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Resumo                                                                                               

 

Dissertação com objecto de estudo o Instituto Superior Técnico de Lisboa, 
especificamente o Campus da Alameda, tendo como objectivo fazer um diagnóstico da 
situação actual da instituição em termos de consumos de energia eléctrica e água, bem 
como em relação à produção e tratamento dos vários resíduos produzidos no seio do 
campus e perceber a sensibilidade da sua população em relação à questão ambiental. 
Esta tem ainda como objectivo, uma vez feito o diagnóstico, apresentar alguns 
contributos para a diminuição do consumo de energia e a dependência energética do 
campus em relação à rede, melhorando a sua eficiência. 

O trabalho insere-se assim na área da Gestão Ambiental, e tem como ponto de partida 
uma revisão da literatura (Estado da Arte) e um levantamento das práticas ambientais da 
universidade pública portuguesa (bem como alguns exemplos no estrangeiro) e dos 
Sistemas de Gestão Ambiental (SGA) nela introduzidos. 

O diagnóstico parte do levantamento, análise e tratamento dos registos dos consumos 
fornecidos pelo Núcleo de Manutenção e Obras do IST, de um inquérito a professores, 
estudantes e funcionários e de entrevistas a informadores privilegiados; bem como uma 
parceria com o Núcleo de Manutenção e Obras para o uso de dispositivos portáteis 
analisadores de qualidade de energia. São analisados consumos de energia eléctrica, 
água e de produção de resíduos. São também medidos os consumos por unidade de 
trabalho tipo. 

As propostas de alteração no sentido de concretizar no IST um Sistema Integrado de 
Gestão Ambiental incluem: sensibilização dos utentes, monitorização permanente dos 
consumos e a instalação de um sistema de Microgeração para diminuir a dependência da 
rede pública e produzir energia eléctrica partindo de fontes renováveis. 

 

Palavras-chave 

Sistemas de Gestão Ambiental, Energia Eléctrica, Água, Resíduos, Instituto Superior 
Técnico,  Microgeração. 
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Abstract 

 

This Paper is centered in the case study of I.S.T. (Instituto Superior Técnico), on the 
Alameda Campus specifically, and its declared aim is to access the present situation of 
this institution regarding consumption of electric energy and water, as well as 
production and treatment of different types of waste inside the campus, thus trying also 
to understand the sensibility of  its population regarding environment issues 

This Paper has also the objective of, after diagnosing the situation, contribute for the 
reduction of consumption of the Campus trough proposals aiming at increasing the level 
of self sufficiency vis-a-vis the public services of energy and water. 

The work is therefore inscribed in the area of Environmental Management and starts 
with the state of the art revision and assessment of the Portuguese Public University 
environment practices (as well as some foreign examples) and the Systems of 
Environment Management (SGA) which were introduced in it. 

The diagnosis starts with the assessment, analysis and study of consumption data 
supplied by the IST Maintenance and Works Department (Núcleo de Manutenção e 
Obras do IST), and is followed by enquiries to teachers, students and staff, as well as 
interviews with key people capable of offering privileged information; a joint venture 
was also made with the Maintenance and Works Department with the objective of using 
the proper instruments and know-how for measuring the use of energy. The 
consumption of electricity, water and waste production were analyzed and the 
consumption per work-type unit was measured. 

The proposed changes aiming at creating at IST an integrated system of environmental 
management include: users conscientiousness, permanent consumption monitoring, and 
installation of a microgenerating system to reduce public energy dependency and 
produce energy using renewable alternative sources. 

Key-Words 

Environment Management, Environment Systems Management, Electric Energy, Water, 
Waste, Instituto Superior Técnico, Microgeneration. 
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1. Introdução 

 

Ao contrário do que muitos possam pensar, a preocupação com as questões ambientais e 
a relação do Homem com a natureza remontam à Antiguidade, como é possível observar 
pelas afirmações de Platão em relação à erosão e desflorestação das colinas da Ática 
(Philippi et al., 2004). 

É possível detectar, ao longo dos tempos, a recorrência de preocupações ambientais, 
algumas vezes encobertas por interesses económicos, como por exemplo em 1669 na 
França, onde Colbert, primeiro-ministro, promulgou o decreto das águas e florestas com 
o intuito de reverter o problema da escassez de madeira (Philippi et al., 2004).  

Séculos mais tarde, durante a década de 801 do século passado e devido aos efeitos 
nocivos sobre o ambiente, de políticas de desenvolvimento assentes principalmente no 
lucro e na optimização económica, começa a ser objecto de debate, particularmente 
entre físicos, meteorologistas, políticos e economistas (entre outros), a necessidade de 
estudar formas de harmonizar as componentes do desenvolvimento, de modo a superar 
os danos causados pela governação errática de muitos estados no mundo2. 

Na Conferência do Rio de Janeiro que se debruçou sobre Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável foi adoptada a célebre Declaração do Rio sobre o Ambiente e o 
Desenvolvimento3 e foi elaborada a Agenda 21. 

A Agenda 21, era um programa de acção, que propunha fazer face aos problemas que se 
colocavam na altura, como a depleção da camada do ozono, o aumento global das 
temperaturas, a poluição nas cidades, entre outros, mas também preparar o planeta para 
os novos desafios do século XXI, como as relações entre as questões económicas e o 
ambiente, o aumento da relevância política e geoestratégica destas mesmas questões e o 
reforço dos mecanismos de participação do público. Em suma, Agenda 21 propunha a 
reflexão dos governos e de todos os sectores da sociedade na procura de propostas para 
a resolução das questões sócio-ambientais. 

Mas foi na cimeira de Joanesburgo na África do Sul, realizada em 2002, que se reforçou 
a ideia sobre a concepção para o Desenvolvimento, onde se afirma que o 
Desenvolvimento Sustentável é construído sobre “três pilares interdependentes e 

                                                           
1
 Toronto em 1988, Sabsnvall, Suécia em 1990 e em 1992 no Rio de Janeiro antecedem o que até hoje é 

considerado um dos compromissos mais importantes assumidos por grande número de Estados: o 
Protocolo de Quioto ratificado em 1999. 
2
 É nesta década que surgem muitos movimentos e partidos ambientalistas pela primeira vez com 

assento parlamentar, casos da Bélgica e Alemanha. 
3
 27 princípios que tinham como objectivo promover acordos entre os Estados e todos os sectores da 

sociedade civil respeitando deste modo os interesses de todos e a protecção da integridade global do 
meio ambiente (www.defensoria.sp.gov.br, 2010). 
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mutuamente sustentáveis — desenvolvimento económico, desenvolvimento social e 
protecção ambiental”, dando seguimento às conclusões já alcançadas no relatório Nosso 
Futuro Comum, elaborado pela Comissão Brundtland, no ano de 1987. 

Hoje em dia, muitos Estados têm já definidas linhas de actuação estratégica visando 
cuidar e gerir o ambiente com mais eficiência. Também é cada vez maior o número de 
pessoas que estão convictas da sua obrigação de usar criteriosamente os recursos 
naturais disponíveis, garantindo a contribuição de todos para a sobrevivência saudável 
do Planeta.  

Fique claro que isto só acontecerá se todos exercermos a participação cidadã, que é 
afinal o suporte principal da nossa existência como humanidade. 

Segundo Soromenho-Marques (1997) no final da década de 90 do século passado, já 3% 
da população activa dos Estados Unidos da América se dedicava directamente ou 
indirectamente às questões ambientais, bem como 2% da população activa da União 
Europeia, com tendência para o aumento deste número. Contudo, em relação a Portugal 
e no sentido inverso, o autor não considerava que houvesse muitos estudos sérios sobre 
este domínio. 

É neste contexto e no quadro das preocupações ambientais que este tema foi escolhido e 
se considera que se reveste de uma importância estratégica para o Instituto Superior 
Técnico, uma vez que se não usarmos criteriosamente os recursos disponíveis, se não 
formos eficientes do ponto de vista energético e, sobretudo, se não tivermos uma 
política e uma estratégia que nos oriente no futuro, estará possivelmente posta em causa 
a sustentabilidade da instituição. Desta forma, e utilizando o IST como um estudo de 
caso, esta dissertação tem como objectivo analisar as práticas ambientais em 
universidades portuguesas e estrangeiras e sistematizar as experiências existentes e 
verificar deficiências existentes nas diferentes áreas de intervenção, nomeadamente 
energia eléctrica, água e resíduos, através do levantamento realizado, com a finalidade 
de propor procedimentos que visem melhorar a qualidade do ambiente dentro do 
campus, mais concretamente através da redução da dependência de rede de distribuição 
energética e do melhoramento da eficiência da utilização de espaços individuais e 
colectivos, tanto de professores, mas também de funcionários e alunos. 

Assim, a metodologia que orientou este trabalho consistiu em primeiro lugar na revisão 
da literatura concernente às questões ambientais debatidas e à sua implementação em 
contexto universitário a nível global. Em seguida e como questão metodológica central, 
estão as análises efectuadas aos consumos de electricidade, água e produção de 
resíduos, para se confirmar a hipótese de haver consumos excessivos. Realizou-se 
também a aplicação de dispositivos portáteis analisadores de qualidade de energia 
trifásica que permitiram medir o consumo de energia em locais típicos de trabalho, a 
fim de indicar algumas recomendações. Por último, efectuou-se um inquérito aplicado a 
uma amostra da população do IST, para se percepcionar a sensibilidade desta em 
relação às problemáticas ambientais internas. 
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Em termos de estrutura, após a introdução é apresentada no capítulo segundo uma 
pesquisa bibliográfica ou revisão da literatura sobre os principais conceitos e normas 
usadas na Gestão Ambiental. 

O capítulo terceiro debruça-se sobre exemplos de aplicação de práticas ambientais e 
Sistemas de Gestão Ambiental nas universidades nacionais e internacionais. 

No capítulo quarto mostra-se o levantamento efectuado ao Campus da Alameda nas 
áreas atrás referidas (energia eléctrica, água e resíduos). 

No capítulo seguinte apresenta-se um inquérito à sua população, que visa caracterizar a 
percepção da mesma em relação à problemática ambiental. 

No capítulo sexto são apresentados alguns contributos de melhoria ambiental, tais como 
um sistema de microgeração, baseado na instalação de um conjunto de painéis 
fotovoltaicos para aproveitamento de energia solar e recomendações propondo um 
melhor consumo de energia eléctrica, após análise realizada. 

Por fim, no último capítulo são enunciadas as conclusões que procuram identificar os 
principais problemas encontrados nas diferentes áreas de estudo e elaborar algumas 
recomendações tendentes a melhorar a situação vigente ou ultrapassar alguns dos 
problemas encontrados. 
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2. Gestão Ambiental nas universidades – estado da arte 

 

Uma revisão da literatura existente em ordem a estabelecer o estado da arte do campo 
de estudo – a de Gestão Ambiental em contexto universitário – não foi tarefa fácil. Com 
efeito, estamos num domínio que, pelo menos até agora, é muito mais aplicado e 
técnico, que teórico. Em termos gerais, é possível encontrar reflexão sobre ideias como 
ambiente, defesa do ambiente, sustentabilidade, até Gestão Ambiental. Não será por 
acaso que em Portugal, um dos principais “rostos” desta nova atitude é oriundo da 
Filosofia (Soromenho-Marques); ou que outro, como Ribeiro Telles, se insere numa 
área de intersecção entre a Arquitectura e o Paisagismo com o ordenamento do 
território. 

A reflexão e a acção cívica e/ou política, por outro lado, constitui o campo inicialmente 
privilegiado para a sistematização destas preocupações, dando lugar à manifestação de 
movimentos “verdes”, ambientalistas, de formações partidárias ambientalistas, com 
assento parlamentar em muitos países4. O alargamento desta consciencialização, sem o 
caráter finito dos recursos do planeta, depressa se cruza com contribuições de natureza 
científica, originárias de diversas áreas, desde a Climatologia à Biologia, passando pela 
Engenharia ou Filosofia. 

A Economia igualmente se debruçou sobre a questão dos recursos e da viabilidade 
económica da sua exploração e reprodução (questões que têm vindo a ser 
sistematicamente debatidas em alguns média internacionais como o Le Monde 
Diplomatique). Numa vertente distinta, também os estudos militares se debruçaram 
sobre o tema, procurando elencar as regiões ricas em recursos e o controlo 
geoestratégico dos mesmos. 

Não obstante e apesar das diligências efectuadas, quer de despistagem em bibliotecas, 
quer através de correspondência travada ao longo da realização da dissertação com 
especialistas universitários portugueses, a Gestão Ambiental não consta ainda como 
reflexão sistematizada a aplicar ao contexto universitário: seja em relação à formação, 
seja na vertente da aplicação às respectivas instituições. Por isso, o resultado mais 
concreto deste trabalho consistiu na definição dos conceitos a usar como pontos de 
partida para o trabalho empírico realizado. 

Daí que, antes de abordar as questões relacionadas com políticas e Sistemas de Gestão 
Ambiental implementados nas diferentes universidades portuguesas, convém primeiro 
definir um ou outro termo específico que será trazido à discussão ao longo desta 
dissertação. 

                                                           
4
 “Em 1973 é fundado no Reino Unido o primeiro partido verde da Europa, o PEOPLE. Em 1980, na 

Bélgica francófona  surge o Ecolo, o primeiro partido verde a conquistar cadeiras num parlamento 
nacional (5 em 1981)” (Carnevale, F. 2006) 
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Trata-se de precisar o que é um Sistema de Gestão Ambiental (SGA), como aparece 
definido e como se aplica, bem como o que são políticas de Gestão Ambiental. 

Pode-se dizer que um “sistema de gestão ambiental é a parte do sistema global de gestão 
de uma organização através da qual esta controla os seus aspectos ambientais, ou seja as 
actividades, produtos e processos que provocam, ou podem vir a provocar, impactos 
ambientais” (Antunes, 2010). 

O SGA surge no contexto do aparecimento de legislação ambiental cada vez mais 
restritiva, do desenvolvimento de políticas que fomentem a protecção do ambiente e de 
uma crescente consciencialização das pessoas para a problemática ambiental e 
desenvolvimento sustentável. 

Apesar da aplicação de um SGA por parte de uma organização/instituição poder 
implicar custos, uma vez que têm que ser alocados recursos humanos para essa mesma 
implementação, o que significa tempo e dinheiro, normalmente o SGA traz consigo 
largos benefícios às instituições, já que permite não só uma melhoria ambiental contínua 
e a aplicação da legislação, mas também a redução de custos através de uma gestão mais 
eficaz das energias e dos materiais. 

Pode considerar-se que este sistema é aplicado numa sucessão de seis etapas5 (tabela 
2.1) de modo a observar-se uma melhoria contínua e permanente da instituição.6  

Aplicação do SGA Etapas 
Estabelecer uma política ambiental com as 
suas metas e compromissos 

1ª 

Planeamento 2ª 
Implementação de um conjunto de acções 
visando atingir as metas traçadas 

3ª 

Monitorização e correcção das acções do 
processo 

4ª 

Realização de uma revisão do topo da 
organização 

5ª 

Certificação do SGA 6ª 
Tabela 2.1 – Passos para o estabelecimento de um SGA 

As instituições que pretendam completar o processo de certificação do SGA devem 
cumprir a norma europeia NP EN ISSO 14001:2004. Esta norma, ratificada em 13 de 
Novembro de 2004, descreve os requisitos necessários a fim de uma organização ou 
empresa garantir que está certificada, de modo a assegurar às partes interessadas que 
tem um SGA adequado. 

                                                           
5
 Curso de Gestão Ambiental da Fundação Universitária Ibero-americana in www.funiber.org.br  

6
 Convém notar que o SGA implica, para além da Gestão Ambiental, a articulação de cada uma das 

etapas. O incomprimento de qualquer das etapas pode implicar dificuldades que resultem no não 
funcionamento do SGA. 
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Há outras normas de apreciação do desempenho ambiental, como é exemplo a norma 
EMAS. Segundo a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) do Ministério do Ambiente 
e do Ordenamento do Território (MAOTDR), “O Sistema Comunitário de Ecogestão e 
Auditoria (EMAS) é um mecanismo voluntário destinado a empresas e organizações 
que querem comprometer-se a avaliar, gerir e melhorar o seu desempenho ambiental, 
possibilitando evidenciar, perante terceiros e de acordo com os respectivos referenciais, 
a credibilidade do seu sistema de gestão ambiental e do seu desempenho ambiental”7. 
Deste modo, o EMAS é implementado numa organização visando a avaliação e a 
melhoria do desempenho ambiental e o fornecimento de informação relevante ao 
público e a outras partes interessadas em termos de prestação ambiental e de 
comunicação da mesma.  

A norma EMAS existe em Portugal desde 2002, de acordo com as adaptações ao direito 
português, segundo o Decreto-Lei n.º 142/2002 de 20 de Maio. A APA é a responsável 
pela atribuição do registo EMAS às organizações que tenham um SGA implementado, e 
após ser concedida uma declaração ambiental validada por um operador ambiental, 
cumprindo integralmente com a legislação ambiental nacional aplicável. 

Uma política de Gestão Ambiental, por seu lado, é o conjunto de passos, metas e 
compromissos elaborados de modo a melhorar o desempenho ambiental de uma 
organização. Esta política pode passar pela simples consciêncialização dos seus 
membros para a necessidade de implementação do SGA e protecção do ambiente, até à 
gestão dos resíduos de modo a minimizar o seu impacto no meio ambiente, bem como 
uma melhoria da gestão dos recursos energéticos. A sua relação com o Sistema de 
Gestão Ambiental é que o SGA é uma sequência de passos que visam a implementação 
de uma política ambiental por uma organização, qualquer que ela seja. 

Em Portugal, a História da defesa do ambiente (Soromenho-Marques, 1997) tem uma 
ligação profunda aos sucessivos impulsos externos impostos. Inicialmente foi 
desencadeado pela Organização das Nações Unidas (a um país governado por um estado 
então autoritário e mergulhado num isolamento auto-imposto), com o convite para a 
participação na Conferência de Estocolmo (1972). Mais tarde, com a entrada do país na 
Comunidade Europeia (1986), um novo impulso permitiu a aceleração do processo de 
institucionalização de uma política pública de ambiente (por exemplo com a aprovação 
da Lei de Bases do Ambiente em 1987). 

Apesar de tudo, essa política não resultou de uma preocupação da sociedade civil, e a 
nível nacional, muitas vezes essa política não parecia ter uma estratégia orientada, 
levando a que em muitas ocasiões fossem desaproveitadas boas oportunidades ao longo 
dos anos.  

Relativamente ao campo do ensino universitário pode afirmar-se que se tem dado 
passos importantes no sentido da generalização do conhecimento sobre as questões 

                                                           
7
 www.maot.gov.pt (2010) 
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ambientais como à frente se verá. Foi somente há pouco mais de 30 anos (ano lectivo de 
1977/78) que se introduziu pela primeira vez em Portugal uma especialização na área da 
Engenharia do Ambiente, na Universidade Nova  de Lisboa. Já havia, é certo, alguns 
cursos superiores como Biologia e Arquitectura Paisagística, por exemplo, ou 
disciplinas em cursos como Engenharia Civil, que abordavam certas áreas relacionadas 
com o ambiente, mas eram insuficientes. Actualmente o cenário mudou, e mudou para 
melhor, existindo não só um Curso de Engenharia do Ambiente, mas vários outros 
como Ciências do Ambiente ou Gestão do Ambiente, que estão a ser leccionados por 
diversas instituições de Ensino Superior, por todo o país. No IST, o Mestrado Integrado 
em Engenharia do Ambiente oferece já diferentes áreas de especialização, como 
Tecnologias Ambientais e Gestão Ambiental, havendo ainda disponível um programa 
doutoral na área do ambiente. 

Porém, ainda há muito por onde melhorar, já que, por exemplo, em Electrotecnia (no 
IST) e noutros cursos, não existe sequer uma cadeira transversal sobre o tema do 
ambiente.                     

Mas não é possível falar sobre ambiente e ensino superior, sem referir a Década da 
Educação para o Desenvolvimento Sustentável (DEDS)8. A DEDS, cujo período de 
acção é 2005-2014 “ É um conjunto de parcerias que procura reunir uma grande 
diversidade de interesses e preocupações. É um instrumento de mobilização, difusão e 
informação.” (UNESCO, 2005). A DEDS procura que os governos e organizações 
mundiais, sociedades civis, empresas ou comunidades se unam e se comprometam de 
forma prática com o objectivo de viver num mundo sustentável. 

 
A UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura) foi 
designada pelas Nações Unidas, como a Agência líder para a promoção da DEDS e para 
a sua coordenação internacional. 
 
Segundo o Plano Internaconal de Implementação (2005), as universidades não são 
apenas lugares para se aprender sobre desenvolvimento sustentável, mas lugares onde a 
comunidade escolar pode desenvolver práticas sustentáveis, como a poupança de 
energia ou a reciclagem. 
 
