplo significativo da utilização de uma fonte de energia renovável 
(solar) e de estratégias de baixo consumo energético na arquitectura. Será um passo muito 
importante para o avanço desta missão no nosso país, contribuindo para a implementação destas 
estratégias  no “design” e construção de edifícios mais eficientes.  
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DataSheet sobre Painel Solar Shell SM 100-12P. 



Shell Solar
Product Information Sheet

Shell SM100-12P 
Photovoltaic Solar Module

General
The Shell SM100-12P module contains 
two parallel strings of 36 series connected
103 x103 mm PowerMax® mono-crystalline
silicon solar cells.

The Shell SM100-12P can generate a peak
power of 100 watt at 17.0 volt.

The Shell SM100-12P solar module has been
designed 12V grid connected applications.

Qualifications
and Certificates
The Shell SM100-12P solar module meets the
following requirements:

• UL – Listing 1703

All Shell Solar modules are produced in 
EN-ISO 9001 certified factories.

Limited Warranties
• Peak Power for 25 years

• Product workmanship for 2 years

Shell SM100-12P Module

Junction Box
The junction box provides a high quality, dust
protected and splash proof IP44-rated housing.
The housing contains a rigid connection block
with screw terminals and by-pass diodes
providing "hot spot" protection for the solar cells.

Benefits
• Tolerance on the peak power output is ±5%

ensuring that you receive the power that 
we promise.

• PowerMax® mono-crystalline solar cells
deliver maximum power output even under
reduced light conditions providing more
power where space is a limitation.

• The surface of the PowerMax® cell has a
pyramidal textured surface to enable more
light absorption and deliver exceptional
efficiency.

• Highly transparent tempered glass delivers
more power and ensures high impact
resistance and protection against hail, 
snow, ice and storms.

• Nearly 300MW of cumulative installed
experience has been applied to the evolution
of our mono-crystalline range to ensure 
that our products have a long and reliable
service life backed by a 25 year warranty.

ELECTRICAL EQUIPMENT, 
CHECK WITH YOUR INSTALLER

Due to continuous research and product improvement 
the specifications in this Product Information Sheet are
subject to change without notice. Specifications can vary
slightly. For installation and operation instructions, see
the applicable manuals. No rights can be derived from
this Product Information Sheet and Shell Solar assumes
no liability whatsoever connected to or resulting from 
the use of any information contained herein.

+ +

ProCharger™–CR Junction Box 
Maximum conductor 
cross-section: 4 mm2

Type of protection: 
IP44
Number of by-pass 
diodes: 3



Mechanical
Specifications Module 
A torsion and corrosion-resistant anodised
aluminium frame ensures dependable
performance, even under harsh weather
conditions. Pre-drilled mounting holes are
provided for ease of installation.

Outside dimensions (mm) 1316 x 660

Thickness (inc. junction box) (mm) 56

Thickness (exc. junction box) (mm) 40

Weight (kg) 11.5

For installation instructions, please refer to 
the Installation Manual which is available
from Shell Solar.

Electrical Characteristics
Data at Standard Test Conditions (STC)

STC: irradiance level 1000W/m2, spectrum 
AM 1.5 and cell temperature 25°C

Rated power Pr 100W

Peak power* Pmpp* 100W

Peak power voltage Vmpp 17.0V

Open circuit voltage Voc 21.0V

Short circuit current Isc 6.5A

Minimum peak power Pmpp min 95W

*Tolerance on Peak Power ±5%

The abbreviation ‘mpp’ stands for Maximum
Power Point.

Typical data at Nominal Operating
Cell Temperature (NOCT) conditions

NOCT: 800W/m2 irradiance level, AM 1.5
spectrum, wind velocity 1m/s, Tamb 20°C

Temperature TNOCT 45°C

Mpp power Pmpp 72.3W

Mpp voltage Vmpp 15.3V

Open circuit voltage Voc 19.2V

Short circuit current Isc 5.2A

Typical data at low irradiance

The relative reduction of module efficiency 
at an irradiance of 200W/m2 in relation to
1000W/m2 both at 25°C cell temperature 
and AM 1.5 spectrum is 9%.

Temperature coefficients

! Pmpp –0.45 %/°C

! Vmpp –76 mV/°C

! Isc +2.8 mA/°C

! Voc –76 mV/°C

Maximum system voltage: 600 Vdc

Typical I/V Characteristics
The I/V graph below shows the typical
performance of the solar module at various
levels of irradiance.

The I/V graph below shows the typical
performance of the solar module at various
cell temperatures.

Shell SM100-12P
Photovoltaic Solar Module
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For further information on all Shell Solar products
contact:

Shell Solar
Customer Service Centre
P.O.Box 849  5700 AV Helmond  The Netherlands
Tel +31 492-508 751  Fax +31 492-508 700
E-mail solarinfo@si.shell.com
Web www.shellsolar.com

References in this Product Information Sheet to 
'Shell Solar' are to companies and other organisational
entities within the Royal Dutch/Shell Group of Companies
that are engaged in the photovoltaic solar energy
business. Shell Solar was set up in 1999 and has 
its principal office in Amsterdam, the Netherlands.
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Anexo XVII 

DataSheet sobre a Turbina HelixWind S322. 
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FOUNDATIONS FOR SURFACE MOUNTED SYSTEMS*

Harder, Rockier soils

Overhead view of footing

Softer, Sandier soils

URBAN SITING

7:K;A!F9:=E9=:DF!E:D;9D!9=:K=8DAED 
;AL!>=F9F!.+@E+!;:D!@LD;8!M<:!C?'T!;II8@E;9@<AF$

Blue
Yellow
Red

T=:K=8DAED!K<=AL;:B
Q@>+!.@AL!9=:K=8DAED

VAWT ADVANTAGES

Horizontal Turbine
Must have smooth laminar wind 

Vertical Turbine
•   Functions in wind from any direction.
•   Functions in Turbulent or gusty winds.
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