Ainda segundo o Plano Internacional de Implementação (2005) “A educação superior 
tem um papel específico a desempenhar. As universidades devem funcionar com lugares 
de pesquisa e aprendizagem para o desenvolvimento sustentável e como iniciadores e 
pólos de atividades nas suas comunidades e também nacionalmente”.  
 
A UNESCO pretende assim que as universidades nacionais da mesma área de estudo, se 
possam unir com a intenção de criar consórcios, de forma a poder haver uma 

                                                           
8
 O Desenvolvimento Sustentável é uma “concepção de progresso que satisfaz as necessidades do 

presente, sem comprometer a possibilidade das futuras gerações satisfazerem as suas” 
(http://portal.icnb.pt 2011) 
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colaboração nas áreas da pesquisa e ensino, uma vez que as práticas inovadoras surgem 
também do desenvolvimento da investigação académica. 
 
Segundo a Comissão Nacional da UNESCO em Portugal, no seu documento 
“Contributos para a sua dinamização em Portugal” de 2006, coordenado por Luisa 
Schmidt, as áreas prioritárias identificadas para intervenção foram as Escolas e as 
Autarquias. Do mesmo modo, também foram sugeridas medidas a implementar nas 
universidades, como o “Guia de Boas Práticas de Sustentabilidade” que regulem o seu 
quotidiano e cuja data limite de implementação seria 2007. Outra medida seria 
organizar uma auto-avaliação por parte dos cursos universitários de modo a aferir o grau 
de penetração dos temas educação e sustentabilidade nos curriculos (data limite 2010). 
Uma terceira medida seria que os projectos de I&D ao candidatarem-se a 
financiamento, deveriam explicitar os mecanismos que pretendem desenvolver de 
maneira a integrar preocupações de sustentabilidade nos mesmos. (data limite 2007)9. 
 
Não obstante atrasos na implementação de algumas destas acções, há que fazer 
referência a outras iniciativas, como é exemplo o Guia de boas práticas para Avaliação 
Ambiental Estratégica (Partidário, 2007) que tem como finalidade orientar, entre outros, 
as instituições públicas que apresentem planos ou programas que pretendem ser alvo de 
uma avaliação ambiental, segundo o Decreto-Lei nº 232/2007 de 15 de Junho. 
 
Assim, como se referiu, pesem embora todos os avanços registados, carece ainda de 
maior aprofundamento, o debate sobre a Gestão Ambiental em contexto universitário. 
Há contudo que salientar, principalmente na última década, a elaboração e 
implementação pelo Estado de uma política ambiental, podendo encontrar-se de forma 
mais sistemática, normas referentes ao processo de certificação do Sistema de Gestão 
Ambiental. Finalmente, no que respeita às Universidades, seria importante fazer delas, 
tal como a UNESCO propõe, um centro em que a pesquisa e a aprendizagem  permitam 
impulsionar o desenvolvimento de acções estratégicas para a gestão equilibrada e 
sustentável do ambiente a nível nacional. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Algumas destas medidas, como o “Guia de Boas Práticas de Sustentabilidade”, estão ainda em fase de 

implementação.  
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3. Práticas nacionais e internacionais 
 

Neste capítulo procura-se sistematizar as experiências das universidades portuguesas a 
nível das suas práticas ambientais e de implementação dos SGA, bem como incluir um 
breve resumo de universidades que, pelo mundo, se tenham destacado neste domínio. 
As grandes áreas de enfoque no presente capítulo são as da água, a da energia eléctrica, 
e a da produção de resíduos. Estas áreas são aquelas que exigem maior alocação de 
recursos e gastos financeiros (análise efectuada no capítulo quarto) e simultaneamente 
são apontadas pela comunidade escolar, como aquelas que necessitam de maior 
intervenção (capítulo quinto). 

O capítulo permite deste modo uma comparação com o que se tem feito no IST nas 
respectivas áreas, possibilitando a percepção das boas práticas já aplicadas e o que se 
pode ainda melhorar. 

 

3.1. Portugal 
 

Neste ponto serão descritas algumas das iniciativas adoptadas nas universidades 
portuguesas em prol da melhoria ambiental e também os principais problemas 
identificados nas instituições de ensino superior. 

 

3.1.1. Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova 
de Lisboa 

 

A Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa (FCT-UNL) foi 
criada em 1977 com a intenção de ser uma Escola de referência e excelência ao nível do 
ensino das ciências e engenharias.  

Segundo o seu endereço electrónico10, a FCT – UNL, com uma população que ascende 
aos 822011 utentes, entre os quais se contam funcionários, docentes e estudantes, tem 14 
departamentos e é uma das 9 unidades orgânicas da Universidade Nova de Lisboa, 
situada no Monte da Caparica, concelho de Almada. A instituição possui uma área 
estimada em 30 hectares, que se calcula que possa ser expandida até ao dobro desta 

                                                           
10

 www.fct.unl.pt 
11

 7500 estudantes, 500 docentes e 220 funcionários 
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área. É nela que decorrem uma série de actividades relacionadas com o ensino e 
investigação nas mais diferentes áreas tecnológicas.  

É neste contexto de crescimento que, em 1998, surgiu a ideia para a concepção de um 
projecto de âmbito ambiental que se veio a chamar “campus verde”.  

Embora tenha sido pensado uns anos antes, só em 26 de Abril de 2007 entrou em 
prática, com a aprovação em Conselho Directivo da primeira Política Ambiental da FCT 
– UNL. 

Tal medida pretendia um compromisso com a melhoria ambiental, contínua e 
sistemática do Campus da Caparica, com a finalidade de se obter um desenvolvimento 
sustentável, através da implementação e certificação de um Sistema de Gestão 
Ambiental de acordo com a norma NP EN ISO 14001:2004. 

Esta norma, ao definir as orientações para a implementação de ferramentas que visam 
uma melhoria ambiental, tem ainda como fim a redução nos consumos de energia 
eléctrica e de produção de resíduos e também a identificação das prioridades a curto e 
médio prazo, entre outros. 

Isto resultará num controlo e redução de custos ou outros benefícios como, por 
exemplo, a obtenção de contratos de seguro com apólice mais reduzida. 

A implementação de um SGA por parte de uma instituição de ensino superior permite 
também a melhoria da imagem e do prestígio dessa mesma instituição junto dos seus 
parceiros nacionais e internacionais, o que se pode tornar desde logo numa mais-valia 
financeira, e abrir portas a subsídios e a acesso a capitais, através da satisfação dos 
critérios dos investidores. 

O processo de certificação do SGA da FCT – UNL, englobou primeiramente uma fase 
de sensibilização, em seguida o diagnóstico ambiental ao Campus da Caparica, depois a 
implementação do Plano das Acções, tudo isto visando a realização de uma auditoria 
que confirmasse a certificação.  

No ano de 2009, a Faculdade encontrava-se na fase de implementação do seu Plano de 
Acções, se bem que ainda se observassem algumas medidas de sensibilização e 
diagnóstico em curso. 

Segundo informação recolhida no endereço electrónico da FCT-UNL, em termos de 
compromissos podemos destacar: 

• Em 1993 elaboração da Carta das Universidades para o Desenvolvimento 
Sustentável, a qual é subscrita em 1994 pela FCT – UNL, em conjunto com mais 
196 universidades.  
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Esta Carta estabelece 10 princípios de acção para a preservação do ambiente e 
promoção dum desenvolvimento sustentável e tem neste momento mais de 320 
subscritoras. 

• Integração da FCT – UNL na rede Copernicus – Campus, associação europeia 
surgida em 1999. A rede Copernicus12 visa uma partilha de experiências no 
campo do desenvolvimento sustentável, procurando parcerias com a indústria.  

A rede, co-fundadora e sócia do Global Higher Education for Sustainability 
Partnership, em conjunto com outras associações internacionais, incluindo a 
UNESCO tem por objectivo mobilizar as universidades para alcançarem um 
desenvolvimento sustentável, de acordo com o artigo 36 da Agenda 21. 

O “campus verde” visa a intervenção nas mais variadas áreas de acção, tais como a 
água, os resíduos, a energia, a qualidade do ar, o ambiente sonoro, a ecologia ou a 
segurança. 

Como tal, destacam-se algumas medidas postas em prática nas áreas dos consumos de 
água, energia e resíduos, que no capítulo quatro e em relação ao IST merecem uma 
análise mais aprofundada. 

No domínio da água salienta-se:  

• O licenciamento de um furo destinado à rega das áreas verdes. 

 

• A monitorização do consumo, através da colocação de contadores nos serviços e 
departamentos com a finalidade de redução de custos. 

 

• A monitorização da qualidade da água. 

 

• A contratação de uma empresa credenciada para descargas de águas residuais 
em conformidade com as regras em vigor e para a limpeza das redes de águas 
residuais. 

No campo energético evidencia-se a realização de uma monitorização dos consumos, 
através da instalação de 35 contadores de electricidade nos vários departamentos e 
serviços, com o objectivo de reduzir custos e responsabilizar as várias entidades pelos 
gastos excessivos. 

                                                           
12

 Cooperation Program in Europe for Research on Nature and Industry through Coordinated University 
Studies 
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No domínio dos resíduos, a FCT – UNL promove sempre que tal for viável a 
reutilização dos bens de consumo. Caso não seja possível, dever-se-á proceder à 
reciclagem ou a outras formas de valorização destes. 

Esta instituição incentiva também a entrega de resíduos perigosos para posterior 
tratamento, acompanhados de um guia de acompanhamento de resíduos, sempre que um 
dado resíduo conste como perigoso na Lista Europeia de Resíduos (LER). 

Requer-se também a constituição de uma base de dados, onde se poderão encontrar 
ficheiros com a indicação das substâncias perigosas utilizadas ou armazenadas no 
campus e os respectivos locais onde tal foi feito. 

A Inscrição no Sistema Integrado de Registo Electrónico de Resíduos (SIRER), em 
2007, vem substituir os antigos mapas de registo de resíduos, permitindo o acesso aos 
seus dados por via electrónica. 

Realizou-se ainda em 2007 uma campanha de caracterização dos resíduos, desde os 
indiferenciados aos colocados nos ecopontos. 

Fez-se a remoção de toalhetes de papel nas casas de banho e colocação de secadores de 
ar, pois aqueles eram responsáveis por obstruções cíclicas da rede de águas residuais 
domésticas e pela produção excessiva de resíduos: cerca de 66 toneladas no ano lectivo 
de 2006/2007. 

A campanha desenvolvida em 2007 para a recolha de arquivos de papel antigo permitiu 
a realização de quase 10 toneladas de papel que foram posteriormente enviadas para as 
respectivas indústrias de reciclagem. 

Por fim, procedeu-se à limpeza do Campus da Caparica, resultando daí a recolha de 150 
toneladas de lixo. 

 

3.1.2. Escola Superior de Biotecnologia e Instituto de Ciências da 
Saúde da Universidade Católica Portuguesa 

 

Estas duas estruturas da Universidade Católica situam-se no Porto, ambas no Campus 
da Asprela, junto ao Hospital S. João. Embora a Escola Superior de Biotecnologia 
(ESB) mantenha uma Extensão nas Caldas da Rainha, é sobre o Campus da Asprela13 
que se vai focar este subcapítulo. 

No dito campus (inaugurado em 1984) podemos encontrar um vasto número de acções 
de âmbito universitário, com realce para o Ensino Superior, onde existem diversas 

                                                           
13

 Não foi possível determinar o número de alunos, docentes e funcionários da instituição, nem a 
superfície ocupada. 
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licenciaturas, mestrados, doutoramentos ou diplomas de formação avançada, e ainda a 
realização de Investigação e Desenvolvimento. 

Segundo Moura14 (2010) em termos de Gestão Ambiental, e falando de equipamentos 
de suporte à gestão de resíduos, observa-se a existência de um ecoponto operacional no 
Campus da Asprela e um segundo ecoponto em fase de arranque. 

De acordo com a citada informantem, em termos de campanhas de sensibilização à 
separação de resíduos e à poupança de recursos, decorreram há alguns anos as seguintes 
medidas: 

• Separação de papel e cartão em gabinetes e salas de aula15. 

• Separação de resíduos orgânicos na cantina.  

Estes resíduos eram encaminhados para o centro de compostagem doméstica da 
ESB. Este tipo de compostagem, através da decomposição de resíduos 
domésticos orgânicos por acção de microrganismos, fazia com que o campus 
valorizasse os resíduos orgânicos, poupando custos ambientais como por 
exemplo a poluição do ambiente e custos económicos, de transporte e deposição 
destes resíduos em aterro16.  

• Poupança de água em instalações sanitárias.  

Foi feita uma campanha de sensibilização17, que actualmente ainda se realiza em 
algumas casas-de-banho ou instalações sanitárias do campus. 

 

Moura (2010) salienta ainda que há resíduos produzidos no Campus da Asprela que são 
geridos em circuitos específicos, como por exemplo: 

• Reagentes e outros químicos utilizados em actividades laboratoriais. 

Estes reagentes são recolhidos nos laboratórios de investigação, nas aulas 
práticas e centros analíticos por operadores autorizados (cujo destino final não 
foi possível apurar) 

• Reagentes perigosos ou de origem tóxica. 

                                                           
14

 As informações apresentadas no subcapítulo foram gentilmente cedidas através de correio 
electrónico por Sandra Moura da ESB. 
15 Esta campanha deu origem a uma prática habitual por parte de funcionários, docentes e alunos. 

16
 Lamentavelmente, esta iniciativa não está presentemente em curso. 

17
 Não foi possível apurar concretamente qual o tipo de campanha realizada 
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De forma a minimizar o desperdício, o manuseamento de reagentes tóxicos é 
efectuado com recurso a doseadores automáticos. Esses dispensadores estão 
habitualmente contidos em bacias de retenção que evitam a dispersão de 
derrames acidentais. 

• Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE).  

Os REEE, em particular no que se refere a equipamento informático obsoleto, 
são também eles entreguem a operadores autorizados. 

• Resíduos biológicos. 

Estes resíduos, provenientes por exemplo dos laboratórios de microbiologia, são 
entregues a operadores especializados na sua descontaminação e tratamento. 

 

Em termos de águas residuais produzidas no campus, Moura (2010) afirma que estas 
são essencialmente encaminhadas para a rede pública, para posterior tratamento em 
Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) urbana. 

Embora desactivada a compostagem doméstica dos resíduos provenientes da cantina 
universitária, segundo Moura (2010), o centro de compostagem doméstica continua 
activo, apenas em acções de sensibilização e é agora especificamente dedicado à 
vermicompostagem, que um processo que usa minhocas e microrganismos para a 
deomposição das substâncias orgânicas. 

Embora haja no presente período, um conjunto de medidas implementadas para a gestão 
dos resíduos produzidos no Campus da Asprela, estão a ser estudadas novas hipóteses e 
novas medidas a implementar no que toca à gestão dos mesmos, de modo a facilitar 
processos, e assim, conseguir-se a participação activa de cada vez mais usuários.  

Um dos exemplos disso é a investigação da possibilidade de criação de “entrepostos”, 
em diversos locais estratégicos do campus, para uma deposição mais fácil de papel para 
reciclagem.  

Em relação às pilhas e baterias usadas, a informante indica que existem algumas 
medidas implementadas relativamente à sua separação, sendo que inclusivamente os 
ecopontos do Campus da Asprela encontram-se equipados também com pilhões. 

Quanto a medidas de poupança energética, essencialmente existem apenas alguns 
circuitos de iluminação que se encontram temporizados. 

Há a intenção de fomentar a comunicação ambiental com todo o campus, sendo que esta 
pode ser feita, por exemplo, recorrendo à divulgação de cartazes ou posters 
informativos.  
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Por fim e para concluir, Moura (2010) indica que com o advento das novas tecnologias, 
e na actual sociedade de informação em que vivemos, surgiu também a necessidade de 
disponibilização de informação ambiental no sítio online da Universidade Católica, 
mais especificamente na área reservada ao ICS e ESB. 

 

3.1.3. Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 

 
A Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), com esta designação 
desde 1926, situa-se actualmente no pólo 2 da Universidade do Porto, junto ao Hospital 
de S. João. 

Situada numa área de 84.400 m2, com 23.000 m2 de espaços verdes, possui 77 
laboratórios e sete departamentos onde se ensinam dezenas de cursos, entre 
licenciaturas, mestrados integrados, doutoramentos, entre outros. A FEUP conta com 
uma população de cerca de 7.820 utentes18, ou seja, um número de utentes 
aproximadamente igual ao da FCT-UNL, dispondo de uma área quase tripla desta. 

Segundo o último relatório de sustentabilidade que foi elaborado em 2008, pode-se 
observar que a FEUP a nível de gestão de resíduos tem desenvolvido uma série de 
medidas com o intuito de melhorar a administração dos mesmos. 

Uma delas foi uma alteração feita em 2008 ao ecoponto, tendo sido colocados dois 
contentores subterrâneos de 5 m3 cada, utilizados para a recolha de RSU e para 
aumentar a capacidade de recolha de papel, já que muitas vezes este era colocado no 
chão em redor do ecoponto. Com isto ficaram ainda três contentores de reserva para a 
recolha de resíduos orgânicos. 

No âmbito de um projecto realizado pelo Departamento de Engenharia Metalúrgica e de 
Materiais (DEMM), passou-se a realizar em 2006, a recolha de óleos alimentares para a 
produção de biodisel. Esta iniciativa teve tanta adesão por parte de toda a população 
universitária que em 2008 se registou a recolha do triplo do valor recolhido em 2006, 
cerca de 700 litros. 

A FEUP tem ainda uma Unidade de Segurança, Higiene, Saúde e Ambiente (USHSA), 
pertencente aos Serviços Técnicos e de Manutenção (STM) que são responsáveis por 
assegurar a recolha dos resíduos, não só RSU, mas também dos resíduos perigosos, e o 
seu posterior encaminhamento para valorização e tratamento em centros devidamente 
certificados e autorizados pelo Ministério do Ambiente. É ainda responsável por  

                                                           
18

 Dos quais aproximadamente 7000 estudantes, 490 docentes, acima de 300 não docentes e não 

investigadores e perto de 30 investigadores a tempo inteiro (www.fe.up.pt, 2010). 
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promover a separação dos resíduos recicláveis para posterior tratamento e ainda de 
tentar implementar medidas que levem à redução do volume total de resíduos 
produzidos na Faculdade. 

Em 2008 a FEUP registou a recolha de 44 toneladas de resíduos, excluindo os 
indiferenciados, dos quais 46% corresponde a plástico, metais e vidro e 38% a papel e 
cartão. 

Regista-se além disso que os resíduos recolhidos nos jardins e espaços verdes da 
Faculdade19 são doados a um agricultor, não havendo registos sobre as quantidades em 
questão. 

Foram ainda recolhidos em 2008 resíduos perigosos, cerca de 3,4 toneladas, o que 
indica uma diminuição da produção em relação a 2007 de 16%, diminuindo ainda a 
produção per capita em 21%. Dos resíduos perigosos produzidos, 43% são provenientes 
dos laboratórios, sobretudo os do Departamento de Engenharia Química (DEQ), tendo 
sido reciclados ou reutilizados cerca de 74% desses resíduos, o que correspondeu a 
aumentos da ordem dos 35% face ao ano anterior. 

De uma maneira geral, é possível perceber o esforço que a FEUP tem desenvolvido na 
diminuição da produção de resíduos, bem como na crescente aposta em tratá-los e 
valorizá-los, em parceria com unidades especializadas. 

Pela primeira vez desde 2005, assinalou-se em 2008 a diminuição do consumo de papel 
na Faculdade, observando-se uma diminuição relativamente a 2007 do valor adquirido 
em cerca de 18%. Foram compradas 34,6 toneladas de papel, o que equivale 4,4 
toneladas per capita. Esta diminuição do consumo pode ser explicada pelo facto de 
haver uma maior sensibilização da comunidade académica do campus da FEUP para as 
questões ambientais. 

Em relação ao dispêndio de electricidade, foram implementadas em 2008 uma série de 
medidas, visando a contenção da energia consumida. Compraram-se lâmpadas de maior 
eficiência energética, com o intuito de trocá-las pelas lâmpadas danificadas, começou-se 
ainda a instalar contadores de electricidade por edifício, tendo sido introduzido um 
sistema de iluminação exterior comandada por sensores. A iluminação comandada por 
sensores cingia-se apenas a sanitários dos edifícios, o que correspondia a 1,8% da área 
construída. 

É de registar que os consumos de electricidade têm vindo a aumentar relativamente aos 
anos anteriores, mas o consumo per capita tem diminuindo, o que pode ser justificado 
com o crescimento da Faculdade e uma melhor e mais eficiente utilização da energia, 
por parte da comunidade escolar. 

                                                           
19

 Resíduos, como folhas, ramos de árvores, entre outros. 



17 

 

Relativamente ao consumo de água, verifica-se um aumento relativamente a 2007, tanto 
do consumo global, como do consumo per capita, sendo que também se nota um 
aumento relativamente a 2004. Esta pode ser uma área merecedora de reflexão e 
medidas de inflexão dos valores encontrados. 

A FEUP tem ainda um poço e dois furos, que são responsáveis pela alimentação de 
alguns laboratórios e pelo abastecimento dos sistemas de rega, desconhecendo-se os 
registos do seu consumo. 

Portanto, pode afirmar-se em conclusão que a FEUP, à semelhança do IST (como se 
verificará no capítulo quarto), tem realizado uma série de medidas no sentido de 
caminhar para a sustentabilidade ambiental, mas também se notam algumas áreas com 
necessidade de medidas e mudanças urgentes. 

 

3.1.4. Outros casos 
 

Este subcapítulo pretende ilustrar outros exemplos de universidades que têm também 
em curso políticas e estratégias visando a protecção e a sustentabilidade ambiental em 
Portugal, e que, ou pela representatividade das políticas ou por dificuldade de acesso a 
informação  sistematizada, estão agrupadas no mesmo. 

Segundo Careto, H. e Vendeirinho, R. (2003) existiam já em 2003 algumas políticas de 
Gestão Ambiental implementadas em universidades portuguesas, das quais se destacam 
a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra e a Escola Superior 
de Educação do Instituto Politécnico de Bragança e a Universidade de  Aveiro. 

Na Universidade de Coimbra (UC) a Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCTUC) 
implementou um conjunto de medidas no princípio da década de  2000, que tem várias 
linhas mestras. Uma das mais fortes passa pela implementação de boas práticas 
ambientais na manutenção, reabilitação, melhoramento ou até construção de edifícios, 
preconizando ainda uma relação mais eficaz entre custos, qualidade e ambiente, 
melhorando consideravelmente a sua eficiência energética. Outras medidas a salientar 
são a introdução de novas estratégias de poupança de recursos, como a energia eléctrica 
e a água e uma melhoria da gestão dos resíduos. 

Com isso, em 2003, na FCTUC, já se havia alcançado alguns resultados na promoção de 
poupanças de energia e de água. 

Por fim, constata-se também que a FCTUC inclui actualmente num dos seus cursos de 
pós-graduação o tema energia e sustentabilidade20, o que parece indiciar algumas 

                                                           
20

 Outras instituições possuem tambem cursos de pós-graduação na área ambiental, como por exemplo 
o curso de 3º ciclo do IST: Alterações  Climáticas e Políticas de Desenvolvimento Sustentável. 
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preocupações ambientais, não tendo sido possível apurar mais nenhum dado actualizado 
ao longo da pesquisa em relação a políticas implementadas. 

O Instituto Politécnico de Bragança (IPB) e a sua Escola Superior de Educação (ESE) 
criaram também políticas de Gestão Ambiental em 2001, com algumas estratégias 
definidas. 

Na área da gestão dos resíduos, elaborou-se um projecto de recolha selectiva dos 
mesmos, bem como se iniciou uma campanha de redução dos gastos de papel. 

Salienta-se ainda o projecto Pé Verde21, implementado no ano lectivo de 2000/01 na 
ESE, que consistia numa vontade de despertar a comunidade académica para a 
necessidade de aumentar a qualidade ambiental dentro da Escola. 

No campo energético realça-se a preocupação com a redução do consumo de energia 
eléctrica e ainda com o consumo de outros recursos, como a água. 

Em 2003, alguns progressos tinham sido alcançados. Na gestão dos resíduos e na 
redução do consumo de papel, várias medidas foram postas em prática.  

Destacam-se algumas acções realizadas para sensibilizar a comunidade para a separação 
dos resíduos. Fotocópias tiradas em frente e verso, notas lançadas em disquete e pedidos 
e requerimentos dos docentes que passaram a dar entrada nos serviços académicos por 
via informática. 

No âmbito da ligação entre a universidade e o tecido empresarial, a Universidade de 
Aveiro (UA) tem também um Instituto do Ambiente e Desenvolvimento (IDAD) que é 
uma associação científica e técnica, sem fins lucrativos, que promove o apoio a 
empresas, ao nível das suas necessidades ambientais, distinguindo-se neste caso das 
instituições atrás abordadas.  

O Instituto tem por objectivo aplicar conhecimento para proporcionar às empresas e à 
administração pública as melhores soluções de inovação ambiental tendo em vista a 
transição para a sustentabilidade e para centro de excelência na aplicação de 
conhecimentos nas áreas do ambiente e do desenvolvimento sustentável, agente 
essencial no desenvolvimento regional e nacional. (www.idad.ua.pt, 2010). 

A UA tem também um ambicioso projecto de eficiência energética liderado por Carlos 
Borrego22, mas com os resultados práticos ainda por aferir. 

                                                           
21

 Concretamente é um projecto que pretende promover a participação da população escolar em 
práticas que aumentem a qualidade de vida e o bem estar no seio do campus, impulsionando a 
protecção ambiental e a defesa da saúde,  através da sua integração nas componentes teórico-práticas 
de algumas unidades curriculares. 
22

 Programa de eficiência energética com projectos nas áreas: iluminação exterior, rabilitação e 
modernização dos sistemas de refrigeração e aquecimento existentes, painéis fotovoltáicos e térmicos, 
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Ao longo do trabalho, a par da dificuldade de encontrar informação disponível e 
também de receber respostas por parte de algumas faculdades, foi possível perceber que 
foram implementadas algumas medidas que vão de encontro a preocupações ambientais. 

Não obstante a dificuldade no acesso a informação sistematizada que foi sendo 
comprovada ao longo da realização deste trabalho, é no entanto possível concluir que 
serão muito poucas as faculdades e universidades que têm políticas de Gestão 
Ambiental devidamente estabelecidas e registadas ou formalizadas, dificultando a sua 
comunicação com o exterior. Salvo casos muitos excepcionais, este tipo de medidas 
ocorrem muitas vezes de forma avulsa, faltando integrar todas as políticas numa 
estratégia concertada. 

 

3.2. Outras universidades pelo mundo 

 

Segundo os autores citados no ponto 3.1.4, em relação a políticas de Gestão Ambiental 
fora de Portugal, existem vários exemplos que merecem ser destacados.  

 

3.2.1. Europa 

 

Nesta matéria na Europa destacam-se sobretudo universidades alemãs, espanholas e 
inglesas. 

Na Alemanha, a Universidade Osnabruck evidencia-se por ter sido a primeira a 
apresentar o mais baixo consumo de energia eléctrica em relação à área edificada, 
quando comparada com as restantes universidades da Baixa Saxónia. 

Ainda na Alemanha, salienta-se a Universidade de Hochschule Zittau/Görlitz, pela 
aplicação do seu SGA e por ter sido a primeira universidade alemã a ter um certificado 
EMAS. 

Em Inglaterra, surgem como exemplo a Universidade de Sheffield Hallam, que tinha já 
em 2003 os requisitos para obter uma certificação EMAS e a Universidade de Iorque, 
uma das mais conceituadas naquele país, integrando no seu currículo cursos ambientais 
e interdisciplinaridade na área de investigação. 

                                                                                                                                                                          
correcção de factores de potência em Postos de Transformação, telecontagens, cartão único e ainda no 
reforço das coberturas e na  captação de água. 
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Em Espanha, a Universidade Autónoma de Barcelona incidiu a sua intervenção sobre 
três áreas fundamentais, os transportes, a gestão dos resíduos e a energia, tendo 
conseguido melhorias nestas áreas, sobretudo com as diminuições da produção de 
resíduos e consumos de água e energia eléctrica. 

A Universidade espanhola de Alcalá desenvolveu também uma série de medidas 
visando a certificação EMAS, destacando-se políticas de transportes e gestão da água e 
energia e uma inovadora arquitectura bioclimática para os seus edifícios. 

Por fim naquele país, é importante mencionar a Universidade Autónoma de Madrid, que 
em 2000 foi considerada pela ONU como tendo boas práticas e um bom desempenho 
ambiental, fruto das suas políticas nas mais variadas áreas, como transportes, água, 
resíduos ou edificação. 

 Finalmente e para concluir é necessário destacar a Universidade sueca Malardalen, que 
devido à boa aplicação do seu SGA, tinha também já no princípio do século XXI, a 
certificação segundo a norma ISO 14001. 

 

3.2.2. América do Norte 

 

Na América do Norte, o Instituto de Tecnologia de Geórgia era, no princípio de 2000, 
das poucas universidades americanas com programas polivalentes de sustentabilidade. 

A Universidade de Yale, uma das mais prestigiadas instituições de ensino no mundo, 
definiu uma abordagem ambiental com maior incidência nos programas de gestão de 
resíduos, sobretudo na área da reciclagem, procurando envolver uma parte da população 
estudantil neste processo ecológico. 

O Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT, mais especificamente o MIT Sloan 
School of Management, estabeleceu um projecto de ensino em 2007 chamado 
Sustenability Bussiness Labs (S-Lab: laboratórios de gestão sustentável), cujo objectivo 
é, em parceria com os alunos, estimular os mesmos a explorar estratégias para resolver 
problemas de sustentabilidade, apresentados por diversas empresas ao MIT, de modo a 
permitir o desenvolvimento de novas ferramentas e abordagens, bem como novos 
planos estruturados, visando a sustentabilidade organizacional das mesmas e a avaliação 
de novos mercados23. 

                                                           
23

 As informações relativas ao MIT são de um período mais recente (2010), recolhidas no site 
www.mitsloan.mit.edu                                                                                           
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A Universidade Carnegie Mellon, uma universidade privada considerada uma das 
melhores do mundo na área tecnológica, criou também uma série de políticas, sobretudo 
visando a redução de produção de resíduos e poupança energética. 

A Universidade do Michigan evidencia-se pela aplicação de um sistema de co-geração 
que no princípio do século já satisfazia quase metade das necessidades energéticas do 
campus. Esta instituição de ensino superior pretendia ainda desenvolver um programa 
de eliminação do mercúrio de lâmpadas e outros materiais, e também uma prevenção de 
poluição, com a criação de transportes gratuitos e parques para bicicletas. Apostou ainda 
na construção de edifícios sustentáveis, visando a poupança de energia. 

A Universidade de Emory em 2001 tinha já uma política de Gestão Ambiental aprovada 
pelo Senado, instalando sistemas de recuperação de calor e condensação, retenção da 
água das chuvas para a rega, e reutilização de resíduos nos edifícios, permitindo a 
poupança de milhares de euros anuais. 

A Universidade de Brown fazia incidir a sua política essencialmente na diminuição do 
consumo de energia e na construção sustentável. 

O Southern Alberta Institute of Technology no Canadá, criou um centro de tecnologia 
ambiental, financiado por grandes empresas canadianas, que custeavam projectos em 
várias áreas. 

Ainda no Canadá, a Universidade de British Columbia reduziu os gastos de energia 
eléctrica, do consumo de água e da produção de resíduos, ganhando ainda vários 
prémios devido às suas políticas ambientais. Desenvolveu ainda políticas de construção 
e conservação sustentável aplicadas aos seus edifícios e elaborou uma plataforma 
informática, onde docentes, alunos e funcionários pudessem partilhar experiências 
articuladas em torno de um objectivo comum, a sustentabilidade do seu centro 
universitário. 

 

3.2.3. América Latina 

 
Na América Latina surge o exemplo da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 
no Brasil, que nos primeiros anos do século XXI, já tinha um SGA implementado, 
certificado segundo a norma ISO 14001.  

A UFSC tem implementado um avançado sistema de gestão e recolha de resíduos, bem 
como de tratamento das substâncias químicas perigosas. Além disso existe uma 
preocupação com a produção de conhecimento científico na área, aliada à introdução 
das questões ambientais nos currículos. 
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3.2.4. Pacífico Sul 
 

No Pacífico Sul, são utilizados apenas dois exemplos para ilustrar as práticas postas em 
curso nesta região do globo. Assim, são referidas duas das universidades que mais se 
destacam neste domínio.  

Dessa maneira, a Universidade de Fliders na Austrália e a Open Polytechnic da Nova 
Zelândia incrementaram um conjunto de políticas de gestão de resíduos, água e energia, 
aplicadas desde o início da década de 2000, tendo como propósito reduzir os seus 
consumos. 

 

3.2.5. Síntese comparativa 
 

Como síntese final do capítulo, podemos observar a partir da tabela 3.1, as medidas 
mais relevantes implementadas em Portugal e no resto do mundo, nas áreas do consumo 
de água, energia eléctrica e produção de resíduos, objecto de pesquisa no nosso estudo 
de caso. 

 

 
Universidades 

 
Consumo de água 

 

 
Consumo de energia 

eléctrica 

 
Resíduos 

Portugal    
 

FCT-UNL 
Furo próprio para 

rega das áreas verdes 
 

Monitorização dos 
consumos e da 

qualidade da água 

Monitorização dos 
consumos 

Promoção da 
reutilização e da 

reciclagem 
 

Separação de resíduos 
perigosos e recicláveis 

 
Inscrição no SIRER 

 
ESB e ICS-UCP 

 

Campanhas para a 
sensibilização da 
diminuição do 

consumo 

Campanhas para a 
sensibilização da 
diminuição do 

consumo 
 

Separação de resíduos 
perigosos, recicláveis 
e resíduos biológicos. 

 
Campanhas para a 

separação 
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Universidades 

 
 

Consumo de água 
 

 
 

Consumo de energia 
eléctrica 

 
 

Resíduos 

 
 
 

FEUP 

 
 

Um poço e dois 
furos para os 
laboratórios e 

sistemas de rega 

Instalação de 
lâmpadas de baixo 

consumo 
 

Monitorização dos  
consumos 

 
Sensores de 
iluminação 

 
Separação dos 

resíduos perigosos e 
recicláveis 

 
Reutilização de 

resíduos perigosos 

Resto do mundo    
Yale Redução de 

consumos 
Redução de  
consumos 

Programa de gestão de 
resíduos 

Emory Retenção da água 
das chuvas para rega 

Sistemas de 
recuperação de calor e 

condensação 

Reutilização de 
resíduos nos edifícios 

Michigan  
 
_ 

Sistema de cogeração 
 

Construção de 
edifícios sustentáveis 

Programa de 
eliminação do 
mercúrio das 
lâmpadas 

 
Tabela 3.1 – Quadro síntese com medidas implementadas em Portugal e no resto do mundo. 

 
A tabela 3.1 permite perceber que as universidades citadas apresentam uma grande 
preocupação com a redução dos consumos de água e energia, implementando planos 
para a sua diminuição que em alguns casos passam por sistemas próprios de rega ou até 
por sistemas alternativos de produção de energia. 

Em termos de resíduos, a aposta incide sobre a promoção da separação dos resíduos 
orgânicos dos diferenciados, com o objectivo de promover a reciclagem e até a sua 
reutilização nos edifícios. 

Estas universidades, algumas das quais com os seus SGA já implementados há algum 
tempo, são um exemplo de boas práticas ambientais, que poderiam servir de suporte a 
medidas a implementar em outras instituições. 
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4. Instituto Superior Técnico – Campus da Alameda 
 

4.1. Contexto Actual 
 

Neste subcapítulo inicial pretende-se dar uma noção da  dimensão e complexidade do 
IST, não só a nível de infraestrutura, mas também ao nível da sua população. 

O Instituto Superior Técnico tem uma população superior a 10.000 alunos (mais de 30% 
acima da FEUP e FCT-UNL), mais concretamente 10.231 estudantes, sendo que 5.854 
são do primeiro ciclo, 3.319 de mestrado e 1.058 de doutoramento. 

A população estudantil está distribuída por 19 cursos do primeiro ciclo, 25 planos de 
mestrado e 28 programas de doutoramento, sendo que 60 % da população estudantil é 
constituída por alunos de primeiro ciclo e os restantes 40% são alunos de mestrado e 
doutoramento. 

 Segundo o relatório de actividades IST de 2009, no ano lectivo de 2008/2009 o número 
de estudantes sofreu uma inflexão nos cursos dos 1º e 2º ciclos podendo revelar uma 
tendência de decrescimento do número de matrículas nos cursos de 1º e 2º ciclo. Pelo 
contrário e, comparativamente ao ano anterior (2007/2008) houve um aumento, superior 
a 10% dos estudantes inscritos no doutoramento. 

Segundo um estudo de caracterização global da população ingressada no ano lectivo de 
2008/2009 efectuado pelo Núcleo de Estatística e Prospectiva (NEP) do Gabinete de 
Estudos e Planeamento (GEP) é possível perceber que dos 1.257 inscritos, 73% são 
homens e 27% mulheres, sendo a média de idades de 18 anos. 

Segundo a informação recolhida, o IST inclui ainda nos seus quadros 1.073 docentes e 
investigadores, sendo que mais de 10% são catedráticos ou catedráticos convidados.  

O Instituto Superior Técnico conta nos seus quadros igualmente com mais de 610 
funcionários, entre técnicos, administrativos, auxiliares, e outros. 

É de salientar que o número de docentes tem vindo a diminuir, pelo menos desde 2006, 
bem como o número de funcionários, que nessa altura se cifrava em 649. 

Pelo contrário e no sentido inverso, o número de investigadores tem vindo a subir, 
passando de 56 em 2006 e 2007 para mais do dobro em 2009. 

O campus, situado em Lisboa, tem de área aproximadamente 101.871 metros quadrados 
(valor também acima das outras universidades estudadas) e é constituído por vários 
edifícios, entre quais se destacam salas de aulas e anfiteatros, laboratórios, oficinas e 
salas de computadores, salas de convívio, posto médico, museus, bares e cantinas, entre 
outros, como se pode ver na figura 1 e figura 2. 
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Em infra-estrutura de investigação, tem 29 centros e institutos e sete laboratórios 
associados. 

 

 

Figura 4.1 – Distribuição dos edifícios e das ruas circundantes do Campus da Alameda [1] 

 

Hoje em dia o Campus da Alameda é utilizado regularmente por mais de 11.000 pessoas 
(mais de 30% acima da FCT-UNL e FEUP).  
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Figura 4.2 – Vista aérea do Campus da Alameda e da área periférica [2] 

 

O Instituto Superior Técnico foi fundado em 1911, fruto da divisão do Instituto 
Comercial e Industrial. Este germinou de uma ideia, sonhadora e utópica para a época, 
de Alfredo Bensaúde, (Director desta instituição entre 1911 e 1922), que pretendia que 
o Instituto fosse um exemplo de excelência no ensino das engenharias e pioneira na 
aplicação de novas técnicas e materiais de construção num design funcional e inovador. 

Foi assim que se deu o início da edificação do Campus da Alameda no longínquo ano 
de 1927, já sob a direcção do Eng.º Duarte Pacheco, tendo a sua fase inicial ficado 
concluída apenas em 1936. 

Apesar de a sua construção remontar à década de 30 do século XX, ainda recentemente 
se verificaram obras de ampliação do campus, de que é exemplo a construção do 
Pavilhão da Acção Social, em 2003.  

Outros exemplos de obras posteriores à construção inicial são o Complexo 
Interdisciplinar construído em 1968, a finalização da segunda fase do edifício de Civil 
em 1993, a edificação da Torre Norte e do edifício de Pós-Graduação em 1994, e por 
fim a construção da Torre Sul em 2000. 

Decorrendo do exposto, as técnicas e os materiais de construção foram sofrendo 
mudanças e evolução ao longo dos tempos. 
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Logo, esta variação das condições de sustentabilidade obriga a abordagens 
necessariamente distintas, tornando necessária uma definição de soluções caso a caso e 
não com um único modelo. 

A recolha de dados sobre a situação actual do Instituto Superior Técnico, no que 
concerne entre outros aspectos aos consumos de energia, água, e produção de resíduos é 
complexa.  

Esta situação deve-se, por um lado, à escassez desses mesmos dados e, por outro lado, 
notaram-se dificuldades em implementar práticas de boa gestão, como fica demonstrado 
pela ausência por exemplo, de relatórios públicos periódicos.  

É possível explicar a insuficiência dos dados com o facto de não haver em muitos meses 
do ano dados relativos aos consumos de vários edifícios                            e a 
inexistência de medições e pesagens de alguns resíduos recolhidos, nomeadamente de 
equipamentos eléctricos e electrónicos e de resíduos recicláveis como papel, plástico ou 
vidro. 

Esta situação pode constituir um entrave quando se procura fazer uma análise mais 
profunda à situação actual do IST e quando se procuram indicar soluções e medidas que 
levem a instituição a caminhar no sentido da sustentabilidade e do estabelecimento de 
políticas de Gestão Ambiental adequadas. 

 

4.2. Consumo de Energia Eléctrica 
 

Este subcapítulo serve para descrever a forma como a energia eléctrica chega ao 
campus, como é distribuida no seu interior através do seus postos de transformação, 
caracterizar esses mesmos postos e identificar os tarifários praticados pela empresa 
distribuidora de energia, de modo a que, nos subcapítulos seguintes se possa traçar um 
perfil de consumo dos vários edifícios que compõem o campus, bem como os custos 
associados a esse consumo. 

O fornecimento de energia eléctrica ao Campus da Alameda é feito pela distribuidora 
EDP24. 

A rede eléctrica interna do campus tem 10 Postos de Transformação (PT) espalhados 
por diversos pontos, assinalados a azul na figura 3.4. 

                                                           
24

 Energias De Portugal – Empresa líder no ramo energético, sendo o maior grupo industrial português e 
o quarto maior produtor mundial de energia eólica. 
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Figura 4.3 – Distribuição dos Postos de Transformação, a azul, pelo Campus da Alameda. Feito a partir 
de [1] 

 

Um Posto de Transformação de electricidade é uma instalação que serve para reduzir a 
Média Tensão para a Baixa Tensão, utilizável pelo consumidor final, que pode ser 
doméstico, pequena indústria ou comércio (www.edp.pt, 2010) 

Um Posto de Transformação é essencialmente composto por três elementos: 

(www.eem.pt)                                                                                                                                                                                                   

 - Equipamentos de interrupção/seccionamento e protecção 
 

 - Um ou mais transformadores, responsáveis pela transformação da média tensão 
para baixa tensão 

 - Quadro geral de baixa tensão, de onde partem os diversos ramais da rede baixa 
tensão 

Um Posto de Transformação por ser de dois tipos: aéreo, suspenso em poste, 
normalmente PT de distribuição rural ou encerrado numa construção de alvenaria ou 
numa caixa metálica; nesse caso considera-se como sendo de distribuição urbana. 
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Figura 4.4 – Transformadores a óleo, situados no Posto de Transformação dentro do Pavilhão de 
Matemática                                                                                                                             

Os Postos de Transformação do campus são do tipo urbano e encontram-se instalados 
em salas próprias para o efeito, geralmente dentro dos pavilhões e edifícios, à excepção 
do PT do edifício Central, que se encontra no exterior, nos jardins de Mecânica. 

 

Figura 4.5 – Posto de Transformação do Pavilhão Central 

Encontram-se vários contadores de electricidade espalhados pelo campus, sendo que o 
tarifário cobrado pela EDP é o de Média Tensão com tensão entre fases superior a 1kV 
e igual ou inferior a 45 kV. 

Este tarifário é tetrahorário, isto é, divide-se em quatro fracções: horas Cheias, de Ponta, 
de Vazio Normal e de Supervazio e subdivide-se em três opções: tarifas de curtas 
utilizações, de médias utilizações e de longas utilizações, sendo esta última a que 
corresponde ao perfil do Campus da Alameda. (www.edp.pt). 
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Na tabela 4.1 estão descritos os encargos com potência segundo os dados retirados do 
site da EDP, para a opção que corresponde ao perfil do IST. 

 

 €/kW.mês €/kW.dia25 

Potência contratada 1,242 0,0408 

Horas de ponta 7,982 0,2624 

Tabela 4.1 – Encargos de Potência segundo o perfil do IST 

 

A EDP divide os horários de Média Tensão em ciclo semanal normal, ciclo semanal 
opcional, ambos com 76 horas e ciclo diário transitório com 70 horas, podendo ainda 
distinguir-se os horários de inverno e verão. 

O ciclo correspondente ao IST é o ciclo diário transitório. 

Olhando para os vários ciclos acima descritos, as fracções Vazio Normal, Ponta, Cheia e 
Supervazio correspondem às diferentes horas do dia em que diferentes preços são 
cobrados aos clientes. 

Na tabela 4.2 pode-se perceber a que período correspondem as várias fracções, segundo 
o horário de inverno e verão e para o perfil de consumo do IST, segundo o site da EDP. 

 Horário de Inverno Horário de verão 

 

Ponta 

Das 9.30 às 11.30 

Das 19.00 às 21.00 

Das 10.30 às 12.30 

Das 20.00 às 22.00 

 

 

Cheia 

 

Das 8.00 às 9.30 

Das 11.30 às 19.00 

Das 21.00 às 22.00 

 

Das 9.00 às 10.30 

Das 12.30 às 20.00 

Das 22.00 às 23.00 

Supervazio Das 2.00 às 6.00 Das 2.00 às 6.00 

Vazio Normal Das 22.00 às 2.00 

Das 6.00 às 8.00 

Das 23.00 às 2.00 

Das 6.00 às 9.00 

Tabela 4.2 – Horários dos diferentes tarifários 

                                                           
25

 RRC art. 184º, nº 3 
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Além disso, os preços cobrados em €/kWh são, segundo os dados retirados do site da 
EDP, para as várias fracções, detalhado na tabela 4.3. 

 

Período trimestral Horas de 
Vazio Normal 

Horas de 
Cheia 

Horas de 
Ponta 

Horas de 
Supervazio 

I 0,0514 0,0810 0,1058 0,0481 

II 0,0535 0,0833 0,1092 0,0497 

III 0,0535 0,0833 0,1092 0,0497 

IV 0,0514 0,0810 0,1058 0,0481 

Tabela 4.3 – Preçário de cada tarifário 

 

Como seria de esperar, o valor mais alto corresponde ao tarifário Activa Ponta e o 
menos dispendioso ao Supervazio. 

A energia eléctrica chega ao Campus da Alameda ou mais propriamente ao Edifício de 
Civil, vinda da subestação26 onde foi transformada de alta tensão em média tensão. 

A chegada da electricidade ao Posto Transformação de Civil é por via subterrânea, com 
alimentação da rede da EDP e com frequência de rede de 50 Hz. 
 
Esta ligação é feita através de dois cabos separados, ligados a duas sub-estações 
diferentes, o que garante alguma redundância caso uma das mesmas falhe. (Campos, 
Figueira, Neto, 2009) 

No Edifício de Civil, o Posto de Transformação está ligado aos outros PT 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. (Campos, Figueira, Neto, 2009). 

 
 

                                                           
26 Destinam-se a elevar a tensão da electricidade produzida nas centrais para ser transportada em alta 

tensão para as zonas de consumo, ou, uma vez perto das zonas de consumo, baixar o nível de tensão 

para poder ser distribuída em média tensão. Uma subestação é uma instalação eléctrica de alta 

potência, contendo transformadores de potência, equipamentos para transmissão e distribuição da 

energia, pois à subestação chegam e saem as linhas de transmissão, bem como acessórios de protecção 

e controlo de energia eléctrica (www.edp.pt, 2010).  



 

4.2.1. Análise em 2008 e 2009

 
Em 2008, no Campus da Alameda
contador geral EDP instalado em Civil, de 14.146.230 kWh.
a um gasto de 1.130.450 euros.
 
 

Gráfico 4.1
 
 
Em relação aos consumos detalhados de 2008, é possível observar pelo gráfico 4.1
consumo eléctrico por edifício nesse ano
 
Os edifícios que apresentam os maiores consumos de energia eléctrica são os
a Torre Sul, sendo este consumo 
do campus, onde por dia circulam muitos estudantes, funcionários, professores e
funcionam também vários laboratórios e alguns espaços de restauração.
 

No ano de 2009, o consumo
14.047.442 kWh. Isto resultou numa despesa de

 

                                                          
27 Física TR1 e Matemática TR2, correspondem a Transformador 1 e Transformador 2 respectivamente 

pois, como estes edifícios têm o mesmo Posto de T
individuais para cada edifício.  
Elect+Gestão corresponde aos edifícios Electricidade, Jardim Norte, Informática e Gestão e N.L é o 
Pavilhão das Novas Licenciaturas.
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Análise em 2008 e 2009 
 

no Campus da Alameda, o consumo total de energia eléctrica
contador geral EDP instalado em Civil, de 14.146.230 kWh. Este consumo 
a um gasto de 1.130.450 euros. 

.1 – Consumo de energia total por edifício em 2008. 

Em relação aos consumos detalhados de 2008, é possível observar pelo gráfico 4.1
consumo eléctrico por edifício nesse ano.27. 

apresentam os maiores consumos de energia eléctrica são os
a Torre Sul, sendo este consumo explicado pelo facto dos edifícios serem dos maiores 

ampus, onde por dia circulam muitos estudantes, funcionários, professores e
laboratórios e alguns espaços de restauração. 

consumo de electricidade tota no Campus da Alameda foi de 
. Isto resultou numa despesa de 1.108.195 €. 

                   
Física TR1 e Matemática TR2, correspondem a Transformador 1 e Transformador 2 respectivamente 

mo estes edifícios têm o mesmo Posto de Transformação, foi necessário criar transformadores 

Elect+Gestão corresponde aos edifícios Electricidade, Jardim Norte, Informática e Gestão e N.L é o 
Pavilhão das Novas Licenciaturas. 
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de energia eléctrica foi, segundo o 
Este consumo corresponde 

 

Em relação aos consumos detalhados de 2008, é possível observar pelo gráfico 4.1 o 

apresentam os maiores consumos de energia eléctrica são os de Civil e 
edifícios serem dos maiores 

ampus, onde por dia circulam muitos estudantes, funcionários, professores e onde 
 

lameda foi de 

Física TR1 e Matemática TR2, correspondem a Transformador 1 e Transformador 2 respectivamente 

ransformação, foi necessário criar transformadores 

Elect+Gestão corresponde aos edifícios Electricidade, Jardim Norte, Informática e Gestão e N.L é o 
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Gráfico 4.2

Em relação aos consumos detalhados de 2009, é possível observar pelo gráfico 4.2
consumo eléctrico por edifício nesse ano
 
Como seria de esperar, os maiores edifícios
Neste capítulo destacam-se Civil e as Torres,
 
Comparando 2008 e 2009 em termos de consumo de energia
perceber que o edifício de Civil e a Torre Sul são aqueles que apresentam os registos 
mais elevados, sendo que a Torre Norte  substitui (como era de esperar
ano de 200928, como um dos edifícios mais consumidores.
 
 
 

Gráfico 4.
 
                                                          
28
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Gráfico 4.2 – Consumo de energia total por edifício em 2009 
 
 

Em relação aos consumos detalhados de 2009, é possível observar pelo gráfico 4.2
consumo eléctrico por edifício nesse ano. 

e esperar, os maiores edifícios são responsáveis pelos maiores consumos
se Civil e as Torres, Norte e Sul. 

omparando 2008 e 2009 em termos de consumo de energia total por edifício
perceber que o edifício de Civil e a Torre Sul são aqueles que apresentam os registos 
mais elevados, sendo que a Torre Norte  substitui (como era de esperar) Matemática, no 

, como um dos edifícios mais consumidores. 

4.3 – Consumo total por fracções ao longo de 2008 

                   
A insuficiência de leituras podem ter levado aos valores de baixo consumo registados em 2008.
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Em relação aos consumos detalhados de 2009, é possível observar pelo gráfico 4.2 o 

são responsáveis pelos maiores consumos. 

total por edifício é possível 
perceber que o edifício de Civil e a Torre Sul são aqueles que apresentam os registos 

) Matemática, no 

 

er levado aos valores de baixo consumo registados em 2008. 
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Segundo o gráfico 4.3 observa-se que as maiores variações no consumo eléctrico ao 
longo do ano se dão no tarifário Activa Ponta e no tarifário Activa Cheia. Tal deve-se ao 
facto de os tarifários correspondem aos consumos durante a maior parte do dia e parte 
da noite29, período onde se observa maior actividade, ou grande parte da actividade no 
campus, logo sujeito a maiores flutuações no decorrer do mesmo. Os outros tarifários, o 
Supervazio e o Vazio Normal, equivalem a consumos nocturnos correspondentes ao 
funcionamento da instituição à noite, madrugada e início da manhã30, (sobretudo nos 
espaços de estudo que funcionam 24 horas por dia, como o Espaço24 no edifício de 
Civil ou em alguns gabinetes e espaços de investigação). 
 
Pode-se também notar que em 2008, os consumos de energia eléctrica atingem o seu 
pico inferior para as horas de normal uso do IST, nos meses de Fevereiro e Agosto. O 
segundo com valor ligeiramente acima do primeiro. O primeiro é o mês onde se 
ultimam os exames do primeiro semestre e se iniciam as férias correspondentes ao final 
do mesmo e o mês de Agosto é o mês de férias de final de ano lectivo. 
 
Em relação aos picos máximos, sobressaem os meses de Janeiro e Julho, para o Activa 
Ponta e Junho e Julho para a fracção Cheia. Estes meses correspondem à época de 
exames. 
 
Nos horários da noite e início da manhã, Fevereiro aparece como o mês de menos 
consumo. A explicação para este facto pode passar pela menor frequência de alunos no 
campus nesse período. 
 
Nos meses de maior consumo também Julho e Outubro se destacam para o tarifário 
Supervazio. Outubro é o mês do primeiro semestre onde o IST se encontra em pleno 
funcionamento, já com os alunos de primeiro ano integrados e Julho é um mês de 
exames, o que leva muitos alunos ao campus durante a noite. 
 
É possível também perceber que aproximadamente 50% do consumo total de energia 
mensal é feito no horário Cheia, o que é normal, pois trata-se das horas durante o dia 
com maior actividade, sobretudo da parte da tarde. 
 
Pode-se ainda entender pelo gráfico 4.3 que aproximadamente 40% do consumo mensal 
de energia eléctrica no campus se deve aos horários de Ponta e de Vazio Normal (20% 
cada), sendo que o tarifário Ponta corresponde a parte da manhã e ao princípio da noite, 
contrastando com o Vazio Normal que corresponde a horas em que o IST tem menos 
actividade, isto para o ciclo diário transitório e durante os dias de semana. Isto constitui 
com certeza uma situação a corrigir num futuro próximo dentro da instituição. 
 
A percentagem restante, cerca de 10%, resulta do consumo em Supervazio, ou seja, 
sobretudo nas horas da madrugada, das 2h às 6h, tanto nos horários de inverno como no 
verão. 
 
 
                                                           
29

 Das 8h às 22h para o horário de inverno e das 9h às 23h para o horário de verão, ambos durante a 
semana. 
30

 Das 22h às 8h para o horário de inverno e das 23h às 9h para o horário de verão, ambos durante a 
semana. 
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Gráfico 4.4 – Consumo total por fracções ao longo de 2009 
 

Pelo gráfico 4.4, nota-se que os meses de maior consumo em horas de Cheia, isto é, 
aquelas que representam o “grosso” da actividade diária do campus, são Janeiro e 
Junho, pois são os meses que marcam o início da época de exames. 
 
Por seu lado, os meses de menor consumo neste horário são os de Fevereiro e Agosto, 
geralmente os meses de férias. 
 
Nos horários nocturnos, observa-se que não há grande variação ao longo do ano, se bem 
que nos meses de exame verificam-se picos máximos, uma vez que é prática corrente 
dentro da instituição, os alunos ficarem a estudar pela madrugada dentro, sobretudo no 
espaço 24 situado no edifício de Civil. 
 
Em termos percentuais, nota-se também o mesmo perfil que 2008, em termos de 
distribuição do consumo nos vários tarifários. 
 
Comparando 2008 e 2009 na relação do consumo por fracções, conclui-se que o perfil é 
muito semelhante nos dois anos, sendo que 2008, apresenta valores um pouco acima de 
2009 para os vários tarifários, pois nesse ano os consumos absolutos foram também 
superiores. 
 
 



 

Gráfico 4.5 - Consumo de energia em percentagem ao longo de 2008
 
 
No gráfico 4.5 é possível observar a repartição do consumo de energia eléctrica dos 
vários edifícios e pavilhões do IST
apenas três, Civil, Torre Sul e Mat
energéticos do campus. 
 

19,3% T. Sul

Consumo de energia em percentagem ao longo de 2008

é possível observar a repartição do consumo de energia eléctrica dos 
vários edifícios e pavilhões do IST no ano de 2008, podendo-se notar claramente que 
apenas três, Civil, Torre Sul e Matemática, são responsáveis por quase 50% dos gastos 

17,55%
Civil

10% Mat
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Gráfico 4.6 – Consumo de energia em percentagem ao longo de 2009

 
Da mesma forma, pelo gráfico 4.6
Torre Norte e a Torre Sul, são responsáveis por mais de 50% do consumo de energia 
eléctrica no ano de 2009 entre 19 edifícios do Campus da Alameda.
 
Comparando 2008 e 2009, a nota vai para o surgimento
de Matemática como um dos edifícios mais consumidores
foi referido, a uma insuficiência de leituras, no ano de 2008 em relação à Torre Norte.

 

18,1% T. Sul

 
Consumo de energia em percentagem ao longo de 2009

 

gráfico 4.6 é possível constatar que só três edifícios, Civil, a 
Torre Norte e a Torre Sul, são responsáveis por mais de 50% do consumo de energia 
eléctrica no ano de 2009 entre 19 edifícios do Campus da Alameda. 

Comparando 2008 e 2009, a nota vai para o surgimento natural da Torre Norte no lugar 
de Matemática como um dos edifícios mais consumidores. Isto está relacionado,
foi referido, a uma insuficiência de leituras, no ano de 2008 em relação à Torre Norte.
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Consumo de energia em percentagem ao longo de 2009 

é possível constatar que só três edifícios, Civil, a 
Torre Norte e a Torre Sul, são responsáveis por mais de 50% do consumo de energia 

da Torre Norte no lugar 
. Isto está relacionado, como 

foi referido, a uma insuficiência de leituras, no ano de 2008 em relação à Torre Norte. 
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Gráfico 4
 
 
Uma questão curiosa em relação ao gráfico 
Torre Sul apresentarem valores orçam
registar um consumo eléctrico bastante superior a Civil. Isto deve
Pavilhão de Civil ter um g
leccionadas e devido à afluência constante de alunos.
 
Curioso é também o facto de o edifício de Ma
energia eléctrica maior que o da Torre Norte, apresentar um gasto em euros bastante 
inferior. O mesmo sucede quando se compara Matemática com o Pavilhão Central.
razão para o Pavilhão Central 
inferiores aos de Matemática
de neste edifício se leccionarem aulas durante todo o dia, correspon
mais caros (Ponta e Cheia).
 
É possível observar que, contrastando com os três edifícios que registam valores acima 
dos 100.000 € anuais, o Campus da Alameda tem sete estruturas abaixo, ou muito 
abaixo, dos 20.000 € gastos em 2008 com e
edifício de Mecânica I, ou a AEIST.
 
De salientar ainda, por último, que o Pavilhão de Minas apenas assinala valores de 
consumo de energia para o primeiro trimestre do ano, sendo assim impossível 
determinar os gastos em euros dos restantes trimestres.
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Gráfico 4.7 – Custos energéticos por edifício em 2008 

em relação ao gráfico 4.7, tem a ver com o Edifício de Civil e a 
Torre Sul apresentarem valores orçamentais muito semelhantes, apesar de a Torre Sul 

um consumo eléctrico bastante superior a Civil. Isto deve-se ao facto de o 
Pavilhão de Civil ter um grande consumo diário de energia, em razão das aulas aí 
leccionadas e devido à afluência constante de alunos. 

Curioso é também o facto de o edifício de Matemática, apesar de ter um consumo de 
energia eléctrica maior que o da Torre Norte, apresentar um gasto em euros bastante 

O mesmo sucede quando se compara Matemática com o Pavilhão Central.
Central (apesar de assinalar números de consumo de elec

de Matemática), registar um gasto financeiro semelhante,
de neste edifício se leccionarem aulas durante todo o dia, correspondendo aos tarifários 
mais caros (Ponta e Cheia). 

que, contrastando com os três edifícios que registam valores acima 
€ anuais, o Campus da Alameda tem sete estruturas abaixo, ou muito 

€ gastos em 2008 com electricidade, como a Secção de F
a I, ou a AEIST. 

De salientar ainda, por último, que o Pavilhão de Minas apenas assinala valores de 
consumo de energia para o primeiro trimestre do ano, sendo assim impossível 
determinar os gastos em euros dos restantes trimestres. 
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, tem a ver com o Edifício de Civil e a 
entais muito semelhantes, apesar de a Torre Sul 

se ao facto de o 
, em razão das aulas aí 

temática, apesar de ter um consumo de 
energia eléctrica maior que o da Torre Norte, apresentar um gasto em euros bastante 

O mesmo sucede quando se compara Matemática com o Pavilhão Central. A 
eros de consumo de electricidade 

, advém do facto 
dendo aos tarifários 

que, contrastando com os três edifícios que registam valores acima 
€ anuais, o Campus da Alameda tem sete estruturas abaixo, ou muito 

lectricidade, como a Secção de Folhas, o 

De salientar ainda, por último, que o Pavilhão de Minas apenas assinala valores de 
consumo de energia para o primeiro trimestre do ano, sendo assim impossível 
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Gráfico 4
 

No gráfico 4.8 nota-se que
dos demais edifícios. Este facto não tem uma
princípio que a maior parte do consumo tenha sido
tarifário Ponta, pois a Torre Norte apresenta consumos totais semelhantes ao
Pavilhão de Civil e até abaixo dos da Torre Sul.
 
Depois, como seria de esperar, surgem Civil e a 
embora a Torre Sul apresente gastos em euros inferiores a Civil, ainda que tenha um 
consumo eléctrico superior.
consumos foram feitos. 
 
Comparando 2008 e 2009 em termos
também muito semelhantes nos dois anos, à excepção do valor anormal da Torre Norte 
(acima de 6 vezes), que segundo o NM pode ser explicado por actualizações efectuadas.
 
Recuperando os dados dos consumos totais de energia no Campus da Alameda
e 2007, fornecidos pelo Núcleo de Manutenção (NM), foi possível chegar aos seguintes 
valores, respectivamente 14.328.916 e 14.634.135 GWh.                                                         
                                                             
Estes consumos, corresponde
1.161.074 €. 
 
Juntando estes dados aos de 2008 e 2009 atrás re
gráfico a evolução do consumo de energia nos últimos quatro anos, bem
respectivos custos (gráfico 4.9).
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áfico 4.8 – Custos energéticos por edifício em 2009 

 
se que a Torre Norte apresenta custos extraordinariam
Este facto não tem uma explicação óbvia, mesmo que

a maior parte do consumo tenha sido efectuado no tarifário mais caro, o 
pois a Torre Norte apresenta consumos totais semelhantes ao

Pavilhão de Civil e até abaixo dos da Torre Sul. 

Depois, como seria de esperar, surgem Civil e a Torre Sul como maiores gastadores, 
embora a Torre Sul apresente gastos em euros inferiores a Civil, ainda que tenha um 
consumo eléctrico superior. Mais uma vez isto pode dever-se às horas em que tais 

Comparando 2008 e 2009 em termos de custos, é possível perceber que estes
também muito semelhantes nos dois anos, à excepção do valor anormal da Torre Norte 
(acima de 6 vezes), que segundo o NM pode ser explicado por actualizações efectuadas.

dos consumos totais de energia no Campus da Alameda
e 2007, fornecidos pelo Núcleo de Manutenção (NM), foi possível chegar aos seguintes 

respectivamente 14.328.916 e 14.634.135 GWh.                                                         
                                                                                                                                                  

correspondem respectivamente a uma despesa de 1.365.633,44

Juntando estes dados aos de 2008 e 2009 atrás referidos, foi possível compilar em 
a evolução do consumo de energia nos últimos quatro anos, bem

(gráfico 4.9). 
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extraordinariamente acima 
mesmo que se parta do 

no tarifário mais caro, o 
pois a Torre Norte apresenta consumos totais semelhantes aos do 

Torre Sul como maiores gastadores, 
embora a Torre Sul apresente gastos em euros inferiores a Civil, ainda que tenha um 

se às horas em que tais 

é possível perceber que estes são 
também muito semelhantes nos dois anos, à excepção do valor anormal da Torre Norte 
(acima de 6 vezes), que segundo o NM pode ser explicado por actualizações efectuadas. 

dos consumos totais de energia no Campus da Alameda de 2006 
e 2007, fornecidos pelo Núcleo de Manutenção (NM), foi possível chegar aos seguintes 

respectivamente 14.328.916 e 14.634.135 GWh.                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                             

respectivamente a uma despesa de 1.365.633,44 € e 

eridos, foi possível compilar em 
a evolução do consumo de energia nos últimos quatro anos, bem como os seus 
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Gráfico 4.9 – Evolução de custos e consumos nos últimos quatro anos

 
É possível observar que 2007
é o ano mais dispendioso em termos financeiros.
 
O facto de ter aumentado o consumo de energia de 2006
simultaneamente terem diminuído os custos
custos com a potência em horas de P
sistema AVAC31 em alguns edifícios,
 
Pode-se ver ainda que os custos se mantêm praticamente constantes
diminuição desde 2007, ao passo que o consumo de energia tem vindo a diminui
também neste período, com maior ênfase na viragem
 
A diferença de 2007 para 2008 é de quase 500.000 kWh, o que é superior ao consumo 
actual de mais de metade dos edifícios
 

4.3. Consumo de Água
 
 
Portugal, segundo dados da
Económico (OCDE), está entre os países cujo consumo
disponíveis, situando-se entre 10% e 20% acima das mesmas.

Por isto e porque se prevê que a procura deste recurso continue a aumentar 
exponencialmente, é necessário que o seu uso e consumo sejam criteriosos. 

                                                          
31

 Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado

13000000

13500000

14000000

14500000

15000000

15500000

16000000

2006

 
Evolução de custos e consumos nos últimos quatro anos

É possível observar que 2007 é o ano de maior consumo de energia, ao passo que 2006
é o ano mais dispendioso em termos financeiros. 

O facto de ter aumentado o consumo de energia de 2006 para 2007, mas 
simultaneamente terem diminuído os custos, pode ser explicado com a redução

tos com a potência em horas de Ponta, já que nesse período passou a ser desligado o 
em alguns edifícios, depois das 21h por iniciativa do NM.

que os custos se mantêm praticamente constantes
, ao passo que o consumo de energia tem vindo a diminui

também neste período, com maior ênfase na viragem de 2007 para 2008.

A diferença de 2007 para 2008 é de quase 500.000 kWh, o que é superior ao consumo 
actual de mais de metade dos edifícios do Campus da Alameda. 

Consumo de Água 

Portugal, segundo dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
está entre os países cujo consumo de água é superior às reservas
se entre 10% e 20% acima das mesmas. 

se prevê que a procura deste recurso continue a aumentar 
exponencialmente, é necessário que o seu uso e consumo sejam criteriosos. 

                   
Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado 

2007 2008 2009
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Evolução de custos e consumos nos últimos quatro anos 

mo de energia, ao passo que 2006 

para 2007, mas 
e ser explicado com a redução dos 

onta, já que nesse período passou a ser desligado o 
depois das 21h por iniciativa do NM. 

que os custos se mantêm praticamente constantes, com ligeira 
, ao passo que o consumo de energia tem vindo a diminuir 

de 2007 para 2008. 

A diferença de 2007 para 2008 é de quase 500.000 kWh, o que é superior ao consumo 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
é superior às reservas 

se prevê que a procura deste recurso continue a aumentar 
exponencialmente, é necessário que o seu uso e consumo sejam criteriosos.  

€

kWh



 

Em relação ao IST, o fornecimento de
Portuguesa das Águas Livres
 
 

4.3.1. Análise em 2008 e 2009
 

Porque no ano de 2008 ainda não tinha sido 
tornasse possível a medição do consumo de água
apresentar aqui, esse mesmo valor, bem como o custo em e

 

Gráfico 4

 

Pelo gráfico 4.10, detecta-se
2008. O  consumo é anormal devido à sua dimensão
sobretudo quando comparado
este recurso, como são Civil e a Torre Sul
acima deste). 
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fornecimento de água à instituição é garantido
Portuguesa das Águas Livres (EPAL). 

Análise em 2008 e 2009 

Porque no ano de 2008 ainda não tinha sido colocado o contador geral da EPAL
possível a medição do consumo de água total no campus, não é possível 

esse mesmo valor, bem como o custo em euros associado.

Gráfico 4.10 – Consumo água 2008 por edifício 

se um consumo considerado anormal de água na cantina
anormal devido à sua dimensão e número de utilizadores diários

sobretudo quando comparado com grandes edifícios, conhecidos por muito 
recurso, como são Civil e a Torre Sul (apresentando valores próximos do triplo ou 
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arantido pela Empresa 

colocado o contador geral da EPAL, que 
ampus, não é possível 

uros associado. 

 

de água na cantina em 
e número de utilizadores diários, 
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A razão para este facto prende
tanques, o que fazia o mesmo transbordar e gastar muita água, de uma forma não 
perceptível aos funcionários do local.

A Torre Norte apresenta também valores demasiado baixos para a sua
vez que não foi possível contabilizar os
do ano neste edifício (havendo apenas
mesma tenha registos muito próximos

A esta junta-se também o edifício de
nos três primeiros meses de 2008

Sem surpresas por fim, e à excepção da cantina,
considerados os maiores edifícios, Civil e a Torre Sul, aos quais se junta a piscina como 
uma das grandes consumidor

Segundo dados do NMO, no ano de 2009, o Campus da Alameda registou um consumo 
total de água de 110.705 m3, o que corresponde a uma factura superior aos 100.000 
anuais32. 
 
 

Gráfico

No gráfico 4.11 notam-se várias diferenças e também algumas semelhanças em relação 
ao consumo de água de 2008.

                                                          
32

 Pelas fontes consultadas os preços praticados pela EPAL mantiveram
observado. 
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A razão para este facto prende-se com uma avaria na bóia de segurança de um dos 
tanques, o que fazia o mesmo transbordar e gastar muita água, de uma forma não 
perceptível aos funcionários do local. 

apresenta também valores demasiado baixos para a sua
contabilizar os respectivos consumos na maior parte dos meses 

havendo apenas dados até Abril), sendo estimado pelo
muito próximos dos do edifício de Física. 

se também o edifício de Electricidade, com dados contabilizados apenas 
nos três primeiros meses de 2008. 

por fim, e à excepção da cantina, surgem alguns daqueles que são 
considerados os maiores edifícios, Civil e a Torre Sul, aos quais se junta a piscina como 

as grandes consumidoras de água no campus. 

Segundo dados do NMO, no ano de 2009, o Campus da Alameda registou um consumo 
total de água de 110.705 m3, o que corresponde a uma factura superior aos 100.000 

Gráfico 4.11 – Consumo de água em 2009 por edifício 

 

se várias diferenças e também algumas semelhanças em relação 
ao consumo de água de 2008. 

                   
Pelas fontes consultadas os preços praticados pela EPAL mantiveram-se constantes no período 
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a bóia de segurança de um dos 
tanques, o que fazia o mesmo transbordar e gastar muita água, de uma forma não 

apresenta também valores demasiado baixos para a sua dimensão, uma 
consumos na maior parte dos meses 

estimado pelo NM que a 

Electricidade, com dados contabilizados apenas 

surgem alguns daqueles que são 
considerados os maiores edifícios, Civil e a Torre Sul, aos quais se junta a piscina como 

Segundo dados do NMO, no ano de 2009, o Campus da Alameda registou um consumo 
total de água de 110.705 m3, o que corresponde a uma factura superior aos 100.000 € 

 

se várias diferenças e também algumas semelhanças em relação 
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Uma das diferenças está relacionada com o consumo da cantina, que é 
aproximadamente um quinto do número registado em 2008. 

Por outro lado, os consumos de Civil e da Torre Sul são semelhantes aos do ano 
anterior, com Civil ainda a apresentar uma ligeira quebra. 

A Piscina também teve uma diminuição considerável em relação a 2008 (menos 40%), 
mas continua ainda com valores elevados33. 

Continua sem se saber com precisão, o valor do consumo de água da Torre Norte, este 
que é um dos maiores edifícios do campus. Isto acontece porque apenas existem leituras 
dos contadores no mês de Janeiro. 

Este fenómeno, da ausência de dados em muitos edifícios em 2009, sobretudo nos 
meses de Outubro e Agosto, faz com que seja difícil identificar com rigor qual o 
consumo anual de cada um. 

                                                           
33

 A resolução do problema do elevado consumo da piscina pode passar pela colocação de um sistema 

de reciclagem de água, já usado em muitos países. 

 



 

Gráfico 4.12 – Consumo de água em percentagem

 

No gráfico 4.12 é possível ver a percentagem de c
campus, com a cantina a ser responsável por quase um terço do consumo total.

Seguem-se Civil, a piscina e a Torre Sul, por ordem decrescente de consumos de água, 
apresentando valores perto do

32% Cantina

10,80% Piscina

Consumo de água em percentagem e por edifício ao longo de 2008

é possível ver a percentagem de consumo de água por edifício no 
ser responsável por quase um terço do consumo total.

se Civil, a piscina e a Torre Sul, por ordem decrescente de consumos de água, 
apresentando valores perto dos 10%. 

11,43% Civil

10% T. Sul
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ao longo de 2008 

onsumo de água por edifício no 
ser responsável por quase um terço do consumo total. 

se Civil, a piscina e a Torre Sul, por ordem decrescente de consumos de água, 
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De salientar que os restant
responsáveis por pouco menos

Gráfico 4.13 – Consumo de água em percentagem

O gráfico 4.13 indica a distribuição dos consumos de água em percentagem ao longo de 
2009, mostrando que não existe nenhum edifício com uma proporção de consumo muito 
significativa, ao contrário de 2008, sendo que o maior consumidor de água, não 
consome nem 10% do total registado
há edifícios com consumos repartidos e não muito elevados, tendo a cantina voltado a 
registar consumos normais para o seu tamanho e perfil de utilização.

 

7% Piscina 

8% T. Sul

De salientar que os restantes vinte contadores de água do campus apenas
responsáveis por pouco menos de um terço do consumo total. 

Consumo de água em percentagem e por edifício ao longo de 2009

distribuição dos consumos de água em percentagem ao longo de 
2009, mostrando que não existe nenhum edifício com uma proporção de consumo muito 
significativa, ao contrário de 2008, sendo que o maior consumidor de água, não 
consome nem 10% do total registado no campus nesse período. Ao contrário de 2008, 
há edifícios com consumos repartidos e não muito elevados, tendo a cantina voltado a 
registar consumos normais para o seu tamanho e perfil de utilização. 
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ampus apenas são 

 

e por edifício ao longo de 2009 

distribuição dos consumos de água em percentagem ao longo de 
2009, mostrando que não existe nenhum edifício com uma proporção de consumo muito 
significativa, ao contrário de 2008, sendo que o maior consumidor de água, não 

no campus nesse período. Ao contrário de 2008, 
há edifícios com consumos repartidos e não muito elevados, tendo a cantina voltado a 
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Gráfico 4

Este gráfico (4.14) em euros
consumos de água em m3, apresentando uma distribuição idêntica, visto que o tarifário 
cobrado pela EPAL é o mesmo nas diferentes horas do dia.
só a cantina é responsável por
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Gráfico 4.14 – Custo da água em 2008 por edifício  

 

em euros, está naturalmente relacionado com o gr
consumos de água em m3, apresentando uma distribuição idêntica, visto que o tarifário 
cobrado pela EPAL é o mesmo nas diferentes horas do dia. Este permite  perceber que 

tina é responsável por mais de 30% dos custos com água nesse ano.
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Gráfico 4

O gráfico 4.15 mostra o consumo de água
muito semelhante ao gráfico dos consumos em metros 
foi referido, o tarifário cobrado pela EPAL é único para as várias horas do dia.

Juntando aos de 2008 e 2009
(gráfico 4.16) com a evolução do consumo de água no período.

A primeira nota vai para o grande aumento do consumo de 2007 para 2008. Este facto 
pode ficar a dever-se à colocação de mais contadores no c
um aumento real do consumo.

Outra nota vai para a colocação
introduz um possível erro nas estimativas, pois os consumos de 2007 e 2008 foram 
estimados com base na soma dos consumos de cada edifício, o que parece dar um valor 
abaixo do real, pois não há registos em alguns meses p

Quando se somam  os totais dos edifícios em 2009, chega
m3, o que é significativamente abaixo dos 110.705 m3 registados pelo contador geral da 
EPAL, para o qual há registos
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Gráfico 4.15 –Custo da água em 2009 por edifício 

 

mostra o consumo de água no campus em 2009, com uma representação 
muito semelhante ao gráfico dos consumos em metros cúbicos, uma vez que

o tarifário cobrado pela EPAL é único para as várias horas do dia.

de 2008 e 2009, os dados de 2007, foi possível construir um gráfico
com a evolução do consumo de água no período. 

rimeira nota vai para o grande aumento do consumo de 2007 para 2008. Este facto 
olocação de mais contadores no campus e não estritamente a 

um aumento real do consumo. 

Outra nota vai para a colocação, apenas em 2009, de um contador geral da EPAL, o que 
introduz um possível erro nas estimativas, pois os consumos de 2007 e 2008 foram 
estimados com base na soma dos consumos de cada edifício, o que parece dar um valor 
abaixo do real, pois não há registos em alguns meses para certos edifícios.

os totais dos edifícios em 2009, chega-se a um valor de 56.147,64 
m3, o que é significativamente abaixo dos 110.705 m3 registados pelo contador geral da 
EPAL, para o qual há registos de todos os meses. 
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, com uma representação 
cúbicos, uma vez que, como já 

o tarifário cobrado pela EPAL é único para as várias horas do dia. 
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Gráfico 4.16 

Em conclusão, é notório o gasto excessivo de água na maior parte dos 
que, só para citar um exemplo
algumas máquinas e aparelho

 

4.4. Resíduos 

Os resíduos, devido ao seu potencial de perigosidade
atenção e tratamento. 

O Instituto Superior Técnico é há mais de doze anos considerado um grande produtor de 
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU).

Inserem-se na categoria de
resíduos domésticos, em razão da sua natureza ou composição, nomeadamente os 
provenientes do sector de serviços ou de estabelecimentos comerciais ou industriais e de 
unidades prestadoras de cuidados de saúde, desde que, em qualquer dos casos, a 
produção diária exceda 1.100 l
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 Só foram procuradas explicações para as variações dos consumos para os edifícios que constituem as 
maiores fatias de consumo. Desses infelizmente só foram encontradas explicações para a cantina.

0

50000

100000

150000

200000

250000

2007

.16 – Consumo de água em € e m3. Período 2007-2009 

 

Em conclusão, é notório o gasto excessivo de água na maior parte dos 
só para citar um exemplo, na Torre Sul é usada água da rede pública

máquinas e aparelhos. 34 

            

Os resíduos, devido ao seu potencial de perigosidade e toxicidade, têm de ter especial 

O Instituto Superior Técnico é há mais de doze anos considerado um grande produtor de 
(RSU). 

se na categoria de 'grande produtor' os produtores de resíduos semelhantes aos 
resíduos domésticos, em razão da sua natureza ou composição, nomeadamente os 
provenientes do sector de serviços ou de estabelecimentos comerciais ou industriais e de 

dades prestadoras de cuidados de saúde, desde que, em qualquer dos casos, a 
100 litros por produtor. (http://sig.cm-aveiro.pt

                   
Só foram procuradas explicações para as variações dos consumos para os edifícios que constituem as 

maiores fatias de consumo. Desses infelizmente só foram encontradas explicações para a cantina.

2008 2009
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Em conclusão, é notório o gasto excessivo de água na maior parte dos edifícios, sendo 
a rede pública para arrefecer 

, têm de ter especial 

O Instituto Superior Técnico é há mais de doze anos considerado um grande produtor de 

resíduos semelhantes aos 
resíduos domésticos, em razão da sua natureza ou composição, nomeadamente os 
provenientes do sector de serviços ou de estabelecimentos comerciais ou industriais e de 

dades prestadoras de cuidados de saúde, desde que, em qualquer dos casos, a 
aveiro.pt: 2009) 

Só foram procuradas explicações para as variações dos consumos para os edifícios que constituem as 
maiores fatias de consumo. Desses infelizmente só foram encontradas explicações para a cantina. 
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4.4.1. Resíduos Sólidos Urbanos 

 

Neste domínio, o IST dispõe de uma compactadora35 de 20 metros cúbicos, situada 
junto à entrada sul do Campus da Alameda, Pavilhão de Minas, perto da portaria da 
avenida Rovisco Pais. 

 

 

Figura 4.6 – Compactadora 

 

Esta compactadora é alugada à empresa Carmona, num contrato que prevê a recolha 
semanal dos resíduos e posterior transporte para a Valorsul, empresa que possui uma 
Central de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos (CTRSU) em São João da Talha, 
no concelho de Loures. 

Estima-se que tenham sido produzidas na instituição e enviadas para a compactadora 
265,34 toneladas de RSU só em 2008, o que significa aproximadamente 22,1 toneladas 
por mês, resultando numa média de 737 quilos de resíduos por dia (aproximadamente 
70 gramas per capita/dia)  

No gráfico 4.6, pode-se verificar a evolução da produção de RSU para a compactadora 
no decorrer dos últimos anos. 

 

 

                                                           
35

 Compactadora, ou compactador, é um aparelho ou uma maquinaria usada para compactar, diminuir 
ou reduzir o tamanho dos RSU. 
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Ano RSU produzidos (Toneladas) 

2003 354,70 

2004 313,96 

2005 309,56 

2006 260,78 

2007 276,29 

2008 265,34 

Tabela 4.4 – Dados anuais de RSU produzidos para a compactadora 

 

 

Gráfico 4.17 – Gráfico dos RSU produzidos para a compactadora ao longo dos últimos anos 

 

Nota-se pelo gráfico 4.17 um decréscimo na produção de RSU desde 2003, que pode ser 
explicado pelo aumento da separação dos resíduos e pela utilização dos ecopontos. 
Todavia, constata-se uma ligeira mudança da tendência do ano de 2006 para 2007. No 
entanto, pensa-se que o ano de 2007 não terá tido uma produção excessiva de RSU, mas 
terá sim 2006 registado números bastantes mais baixos de produção de resíduos 
enviados para a compactadora. A razão para este facto pode passar por uma maior 
fiscalização durante a separação dos mesmos e uma maior inspecção do pessoal da 
limpeza e das empresas responsáveis pelas obras e trabalhos de manutenção nos jardins 
e espaços verdes. Nessa altura, não era permitido a colocação na compactadora de 
resíduos provenientes dessas mesmas obras e trabalhos de manutenção. (No Anexo A é 
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possível encontrar os gráficos com os valores mensais de RSU produzidos, nos anos de 
2007 e 2008). 

É feita adicionalmente uma recolha diária dos produtos orgânicos, com origem 
sobretudo nas cantinas e bares, que são enviados para uma Estação de Tratamento e 
Valorização Orgânica (ETVO) na freguesia de São Brás, Conselho da Amadora36. 
Nessa estação, pelo processo de tratamento é possível produzir energia eléctrica e um 
composto orgânico fertilizante de uso agrícola. 

A Residência Eng.º Duarte Pacheco, de estudantes do Técnico, a residência, situada 
junto ao Parque das Nações, em Lisboa, paga, ao contrário do Campus da Alameda e do 
Campus do TagusPark, 800 euros por mês para a recolha dos seus RSU. Na residência 
universitária, os RSU são colocados diariamente dentro de um equipamento próprio, 
embutido na parede, são sugados para um local onde se realiza a triagem e separação 
dos mesmos e conduzidos para a Valorsul onde são tratados. 

Os dados recolhidos permitem observar que os meses de pico da produção de RSU no 
Campus da Alameda, são Outubro e Março, meses estes que coincidem com o início 
dos semestres. 

Na realidade, o primeiro semestre começa em Setembro, mas com a chegada dos alunos 
do primeiro ano só no final do mês, pensa-se que Outubro se afigura como o mês de 
maior produção destes resíduos, pois é nessa altura que a instituição se encontra a 
funcionar em pleno. 

Por outro lado, observa-se que o mês de Agosto, tal como se tem vindo a evidenciar, é o 
mês de menor produção de resíduos, podendo explicar-se facilmente este facto com a 
coincidência das férias lectivas. Contudo verifica-se que, mesmo no verão, a produção 
de resíduos é assinalável, estimando-se no mês de Agosto de 2008 valores da ordem das 
15 toneladas, equivalendo a aproximadamente 1,3 quilos de RSU por indivíduo.  

Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), em média em Portugal, 
incluindo as regiões autónomas dos Açores e Madeira, produz-se 445 quilos de resíduos 
urbanos anuais por pessoa. Por dia e por indivíduo produz-me em média 1,22 quilos, 
valor acima do IST, para qualquer ano.  

 

4.4.2. Resíduos recicláveis ou diferenciados 
 

O Campus da Alameda tem, em quatro locais diferentes, ecopontos onde o lixo é 
separado. Em cada local, podemos encontrar ecopontos azuis, onde se faz a separação 

                                                           
36

 Não foi possível apurar estes valores pois  esta recolha não é feita de forma regular 
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de cartão e papel, um amarelo onde se separa plástico e materiais ferrosos e um verde 
para o vidro.  

 

Figura 4.7 – Exemplo de um ponto de localização de ecopontos, ao lado da Torre Sul 

 

Os ecopontos encontram-se distribuídos da seguinte forma: em frente ao Pavilhão de 
Civil, perto das traseiras do Pavilhão Central, junto ao Pavilhão de Minas e ao lado do 
edifício das Novas Licenciaturas. 

Adicionalmente, sabe-se que o papel é recolhido duas vezes por semana, à quarta e ao 
sábado. O vidro é uma vez por mês e o plástico de 15 em 15 dias. Eles são recolhidos 
em contentores grandes, de 2.500 l, médios, de 1.100 l e pequenos de 240 l. 

Com estes dados, e se se considerar que no momento da recolha os contentores se 
encontram cheios, com o auxílio da tabela 4.5, onde se encontram os volumes de cada 
contentor, pode-se desenhar o gráfico 4.18, onde se pode observar a quantidade anual de 
lixo reciclável, produzido no Campus da Alameda. 

 

Contentores Grande Médio Pequeno 

Papel 0 10 7 

Vidro e plástico 5 0 0 

Volume total (l) 12.500 11.000 1.680 

Volume ( l/per capita) 1,05  0,92   0,14   

Tabela 4.5 – Estimativa realizada em 2010 sobre o volume de lixo reciclável produzido num ano no 
Campus da Alameda 

 



 

Gráfico 4.18 – Estimativa dos resíduos

 

Pode-se então concluir que 73% dos resíduos recicláveis que saem do 
Alameda são papel, 18% plástico e apenas 9% vidro, como está ilustrado no gráfico 
4.19. 

Gráfico 4.19 – Estimativa da p
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então concluir que 73% dos resíduos recicláveis que saem do 
Alameda são papel, 18% plástico e apenas 9% vidro, como está ilustrado no gráfico 

Estimativa da percentagem de resíduos recicláveis que saem do Campus da Alameda
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ampus da Alameda 

então concluir que 73% dos resíduos recicláveis que saem do Campus da 
Alameda são papel, 18% plástico e apenas 9% vidro, como está ilustrado no gráfico 

 

ampus da Alameda 

para a sua separação e armazenamento, o 
com uma guia de acompanhamento de resíduos, e por 

ecoponto azul

ecoponto amarelo

ecoponto verde



54 

 

conseguinte, é entregue a um privado que se compromete à sua recolha a custo zero. A 
geração deste material (ferro-velho) não é quantificada, sendo que o volume de resíduos 
produzido pode variar muito de ano para ano, já que, por exemplo em 2008, devido às 
obras no Pavilhão de Mecânica II, houve uma produção assinalável do mesmo. 

Falando de recolha de pilhas, o IST regista em 2008 (valores de 2007 em anexo) a 
recolha de 160 quilos de pilhas. Estas são recolhidas em vários edifícios, em protocolo 
com a empresa Ecopilhas37. 

Há adicionalmente a registar no IST um contrato a custo zero com uma empresa de 
nome SOGILUB38 para a recolha de óleos de motor. Com isto, em 2008, foi possível 
enviar para tratamento 500 litros de óleo de motor, transmissões e lubrificantes, 
resultantes de uma obra realizada nas oficinas de Mecânica II. 

 

Figura 4.8 – Um dos pontos de localização de recolha de pilhas na Torre Norte 

O IST possui ainda três pontos-electrão, que são contentores onde se faz em parceria 
com a amb3E39, a recolha de equipamentos eléctricos e electrónicos, uma vez por 
semana. Actualmente o equipamento é transportado para a amb3E pela empresa 
Renascimento. 

 

                                                           
37

 Sociedade Gestora de Resíduos de Pilhas e Acumuladores Lda. 
38

 Empresa responsável pela recolha e tratamento dos óleos lubrificantes usados em Portugal 
39

 Associação Portuguesa de Gestão de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos 
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Figura 4.9 – Pontos-Electrão localizados nos jardins de Química 

 

Não foi possível obter, no interior da instituição e para 2009, dados que indiquem a 
quantidade destes resíduos recolhidos semanalmente, pois não são pesados na altura da 
recolha. Em anexo (Anexo A), porém, encontram-se os gráficos e tabelas com os 
valores de 2007 e 2008 quase na totalidade, uma vez que, com o início da actividade de 
recolha destes resíduos por parte da Renascimento no final de 2008, deixou de haver ter 
dados internos sobre os números relativos aos REEE recolhidos. Os dados recolhido 
como resultado de um contacto efectuado com a empresa Renascimento, para 2008, 
encontram-se tambem em anexo (Anexo A). 

Embora o IST disponha de 3 pontos-electrão, não há dentro da instituição uma 
sensibilização nem uma divulgação adequada para a sua utilização, pensando-se que a 
grande maioria dos alunos do Instituto não se apercebam da sua existência, já que estes 
estão confinados aos jardins de Química.  

Existe ainda a recolha, uma vez por mês, dos óleos usados nos bares, refeitórios e 
cantinas espalhados pelo Campus da Alameda. Esta recolha é da responsabilidade 
individual de cada empresa que explora esses espaços. Os óleos são guardados em 
recipientes próprios para o efeito, fornecidos pela empresa que em seguida efectuará a 
recolha. Nesta área, a Residência Eng.º D. Pacheco dá o exemplo, tendo aderido ao 
projecto de Recolha de Óleos Alimentares Usados, que não só previne a poluição da 
água pela contaminação dos esgotos, mas também diminui as emissões de CO2, pela 
transformação do óleo em Biodiesel40. Acresce que, cada litro de óleo resulta num 
donativo para ajudar a Associação Médica Internacional (AMI) na luta contra a 
exclusão social em Portugal. Em relação aos óleos usados, ficou perceptível em 
conversa informal com alguns responsáveis pela exploração dos bares e cantinas do 
campus, a sua disponibilidade para a cedência dos mesmos a um funcionário que os 
                                                           
40

 Não foi possível apurar a quantidade de óleo recolhido. 



56 

 

fosse buscar, armazenasse e reencaminhasse para organizações, com o lucro a reverter 
para caridade. 

Por fim, regista-se que num contacto com o Director do Laboratório de Estruturas e 
Resistências dos Materiais de Engenharia Civil, entendeu-se que se desconhecem os 
dados respeitantes às quantidades de resíduos produzidos nesse laboratório, não 
havendo um cuidado e sensibilização para a separação dos resíduos, bem como para a 
reciclagem dos mesmos.Observou-se que são enviados para o mesmo contentor vários 
tipos de materiais, como argamassas, papel, plástico, betão, ferro, aço, cal diversa, 
borracha, entre outros, de uma forma indiscriminada.  

 

4.4.3. Resíduos Perigosos 
 

São aqueles que apresentam riscos à saúde pública e ao meio ambiente, exigindo um 
tratamento especial devido ao seu carácter inflamável, corrosivo, radioactivo, tóxico ou 
patogénico41. 

A amb3E é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, que possui uma 
licença do governo desde 2006, para a recolha de resíduos. 

Tem um protocolo com o IST para a recolha de resíduos perigosos, nomeadamente 
lâmpadas fluorescentes. Essas lâmpadas são armazenadas no Pavilhão de Civil e no 
Complexo Interdisciplinar. 

Neste sentido, foram recolhidos 600 quilos de lâmpadas, em Maio de 2009, equivalentes 
a um ano de acumulação das mesmas. 

Foi também celebrado um contrato para a recolha de resíduos perigosos ou produtos que 
estiveram em contacto com resíduos perigosos, originados nos laboratórios de Química. 

A empresa credenciada para o efeito, a Quimitécnica, recebe os resíduos duas vezes por 
ano, o que ocorre normalmente antes e a seguir ao verão. Em 2008, a recolha foi 
realizada em Maio (três recolhas diferentes) e Outubro, sendo que estes são geralmente 
guardados em jerricans de 25 litros onde esperam para ser recolhidos (tabela 4.6). 

 

 

 

 

                                                           
41

 Portaria nº 209/2004 de 3 de Março 
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Mês Designação Para Transportador Tonelagem 

 

Maio de 
2008 

LER42 160506 – 
Produtos químicos de 

laboratório 

 

Quimitécnica 

 

Pombalense 

 

3,851 

 

Maio de 
2008 

LER 130501 
Resíduos sólidos 
provenientes de 
desarenadores e 
separadores de 

óleo/água 

 

 

Quimitécnica 

 

 

Pombalense 

 

 

0,025 

 

Maio de 
2008 

LER 150110 - 
Embalagens contendo 
ou contaminadas por 
resíduos perigosos 

 

 

Quimitécnica 

 

Pombalense 

 

0,03 

Outubro de 
2008 

LER 160506 Quimitécnica Pombalense 4,403 

Tabela 4.6 – Referências sobre a recolha de resíduos perigosos dos laboratórios de Química 

 

Estes resíduos são armazenados em jerricans de 25 l e não de 1000 l, pois há o cuidado 
na instituição, por parte de quem faz a gestão dos mesmos, de não fazer a mistura de 
resíduos. 

Por exemplo, uma gota de cloro, de clorofórmio ou de um qualquer produto que 
contenha cloro pode contaminar e transformar um resíduo clorado num resíduo não 
clorado. 

Calcula-se que este processo de recolha, custava à instituição à volta de 25 mil 
euros/ano, ficando os resíduos guardados num espaço localizado nos jardins de Química 
(figura 4.10), em contacto com o exterior. Os resíduos são facilmente inflamáveis e por 
isso representam um perigo real para as pessoas que por ali circulam. Esta situação, 
representa uma grande preocupação para quem é responsável pela segurança do campus 
já que, em períodos de festas e arraiais, circulam pelos jardins de Química milhares de 
pessoas, a maioria desconhecendo a existência daquelas substâncias ali tão perto. 

                                                           
42

 Lista Europeia de Resíduos 



58 

 

 

Figura 4.10 – Colagem do local onde são armazenados resíduos perigosos provenientes laboratórios 
situados na Torre Sul 

 

É de referir também, a produção de resíduos nucleares em aparelhos de investigação e 
ensino, que estavam a ser monitorizados pelo Ministério da Saúde, nomeadamente pela 
Direcção Geral da Saúde, mas que já se encontram desactivados há mais de quatro anos 
e cujas peças radioactivas foram enviadas para o Instituto Nuclear e Tecnológico (INT) 
de Sacavém. 

Neste momento não se observa a produção de qualquer resíduo do tipo radioactivo no 
Campus da Alameda. 
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Figura 4.11 – Localização do Instituto de Plasmas e Centro de Fusão Nuclear no Campus da Alameda [4] 

Por fim, de registar que a Torre Sul, tem uma ETAR compacta devido às suas condições 
próprias de produção de resíduos. Esta recolhe, analisa ao instante os afluentes líquidos, 
verifica se é ácido ou básico e equilibra o pH de forma a torná-los neutros. 

 

4.4.4. Custos 
 

O IST paga 50,3 euros à Valorsul por cada tonelada de RSU recolhidos no Campus da 
Alameda. Adicionando o transporte semanal e o aluguer mensal da compactadora, 125 
euros mais IVA43 e 349,16 euros respectivamente, estima-se que em 2008 terá pago 
quase 30 mil euros só para a recolha deste tipo de resíduos. 

 

 Custo (€) Custo Total (€) 

Aluguer da Compactadora 349,16 mês 4.189,92 

Transporte 131,25 semana 6.825 

Recolha 50,3 por tonelada 18.380,123 

Total 2008  29.395,043 

Tabela 4.7 – Custos com RSU só em 2008 

 

                                                           
43

 Imposto de Valor Acrescentado, que neste caso é 5%. 
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Segundo o Plano de Actividades IST para 2009, os custos relacionados com o aluguer 
da compactadora e com a recolha de RSU, situavam-se abaixo dos valores de 2008 
calculados para este trabalho. 

O custo que pode ser encontrado para a remoção de RSU comuns e aluguer da 
compactadora é de 20 mil euros.  

Possivelmente esta diferença tem a ver com o facto de não estar contabilizado no Plano 
o custo do transporte dos RSU, avaliado em quase 7 mil euros.  

Segundo o mesmo Plano de Actividades, era esperado que o IST gastasse nesse ano 18 
mil euros com a recolha de resíduos perigosos. 

Como os outros resíduos perigosos recolhidos (por exemplo as lâmpadas fluorescentes), 
são recolhidos a custo zero, pode-se concluir que este valor só se refere aos resíduos 
originados nos laboratórios da Torre Sul. 

Estima-se ainda que se produzam entre 20 a 25 toneladas em média por ano de resíduos 
não recicláveis, resultantes do tratamento dos jardins e zonas verdes do Campus da 
Alameda. Este número poderia ser evitado se houvesse o cuidado de, nos contratos 
realizados com os responsáveis pelas obras e tratamento destes mesmos espaços, 
introduzir uma cláusula que os responsabilizasse pela recolha e transporte dos mesmos. 
Com isto, através de cálculos realizados, pode-se perceber que o IST paga entre 1608,88 
a 2011,1 euros por ano em média, pois estes resíduos têm que ser enviados para a 
compactadora. Apesar de não parecer muito elevado, nos tempos actuais de crise 
económica e de dificuldades nas finanças das universidades portuguesas, este valor não 
deve ser descurado. 

O Edifício de Engenharia Civil possui um Laboratório de Estruturas e Materiais de 
Construção, onde se armazenam os resíduos lá produzidos para posterior recolha. Numa 
visita ao laboratório, encontrou-se num contentor de aproximadamente 25 metros 
cúbicos, tintas, luvas de borracha, papel, cartão, plásticos como garrafas de água vazias, 
cartões de embalagens de tabaco vazias, cal aérea e hidráulica, ferro, areias diversas, 
madeiras, e até inúmeras pontas de cigarro. Segundo um funcionário, a recolha é 
efectuada por várias empresas, sem nenhuma parceria assinada ou contratos para o 
efeito, custa aproximadamente 110 euros e é realizada mais ou menos entre 5 e 7 vezes 
por ano, conforme o necessário. 
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Em síntese, e em relação à questão dos resíduos, a FCT-UNL (2006/2007) fez uma 

Campanha de Caracterização dos Resíduos Equiparados a Urbanos onde registou a 
produção de 303,28 toneladas de RSU (43 quilos estimados per capita) e 27,4 toneladas 
de resíduos para  reciclagem (4 quilos estimados per capita). 

Em termos nacionais, segundo dados do Eurostat, no ano de 2007, produziram-se 472 
quilos de resíduos per capita44, dos quais apenas 8% (um dos números mais baixos da 
União Europeia) foram para reciclagem (37,76 quilos per capita).  

No mesmo ano, no IST, produziram-se 276,29 toneladas de RSU (aproximadamente 25 
quilos per capita)45.  

Em conclusão e segundo um quadro da Direcção Técnica para a área da Higiene e 
Segurança, tudo parece apontar para que o problema do IST não passa pela produção 
excessiva de resíduos (valores de RSU abaixo da FCT-UNL e da média nacional), mas 
sim pela insuficiência na separação e consequente reciclagem dos mesmos.  

Segundo o mesmo quadro, profundo conhecedor do tema, estima-se que, com um pouco 
mais de vontade, os números registados pela compactadora todos os anos reduzir-se-iam 
para 50% do valor actual, se houvesse uma maior preocupação com a reciclagem. 

Não há no seio do Instituto uma política de sensibilização e alerta para a necessidade da 
gestão dos resíduos produzidos, embora haja por parte de alguns funcionários, 
responsáveis pela recolha e armazenamento destes mesmos resíduos, a vontade e o 
know-how para uma gestão eficiente dos mesmos.  

Em suma, não basta uma Política de Gestão Ambiental apenas construída a partir da 
base, só dependente da motivação individual dos agentes responsáveis ou em contacto 
directo com a recolha e tratamento dos resíduos. 

Não obstante o mérito das iniciativas individuais, (pelo que foi possível constatar 
durante a realização desta pesquisa) conclui-se que uma melhoria qualitativa só poderá 
ser obtida através de uma abordagem integrada, com objectivos e metas fixados, no topo 
pelos organismos de gestão do IST, e sistematicamente aplicados em todos os seus 
níveis. 

 

 

 

                                                           
44

 Não foi possível apurar os dados totais para Portugal Continental. 
45

 Não é possível saber de uma forma precisa, os dados relativos ao resíduos diferenciados, uma vez que 
estes não são pesados na altura da recolha, mas estima-se que seja um número abaixo da FCT-UNL. 



 

5. Inquérito 
 

Com o objectivo de conhece
identificar as áreas que se con
aplicado um inquérito (Anexo B) a 162 pessoas, entre as quais 34 professores, 101 
estudantes e 27 funcionários com 
de Computadores, Física Tecnológica e Matemática.
de administração indirecta. 

 
Alunos

Professores

Funcionários
Total

Todos os inquiridos responderam 
Técnico implementar uma Política de Gestão Ambiental. Esta u
relativizada já que cerca de 50%, 60% e 59
estudantes e dos funcionários não responderam à questão sobre a apresentação de 
sugestões46. 

Gráfico 5.1 – Respostas da população em estudo ao pedido de sugestões apresentado

                                                          
46

 Curiosamente uma boa parte dos inquiridos que apresentar
mesma forma as opções escolhidas para áreas a intervencionar e as sugestões a implementar; por 
vezes, estas, aliás, nem sequer se relacionam com as primeiras.                                                              
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Com o objectivo de conhecer a sensibilidade para as questões ambientais, e de 
identificar as áreas que se consideram mais relevantes para a Gestão A

nexo B) a 162 pessoas, entre as quais 34 professores, 101 
estudantes e 27 funcionários com incidência nos cursos de Engenharia Electrotécnica e 
de Computadores, Física Tecnológica e Matemática. De referir ainda que o 

 

Número inquéritos
Alunos 101 

Professores 34 

Funcionários 27 
Total 162 

Tabela 5.1 – Dados da amostra recolhida 

Todos os inquiridos responderam afirmativamente à necessidade de o Instituto Superior 
implementar uma Política de Gestão Ambiental. Esta unanimidade tem que ser 
ada já que cerca de 50%, 60% e 59% respectivamente dos docentes, dos 

estudantes e dos funcionários não responderam à questão sobre a apresentação de 

Respostas da população em estudo ao pedido de sugestões apresentado

                   
Curiosamente uma boa parte dos inquiridos que apresentaram sugestões, não hierarquizaram da 

mesma forma as opções escolhidas para áreas a intervencionar e as sugestões a implementar; por 
vezes, estas, aliás, nem sequer se relacionam com as primeiras.                                                              

Professores Funcionários

50%
41%

50%
59%

Nãoresponderam

Responderam
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No gráfico 5.2 pode-se observar a percentagem de alunos que responderam ao pedido de 
apresentação de sugestões por ano curricular. 

 

 

Gráfico 5.2 – Percentagem de alunos que apresentaram sugestões por ano curricular 

 

É possível observar que, com excepção do 3º ano, nota-se uma tendência para o 
aumento da participação dos alunos dos últimos anos curriculares na apresentação de 
sugestões, o que pode significar uma maior consciência ou “maturidade ambiental”. 

Acrescente-se ainda uma nota para o facto de terem sido realizados um número 
reduzido de inquéritos a alunos de pós-graduação (menos de 5% do total), que 
resultaram também numa percentagem elevada de apresentação de sugestões (61%). 

No que se refere às áreas que são consideradas prioritárias pelos estudantes, constata-se 
que cerca de 70% apontam a produção de resíduos, a reciclagem, o conforto térmico e o 
consumo de energia, como as mais importantes para intervenção. Outros apresentam 
propostas diversas que vão desde a qualidade do ar no interior dos edifícios passando 
pela produção de ruído. Constata-se também pelas respostas dadas pelos alunos que as 
suas preocupações em relação às áreas referidas têm a ver com o local onde 
normalmente estudam e têm aulas, sendo comuns os problemas apontados por 
estudantes de alguns cursos. 

Interessante é também constatar que mais de 60% do corpo discente, não demonstrou 
grande sensibilidade relativamente à qualidade do ar no exterior, à qualidade da água, à 
iluminação e aos espaços verdes.  
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O consumo de energia é o campo considerado com maior necessidade de intervenção 
para cerca de 41% dos docentes, sendo que os restantes apresentam respostas muito 
diversas, destacando-se o ruído, a segurança, o consumo da água e a qualidade do ar no 
interior dos edifícios (todas somadas correspondendo a uma percentagem de respostas 
de aproximadamente 40%).  Os restantes 19% dispersam-se por outros campos, sem que 
nenhum possa ser considerado muito significativo. 

Do mesmo modo, as preocupações dos docentes estão directamente relacionadas com as 
condições de trabalho, com referências ao edifício onde têm o gabinete e aos locais 
onde dão aulas, sendo que, por exemplo, no edifício de Matemática a qualidade do ar 
interior é identificada como problema central, dada a sua proximidade com a cantina. 

Em relação aos funcionários, cerca de 50% identificaram a reciclagem, a qualidade do 
ar no interior dos edifícios e a produção de resíduos como áreas prioritárias para a 
definição de uma agenda ambiental. A qualidade do ar no exterior, a qualidade de água 
e os jardins e espaços verdes como não prioritários.  

 

Gráfico 5.3 - Áreas mais importantes sugeridas para intervenção 

As percentagens referidas no gráfico 5.3 dizem respeito à escolha das áreas para 
intervenção, independentemente de considerarem ou não estas como prioritárias. 

Ressalve-se que há uma coincidência entre as áreas apontadas no gráfico 5.3 pelo grupo 
alvo do inquérito, exceptuando o consumo de água para docentes e funcionários e a 
produção de resíduos para os alunos. 

Como conclusão refere-se em primeiro lugar que a população inquirida no IST é 
sensível à Gestão Ambiental e à necessidade de definição de uma política, o que pode 
gerar um clima propício à introdução de medidas que visem melhorar a situação 
existente.  
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Em segundo lugar há uma quase unanimidade em considerar a necessidade de 
intervenção na produção de resíduos, na reciclagem, no consumo de água e no consumo 
de energia.  

Em terceiro lugar, os jardins e espaços verdes são completamente ignorados na 
definição de prioridades, o que parece ser demonstrativo da importância de se continuar 
a trabalhar no sentido de produzir uma visão mais integrada dos problemas ambientais, 
nomeadamente, na importância de não espartilhar os espaços interiores aos edifícios 
com os que, embora no exterior, são essenciais para a melhoria da qualidade do 
ambiente. Do mesmo modo, o facto de uma parte importante dos inquiridos não 
apresentarem ideias e soluções a implementar (questão 3) constitui também um factor 
que se pensa dever merecer alguma atenção. Esta situação é tão mais interessante 
quanto as questões sobre política ambiental são objecto de preocupação, de estudo e de 
mediatização a nível global. Há hoje um reconhecimento, tanto da parte dos dirigentes 
das nações mais desenvolvidas, como da sociedade em geral da importância do 
ambiente para a sobrevivência do planeta. 

Embora a amostra seleccionada para o inquérito possa não ser suficiente, considerando 
o universo do IST, será, possivelmente um ponto de partida para futuras reflexões. 
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6. Análise energética e recomendações 
 
 
Este capítulo justifica-se, por um lado porque a área da energia eléctrica é aquela que 
acarreta mais custos devido aos seus consumos (quando comparada com as outras áreas  
analisadas neste trabalho, água e resíduos) e porque também coincide com uma das 
áreas apontadas como prioritária para intervenção por parte da comunidade escolar. 
 
Como não é viável a construção de novos edifícios, totalmente sustentáveis do ponto de 
vista energético, este capítulo serve para apontar soluções que visam mitigar a 
dependência do campus em relação à rede de distribuição e sobretudo aumentar a 
eficiência energética do mesmo. 
 
Uma das soluções sugeridas é, depois da análise do perfil de consumo de energia de 
vários pontos do campus, propor alterações ao mesmo, caso tal seja necessário. 
 
Outra hipótese é investir num sistema de microgeração47, que faz o aproveitamento da 
energia solar, através da colocação de painéis fotovoltaicos nas duas torres do campus. 
 
 

6.1. Análise energética 

 

Neste subcapítulo foram realizadas medições de energia em vários locais do campus, de 
modo a perceber o perfil dos gastos de energia. 

Analisaram-se aqueles casos paradigmáticos que podem ser considerados típicos no 
campus, como um gabinete, um laboratório com computadores e um departamento, 
(neste caso particular os serviços centrais). 

Neste ponto usou-se dispositivos portáteis analisadores de qualidade de energia 
trifásica, MicroVip 3+ e o Fluke430 para medir os valores das várias componentes 
eléctricas, sendo a mais útil para esta análise, a energia consumida. Os dados foram 
recolhidos e processados através do software MicroWin. 

 

 

 

                                                           
47 A microgeração, ou microprodução como também é chamada, é a produção de energia em pequena 

escala, utilizando equipamentos de energias renováveis ligados à rede pública. 
 



 

6.1.1. Serviços centrais
 

Neste local, os valores foram medidos num
semana (sete dias em Maio de 2010)
necessário para a caracterização do perfil pretendido. 

Os dados recolhidos são expressos no gráfico 4.1.

As medidas efectuadas são sobre o consumo de energia do sistema centralizado de 
AVAC dos Serviços Centrais, onde funcionam os Conselhos de Gestão e Científico.

O consumo de energia foi fraccionado de modo a serem apresentados os valores 
segundo os horários praticados pela EDP
na tabela 4.2) e de maneira a facilitar a análise.

 

Gráfico 6.1 – Gráfico do consumo de energia nos 14 gabinetes e salas dos Serviços Centrais

 

Com a temperatura recolhida da Estação Meteorológica Gago Coutinho (aquela que se 
situa mais próximo do campus) apresentada na 
análise do   gráfico 6.1 a relação 
da temperatura. 
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As medidas efectuadas são sobre o consumo de energia do sistema centralizado de 
dos Serviços Centrais, onde funcionam os Conselhos de Gestão e Científico.

O consumo de energia foi fraccionado de modo a serem apresentados os valores 
segundo os horários praticados pela EDP (os intervalos horários encontram

de maneira a facilitar a análise. 
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 Temperatura mínima/ máxima Média diária 
18-05-2010 31,7º/16,3º 22,4º 
19-05-2010 33,2º/17,4º 25,6º 
20-05-2010 32,7º/21,6º 26,8º 
21-05-2010 33,7º/20,1º 26,4º 
22-05-2010 32,3º/19,6º 24,5º 
23-05-2010 24,3º/17,3º 20,1º 
24-05-2010 22,1º/17,2º 19,2º 

Tabela 6.1 – Temperatura durante o período de medição 

 

A temperatura aumentou entre os dias 18 e 21 (valores médios e máximos) provocando 
um aumento dos consumos de energia nesse período, sobretudo nos períodos de Ponta e 
Cheia que correspondem geralmente ao normal funcionamento dos serviços. 

No dia 21, apesar de a temperatura média ser ligeiramente inferior à do dia anterior, 
pode-se inferir que o aumento do consumo, sobretudo no horário Cheia, se deve ao 
facto de a temperatura máxima ter sido superior. 

Os valores dos registos dos consumos nos horários Ponta e Cheia no dia 22 são 
notoriamente inferiores aos dos outros dias, uma vez que dia 22 é um sábado. Apesar 
disso, para um dia de fim-de-semana estes valores são assinaláveis, sobretudo os 
registados nos horários de Vazio. Domingo, dia 23, apresenta valores ainda superiores 
(excepto nas horas Vazio e Supervazio) quando inclusivamente os valores registrados 
de temperatura máxima, média e mínima foram inferiores aos do dia 22.  

Nos períodos de Vazio e Supervazio, os consumos ao longo do ciclo revelam-se 
demasiado elevados, pois correspondem a cerca de 30%, do consumo diário, tal como se 
verificou no capítulo 4.1.1. 

Esta situação não tem justificação, pois estes tarifários corresponderem a um horário 
entre as 23h e as 9h da manhã, período em que o sistema AVAC deveria estar 
desligado, uma vez que em condições normais os gabinetes não se encontram ocupados. 

 

6.1.2. Gabinete tipo 

 

Utilizando a mesma metodologia, fez-se a medição do consumo de energia num ciclo 
diário (em Maio de 2010), no que se pensa que poderá ser um exemplo fiel de um típico 
gabinete do IST, com computador e impressora. 

 



 

Gráfico 6

 

Como se vê pelo gráfico 6
relevantes, levando a crer que os aparelhos ficaram ligados toda a noite, o que
vez conduz a se pensar que este não é um caso único no campus.

Os dados recolhidos, mostram que os valor
representam 24% do consumo de energia nesse dia, o que é uma situação inaceitável, 
visto que o gabinete esteve desocupado nesse período.

É ainda importante salientar que os consumos de Ponta e V
equivalentes, o que também é preocupante, uma vez que correspondem a períodos
diários de trabalho distintos.

 

6.1.3. LTI de Matemática

 

Mais uma vez, utilizando a mesma metodologia, fez
energia no laboratório de tecnologias de informação (LTI) situado no edifício de 
Matemática. A medição corresponde a um ciclo
2010), naquele que é um exemplo de um laboratório com computadores.
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Gráfico 6.2 – Consumo de energia num gabinete 
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o gabinete regista valores de Vazio e Supervazio 
relevantes, levando a crer que os aparelhos ficaram ligados toda a noite, o que mais uma 
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Gráfico 6

Continua a verificar-se, à semelhança dos gráficos anteriores, 
horas de Vazio (cerca de 30%
possível inferir que mesmo nas horas com poucos ou mesmo nenhum utilizador, os 
aparelhos do laboratório permanecem ligados.

É possível concluir portanto, pela observação dos exemplos apresentados nes
subcapítulo, que se devem tomar medidas de maneira a alterar o perfil de consumo nos 
espaços identificados, que constituem uma réplica do que se pode encontrar em todo o 
campus. 

Estas medidas podem ser diversas, desde a sensibilização dos utentes
generalização da Gestão Técnica Centralizada
além das Torres Norte e Sul (edifícios mais recentres)

As providências a aplicar têm que fazer sempre 
integrada e podem ter diferentes 
penalizações para os prevaricadores;
penalização e incentivo dos que realizam boas práticas,
anuais para os mais poupados.

                                                          
48

 Sistema que permite o controlo automático do sistema eléctrico do edifício, possibilitando que a 
iluminação e os sistemas de AVAC sejam desligados a determinadas horas. Porém, este sistema impl
custos elevados e obras prolongadas no tempo, para além do período normal de férias grandes.
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Gráfico 6.3 – Consumo de energia nos LTI de Matemática 

 

, à semelhança dos gráficos anteriores, um consumo elevado em 
(cerca de 30%, correspondente ao perfil traçado em 4.1.1

possível inferir que mesmo nas horas com poucos ou mesmo nenhum utilizador, os 
aparelhos do laboratório permanecem ligados. 

É possível concluir portanto, pela observação dos exemplos apresentados nes
subcapítulo, que se devem tomar medidas de maneira a alterar o perfil de consumo nos 
espaços identificados, que constituem uma réplica do que se pode encontrar em todo o 

Estas medidas podem ser diversas, desde a sensibilização dos utentes
generalização da Gestão Técnica Centralizada48 noutros edifícios, quando possível,
além das Torres Norte e Sul (edifícios mais recentres). 

a aplicar têm que fazer sempre parte de uma pol
diferentes abordagens. Uma mais repressiva, que preveja

prevaricadores; ou, por outro lado, uma combinação entre a 
dos que realizam boas práticas, através da criação de prémios 

anuais para os mais poupados. 

                   
Sistema que permite o controlo automático do sistema eléctrico do edifício, possibilitando que a 

iluminação e os sistemas de AVAC sejam desligados a determinadas horas. Porém, este sistema impl
custos elevados e obras prolongadas no tempo, para além do período normal de férias grandes.
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um consumo elevado em 
correspondente ao perfil traçado em 4.1.1). Com isto, é 

possível inferir que mesmo nas horas com poucos ou mesmo nenhum utilizador, os 

É possível concluir portanto, pela observação dos exemplos apresentados neste 
subcapítulo, que se devem tomar medidas de maneira a alterar o perfil de consumo nos 
espaços identificados, que constituem uma réplica do que se pode encontrar em todo o 

Estas medidas podem ser diversas, desde a sensibilização dos utentes, até à 
quando possível, para 

parte de uma política ambiental 
. Uma mais repressiva, que preveja 

mbinação entre a 
através da criação de prémios 

Sistema que permite o controlo automático do sistema eléctrico do edifício, possibilitando que a 
iluminação e os sistemas de AVAC sejam desligados a determinadas horas. Porém, este sistema implica 
custos elevados e obras prolongadas no tempo, para além do período normal de férias grandes. 
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6.1.4. Custos 
 

O controlo de consumos de energia poderá ser feito através da colocação permanente 
dos aparelhos atrás referidos nos vários locais do campus. Estes não precisam de uma 
atenção permanente; assim, por exemplo, os dados podem ser recolhidos por um técnico 
do NM uma vez por mês sem custos considerados relevantes para a instituição. 

Concentrando a atenção nos departamentos, os custos estimados para compra dos 
aparelhos usados na monitorização dos mesmos estão patentes na tabela 6.2. 

 Departamentos Custos 
Número de aparelhos por 

departamento 
2 400 € 

Número total de aparelhos 
nos departamentos 

16 3.200 € 

Tabela 6.2 – Custos de colocação dos aparelhos microvip 3+ 

 

6. 2. Microgeração 

 
 

Figura 6.1 – Exemplo dum Sistema de Microgeração e seus componentes [5] 
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A microgeração enquadra-se em Portugal no Decreto-Lei DL363/2007 que estabelece 
um regime simplificado à produção de electricidade através de microgeração. 
 
O seu modo de funcionamento é simples, a energia solar recebida nos painéis é 
transformada em electricidade pelo efeito fotovoltaico49, passando de corrente contínua 
a alternada por acção do inversor e é totalmente vendida à rede, ao abrigo do regime 
bonificado de modo a recuperar o capital inicial investido. 
 
De outra maneira, isto é, consumindo energia directamente dos painéis, não seria 
possível em tempo útil obter retorno do que se investiu. 
 
A medição da energia produzida pode ser realizada através de um contador de venda, 
com telecontagem, como se mostra na figura 6.1 e autónomo do contador de compra da 
instalação. 
 
Neste subcapítulo, apresentam-se todos os cálculos necessários à instalação de um 
sistema fotovoltaico no campus, bem como os critérios de avaliação de investimentos 
mais usados de modo a aferir se o investimento é ou não viável e ao fim de quanto 
tempo acontecerá o retorno do capital investido. 
 
Escolhe-se um sistema deste tipo não só porque a energia solar é a fonte de energia mais 
abundante na Terra, calculando-se que o seu valor seja cinco mil vezes superior ao 
somatório de todos os outros tipos de energia, mas também pelas boas condições 
apresentadas por Lisboa em termos de irradiação solar para a instalação deste tipo de 
aproveitamento renovável. 
 
 

6.2.1. Escolha dos painéis 

                                                                                                                                                                                               
 
Nesta dissertação decidiu recorrer-se a painéis fotovoltaicos de silício monocristalino, já 
que estes possuem um rendimento maior face aos de silício policristalino, e muito maior 
face ao silício amorfo, abrangendo cerca de 60% do mercado actual. 

Não só os painéis feitos em silício monocristalino possuem os rendimentos mais 
elevados, como estes se aliam a pesos e dimensões inferiores quando comparado com os 
de policristalino e silício amorfo, embora o seu preço seja superior aos demais. Os 
painéis têm ainda a vantagem de produzir energia mais limpa face aos cristalinos 
convencionais, não geram ruído e devido às suas reduzidas dimensões, permitem uma 
relação mais eficiente em termos de espaço/potência. 

A uniformidade da estrutura molecular resultante da utilização de um cristal único é 
ideal para potenciar o efeito fotovoltaico. 
 

                                                           
49

 Transformação de energia solar em energia eléctrica por intermédio de semicondutores.  



73 

 

Como se pode ver pela figura 6.1, um sistema de microgeração é em geral formado por 
painéis fotovoltaicos, inversores50, contadores de ligação à rede, e todos os elementos 
eléctricos necessários para se estabelecer uma ligação à rede.  
 
Na elaboração deste capítulo, escolheu-se implementar um sistema de painéis solares do 
tipo monocristalino, módulos SunPower SPR -225-WHT51 com seguidor solar52, pelo 
seu conjunto de características, que passam por ter um dos maiores rendimentos do 
mercado - 18,1% segundo o fabricante - um design robusto, e fornece ainda mais 
potência por unidade de área que os painéis convencionais. 

Os painéis devem ser instalados normalmente segundo uma orientação a sul, sudeste ou 
sudoeste (no hemisfério norte), de forma a optimizar o desempenho do mesmo. 

 
Figura 6.2 – Painel solar fotovoltaicos SunPower SPR-225-WHT [6] 

 

Na figura 6.2 pode-se observar uma imagem do painel referido em 6.2.1. 

Tempo de vida Dimensões (mm) Preço (€) Potência (w) 
n = 25 1559 X 798 900 215 
Tabela 6.3 – Tabela com algumas características dos painéis, úteis nos cálculos posteriores 

Nos pontos subsequentes utilizam-se os dados constantes na tabela 6.3. 

  

                                                           
50 A função de um inversor é converter uma tensão DC numa tensão AC com uma determinada 

amplitude e frequência. Um inversor é essencialmente um conjunto de interruptores automáticos que 

fornecem inversões de polaridade do conjunto solar (Torrado, 2009). 

51
 Características em anexo. 

 
52

 É uma estrutura que permite que os módulos fotovoltaicos estejam permanentemente orientados 
para o sol ao longo do dia, aumentando consequentemente a produção diária de electricidade, em geral 
entre 25% e 35%. 
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6.2.2. Cálculos da área para cada painel 

 
 
A seguir apresentam-se um conjunto de cálculos da área necessária para cada painel de 
modo a garantir que não haverá projecção de sombra de um painel sobre o outro: 
 
Os painéis solares não podem ser colocados na horizontal, tendo os mesmos que ter uma 
inclinação em relação à superfície onde estão colocados (de modo a conseguir melhores 
rendimentos). 

Na realização dos cálculos usa-se o valor da declinação máxima possível, assegurando-
se deste modo que nunca haverá sombra projectada de um painel noutro. 

dec = 23,43 * sin [360 / 365 * (284 + N)]                                                                       (1) 
 
Onde: 
 
dec = declinação do sol 
N = número do dia; 

Exemplo do cálculo do número do dia: 
 
1 de Janeiro = dia 1; 
13 de Março = dia 72 ou 73 (dependendo de ser ou não um ano 
Bissexto). 

Segundo o Observatório Astronómico de Lisboa, no dia 21 de Dezembro de 2009 às 
17h47m assinalou-se o início do Inverno no Hemisfério Norte. A este fenómeno, 
chama-se solstício de Inverno. 

O solstício de inverno constitui o ponto onde o sol atinge a sua declinação máxima, 
portanto o pior caso em termos de extensão da sombra projectada. 

 



 

Figura 6.3 – Representação da iluminação da Terra pelo Sol no solstício. Hemisfério Norte

 

O dia 21 de Dezembro de 2009 corresponde a N = 355, pois este foi um ano de 365 
dias. 

Para o dia em questão, e usando a fórmula (1)

A declinação tem valor negativo pois trata

A seguir apresentam-se um conjunto de fórmulas auxiliares nos cálculos da área 
ocupada pelos painéis. 
 
• 
����ç�	���		ó��� � ������
 
• ������çã�	��		ó��� �
 

• ��	���	 � ������	��	�ó����
� !"

 
• 
#$���	��		ó���	 � %�	��&	�'$�
 
• ( � sin,-.cos ��� 1 cos
2 3 0																																							
Onde: 

( – Ângulo entre a horizontal e a direcção do sol

5 – Inclinação do painel = 35º em Portugal

Representação da iluminação da Terra pelo Sol no solstício. Hemisfério Norte

O dia 21 de Dezembro de 2009 corresponde a N = 355, pois este foi um ano de 365 

em questão, e usando a fórmula (1), chega-se ao valor: dec = 

A declinação tem valor negativo pois trata-se de uma declinação a Sul. 

se um conjunto de fórmulas auxiliares nos cálculos da área 

������çã�	���		ó��� 6 ��	���																				
� ��	��&	�'$�	��		ó��� 1 cos 5														
���� 																																																																													

%�	��&	�'$�	��		ó��� 1 sin5																							
cos  1 cos 2 6 sin ��� 1 sin 7																														

																																																																																		

Ângulo entre a horizontal e a direcção do sol 

Inclinação do painel = 35º em Portugal 
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Representação da iluminação da Terra pelo Sol no solstício. Hemisfério Norte [7] 

O dia 21 de Dezembro de 2009 corresponde a N = 355, pois este foi um ano de 365 

-23,43º 

se um conjunto de fórmulas auxiliares nos cálculos da área 

																						.27		                                    
																						.37                                   

																						.47                                          

																					.57                                      
																						.67                                               
																						.77 
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2 – Ângulo horário 

 – Latitude 
Para Lisboa,  � 38°42 Á (www.mapsofworld.com, 2010) 

Procedendo aos cálculos: 

( � 24,5° 
#$���	��		ó���	 � 894,206			 

��	���	 � 1962,16			 

������çã�	��		ó��� � 1277,06			 

Finalmente chega-se a: 

����ç�	���		ó��� � 3239,22			 

 

Para a elaboração deste subcapítulo e por uma questão de facilidade do acesso à 
informação, considerou-se usar a área do topo do seguinte edifício, segundo dados do 
Núcleo de Obras: 

Torre Sul: 28,34 m X 28,34 m = 803,156 	E 

Este foi escolhido, sobretudo pela sua área disponível e por não sofrer projecção de 
sombra durante o dia, devido à sua altura. 

Como será justificado nos pontos a seguir, foram escolhidos 16 painéis a colocar no 
edifício, tendo-se de potência instalada: 

� � 3,600	FG	 
O que irá resultar numa produção de energia diária de: 

�� � 	14,4	FGℎ 
 

6.2.3. Viabilidade económica 

 

Neste subcapítulo irão ser apresentados cálculos que permitem aferir se o investimento é 
ou não exequível, embora os cálculos de viabilidade económica apresentados sejam 
considerados meras previsões, já que contam com despesas e receitas futuras, com a 
incerteza inerente. 
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6.2.3.1. Valor Actual Líquido 

 

Um dos parâmetros mais usados neste domínio é o cálculo do Valor Actual Líquido 
(VAL). O VAL é um dos indicadores de avaliação de investimentos mais usados e pode 
ser definido como os cash-flows53, devidamente actualizados durante a vida útil de um 
projecto. (Castro, 2009). 

Fórmulas para o cálculo do VAL: 

I#J � 	K LJ�
.1 6 �7M

N

MO-
−K Q�

.1 6 �7M
N,-

MOR
																																																																													.87 

LJ� � L� − ��	�Q$                                                                                                    (9) 
 

LJ� � S� 1 LJ�                                                                                                        (10) 
 

S�
.1 6 �7N − 1
�.1 6 �7N 																																																																																																																	.117 

 

L� � �T	 1 � 1 ℎ                                                                                                      (12) 
 

Onde:  

LJ� – Receita líquida para o ano j 

�  – Taxa de actualização 
' – Número de anos de vida do empreendimento 

Q� – Investimento no ano j 

 

LJ� −	Receita líquida actualizada no ano j 

S� − Factor de actualização 

L� - Receita bruta no ano j 

                                                           
53

 Entradas e saídas de dinheiro ou fluxos monetários 
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��	� – Despesas em % de operação e manutenção no ano j 

Q$ – Investimento total 

�T – Preço de venda à rede 
� - Potência instalada 
ℎ - Utilização anual da potência instalada 

 

O valor da potência instalada será escolhido de acordo com o Decreto-Lei n.º 363/2007 
de 2 de Novembro de 2007, no seu artigo nono, ponto 1b). Aí se estabelece um máximo 
de potência instalada de 3,68 kW. 

Assim é possível produzir e vender energia à rede da EDP com a tarifa de referência de 
0,585 € por kWh, podendo ainda o produtor comprar energia à rede a 0,0991 €. 

	
�T � 0,585	€/FGℎ 

Pela alínea 2a) do artigo 11, a tarifa de referência atrás referida, depende do tipo de 
energia renovável utilizada, sendo que para a energia solar a percentagem aplicada a 
essa tarifa é de 100%, segundo o ponto 5 do mesmo artigo. 

O regime bonificado aplicado a esta instalação estende-se pelos primeiros 15 anos da 
mesma, sendo que a seguir passa a vigorar o regime geral de remuneração para a 
microprodução. 

Para ter acesso ao regime bonificado, o produtor deve instalar um sistema de colectores 
solares térmicos para aquecimento da água com um mínimo de 2 	E de área de 
colectores ou efectuar a realização de uma auditoria energética e a implementação das 
respectivas medidas no local a instalar o sistema de microgeração. 

Ainda, neste mesmo diploma, define-se o limite de venda à rede de 2.400 kWh/ano por 
kW instalado. 

Com base no atrás referido, estabelece-se como valor de potência instalada: 

� � 3,600	FG - Corresponde a 16 painéis instalados X 225 w de potência de cada 
painel.  

A potência instalada é a soma das potências nominais de cada um dos painéis. A 
potência nominal é por sua vez a potência eléctrica estável funcionando o painel em 
condições normais. 
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Figura 6.4 – Mapa de Portugal do Instituto do Ambiente com os valores médios anuais de insolação54 
para o país [8] 

 

O mapa acima serve para estimar o valor médio anual de insolação para Lisboa. 

Embora para Lisboa se possa estabelecer para ℎ um valor a rondar as 2700 h, esse não 
corresponde a um valor real, estimando-se em média um valor de utilização diária dos 
painéis de 4h, correspondendo a ℎ = 1460 h anuais. 
Para Lisboa o valor mais usado é: 

ℎ � 1500	ℎ 
Já que todo o investimento é realizado no ano zero, pode-se afirmar: 

K Q�
.1 6 �7M

N,-

MOR
� Q�� � Q� 

Onde: 

Q�� − Investimento total, actualizado em cada ano 

Q� −	Investimento total, realizado no ano zero 

                                                           
54

 Radiação solar recebida na Terra 



80 

 

O capital total investido é dado pela soma dos custos dos componentes assinalados na 
tabela seguinte: 

SunPower SPR-225-WHT 16 14400 
Inversor SB 3800/V 1 1700 

Caixa com protecções AC 1 150 
Caixa com fusíveis DC 1 70 

Seguidor LorentzEtaTrack 2000 1 2330 
Contador de venda Landys Gyr-ZMG310 com modem GSM 1 470 

Material de instalação 1 400 
Tabela 6.2 – Componentes necessários a instalação do sistema fotovoltaico pretendido 

Os valores acima, à excepção do módulo fotovoltaico não têm adicionado o valor do 
IVA, 12%. 

Com IVA o investimento total inicial é: 

Q� � 20.134,4	€ 
As despesas de operação e manutenção podem ser consideradas como 1% do total do 
capital investido, de acordo com as práticas de mercado, já que este tipo de instalação 
requer pouca manutenção, em geral, lavagem dos painéis e vistoria de ligações 
eléctricas. 

��	 � 201,344	€/�'� 
Na situação económica actual, pode-se estimar a taxa de actualização ou taxa de 
rendibilidade mínima como sendo � � 5%. 

Calculando as receitas supostas iguais para os primeiros 5 anos com base nos dados 
recolhidos e estimados tem-se: 

LR,Y � 0,585 €
FGℎ 	Z	3,600	FG	Z	1.500	ℎ 3 3.159	€ 

S�	R,Y � 4,33 

LJ�	R,Y � -
.-[�7\ 1 S�	R,Y 1 .3.159	€ − 201,344	€7 	� 12.806,7	€  

Para a parcela da receita líquida, tendo em conta a diminuição do preço de venda à rede 
de 5% ao ano durante o intervalo entre o ano 5 e o ano 15, é necessário calcular a receita 
líquida actualizada para cada ano: 

LJ�	Y,-Y �K LJ�
.1 6 �7M

-Y

MOY
S�M � 13.618,7	€ 

Uma vez que em cada ano o preço de venda à rede necessita de ser actualizado tem-se: 
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S�- � 0,95 
Para a parcela da receita líquida e para os restantes 10 anos: 

S�	-Y,EY � 7,72 

LJ�	-Y,EY �K LJ�
.1 6 �7M

N

MO-
� S�	-Y,EY

LJ-Y,EY
.1 6 �7-Y � 1.239,6	€ 

Logo: 

I#J � 12806,7 6 13.618,7	€ 6 1.239,6 − 20.134,4	€ � 7530,6	€ 
Usando a função para o cálculo do VAL (do programa Microsoft Office Excel 2007),  
também se chega a um número semelhante: 

I#J � 7563,29	€ 
A diferença entre os dois valores deve-se a erros que se atribuem a arredondamentos nos 
cálculos do primeiro VAL (erro de aproximadamente 0,4% o que pode ser considerado 
pouco significativo). 

Como o I#J é maior do que zero pode-se indicar que o investimento é viável, pois o 
investimento total e a taxa de actualização exigida pelo financiador serão cobertos, 
podendo ser geradas ainda receitas adicionais. 

 

6.2.3.2. Payback Period55 

 

O Payback Period (PB) é uma ferramenta de análise de investimentos muito útil, pois 
permite uma aferição da rentabilidade de um investimento em relação ao tempo. 

O PB é de fácil compreensão e aplicação, dando a conhecer o grau de liquidez do 
projecto, bem como o risco que lhe está associado. 

O Payback pode ser calculado através da fórmula do Período de Retorno do 
Investimento: 

�LQ � � 6 %]�
%]� − %]̂ [-

																																																																																																					 [13] 

 

 
                                                           
55

 Em português é o prazo de recuperação do capital 
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Onde: 

� – Período imediatamente antes do fluxo passar a positivo 

%]� – Fluxo de caixa acumulado para o período � 
%]̂ [- – Fluxo de caixa para o período � 6 1 
Assim: 

�LQ � 6 6 20.237,7	€
20.237,7	€ − 2507,1	€ � 	7,14 

Desta forma é possível estimar que o período de retorno do capital investido é 
aproximadamente 7 anos. 

Se se assumir que os cash flows são constantes ao longo dos anos, pode-se simplificar 
os cálculos e considerar o PB como a razão entre o total investido sobre as entradas e 
saídas de dinheiro do ano zero: 

�a � 20.134,4	€
2957,66	€ 3 6,8 

Logo, teremos um PB inferior ao anterior, PB = 6,8 anos. 

De qualquer forma é uma aposta viável, uma vez que o PB é inferior ao valor estimado 
para o tempo de vida do empreendimento, cerca de 25 anos, embora tenha um período 
relativamente grande de recuperação. 

 

6.2.3.3. Taxa Interna de Rendibilidade 

 

Um indicador de avaliação de investimentos muito interessante, a par da VAL, é a Taxa 
Interna de Rendibilidade (TIR), a taxa de actualização que anula o VAL. 

Ao contrário da VAL, a avaliação da Taxa Interna de Rendibilidade situa o projecto 
imediatamente na escala da avaliação do mercado financeiro (Castro, 2010). 

Como a aplicação da TIR não dispensa a aplicação de métodos iterativos, surge a 
necessidade de calcular este valor recorrendo à função TIR do programa Microsoft 
Office Excel 2007. 

Resolvendo esta equação recorrendo à folha de cálculo, chega-se a: 

bQL � 10% 
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Pode-se concluir, dizendo que uma forma de reduzir o retorno do capital e de tornar os 
indicadores de avaliação de investimentos mais atractivos para os investidores pode 
passar por duas soluções, uma política e outra tecnológica. 

A primeira, a solução política, consiste na extensão do regime bonificado por mais anos 
e/ou por tornar constante o preço de venda à rede por parte dos produtores, 
considerando que no final dos primeiros 5 anos, este começa a diminuir. 

Outra solução pode ser realizada por permissão do aumento da potência instalada. 

Do ponto de vista tecnológico uma solução baseia-se necessariamente na contínua 
melhoria do fabrico dos módulos fotovoltaicos, com o objectivo de conseguir maiores 
rendimentos dos mesmos e/ou pela massificação da produção combinada com o 
aumento da procura, o que reduziria também custos iniciais de compra e instalação. 

 

6.2.4 Viabilidade energética 

 

De seguida, e para encerrar este subcapítulo fez-se uma estimativa de para onde se 
poderia destinar a produção diária de energia eléctrica produzida pelo sistema de 
microgeração. 

Devido a dificuldades de obtenção de dados, partiu-se do princípio que todos os 16 
painéis estarão colocados no topo da Torre Sul. 

Com isto, é possível estimar a produção diária de energia e que locais podem ser 
beneficiados com esta energia com origem renovável. 

� � 3,600	FG	 
ℎ � 4	ℎ - Média diária de produção de energia 

Logo: 

�� � 	3,600	FG	 1 4	ℎ � 14,4	FGℎ	 
Onde: 

�� - Produção diária de energia 
O NM tem em andamento um processo de mudança das lâmpadas dos anfiteatros da 
Torre Sul, por lâmpadas LED56 de 11 W cada. 

                                                           
56

 Diodo Emissor de Luz 
 



84 

 

Se se estimar o funcionamento individual dos anfiteatros com uma média diária de 6 h e 
sabendo que a Torre Sul tem 4 anfiteatros com 30 lâmpadas cada um e mais 4 
anfiteatros com 12 lâmpadas cada, é possível fazer uma estimativa do consumo diário 
de electricidade nesses locais: 

��cd � 4 1 30 1 11G 1 6ℎ 6 4 1 12 1 11G 1 6ℎ � 7.920 6 3.168 � 11,088	FGℎ 
Onde: 

��cd - Produção diária de energia nos anfiteatros da Torre Sul 
É possível pois, afirmar que a produção diária de energia pelo sistema de microgeração 
é suficiente para permitir  (pelo menos) a iluminação diária dos anfiteatros da Torre Sul. 
Seria interessante fazer um pouco de pedagogia com os alunos, relativamente às 
questões ambientais, por exemplo, informando-os que estão a ter aulas com “energia 
limpa”. 

Devido ao facto de haver uma semelhança entre a Torre Sul e a Torre Norte (em altura e 
área)57, este projecto poderia também estender-se à segunda e até mesmo a outros  
locais do campus, desde que se  tivesse atenção a questão da potência  instalada. 

Ou seja, como decorre dos resultados gerados neste subcapítulo, é possível apontar uma 
alternativa ao consumo eléctrico convencional, procurando uma maior eficiência 
energética a partir de fontes de produção de electricidade mais sustentáveis e amigas do 
ambiente, um pouco à imagem do que se tem feito noutras universidades com avançadas 
políticas ambientais, tal como a Universidade do Michigan58, referida  no capítulo 
terceiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
57 Torre Norte: 27,5 m X 27,5 m = 756,25 	E 

 
58

 Implementou um sistema de Cogeração. 
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7. Conclusões 
 

No final da realização desta dissertação, é possível chegar a várias conclusões, umas 
mais óbvias que outras. 

Primeiro e objectivamente, o IST, especificamente o Campus da Alameda, tem um 
problema ambiental. 

Esse era um dos pressupostos de partida para a dissertação e que fica confirmado. De 
facto, campos como a produção de resíduos e reciclagem, o consumo de energia e as 
suas componentes (como por exemplo a iluminação e o conforto térmico), e o consumo 
de água, são grandes áreas onde se investe muito dinheiro anualmente e que precisam de 
atenção. 

Através do diagnóstico efectuado no capítulo 4, fica-se a conhecer as dimensões 
numéricas do problema.  

O inquérito, no capítulo 5, só veio confirmar a sintonia entre as áreas identificadas como 
problemáticas e a sensibilidade geral da população do campus, nomeadamente alunos, 
funcionários e professores. 

Por fim, no capítulo 6, são apresentadas algumas propostas de alteração ao estado 
actual, com a colocação de um sistema de microgeração. 

As sugestões de melhoria apresentadas a seguir não são propriedade exclusiva de quem 
redige esta dissertação, mas sim propostas colectivas, de quem, com experiência e 
sensibilidade espera uma mudança e que o redactor procurou coligir, sistematizar e 
aprofundar. 

O problema da instituição não consiste numa ausência de instrumentos analíticos e de 
conhecimento científico para abordar o problema das questões ambientais verificadas no 
seio do IST. Esse conhecimento existe e é até privilegiado no panorama nacional. 

A questão é que vivemos ainda num país avesso a alterações e em que cada perspectiva 
de mudança é olhada com desconfiança, independentemente da classe social ou do nível 
académico. 

Ao contrário do que se poderia pensar, apesar de o Instituto Superior Técnico não ter 
um Sistema de Gestão Ambiental implementado, tal como tem a Universidade Nova de 
Lisboa, constata-se que também aqui são promovidas algumas das mesmas medidas. O 
problema do IST, como já foi dito antes, é que não basta uma Política de Gestão 
Ambiental apenas construída a partir da base, isto é, só dependente da motivação 
individual dos agentes responsáveis ou em contacto directo com a realidade de cada 
área. 
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Não obstante o mérito dessas iniciativas individuais, pelo que foi possível constatar 
durante a realização desta dissertação, conclui-se que uma melhoria qualitativa só 
poderá ser obtida através de uma abordagem integrada, com objectivos e metas fixados 
pelos organismos de gestão do IST, e sistematicamente aplicados em todos os níveis. 

Na área do consumo de água, uma das sugestões mais viáveis seria a colocação das 
torneiras inteligentes, que já existem em casas-de-banho de alguns edifícios, as quais 
pelo facto de serem temporizadas, permitem um controlo mais efectivo do gasto de água 
pelos utentes. Outra ideia que apraz aqui deixar é a colocação de um sistema de 
reciclagem de água na piscina (através de filtros), o que permitirá reduzir 
significativamente o consumo (pode ir até os 30%) num dos locais mais responsáveis 
pelos patamares atingidos. 

Em relação ao consumo de energia, várias medidas podem ser adoptadas. Desde o 
simples apagar das luzes e aparelhos59, que vão dos computadores e impressoras e aos 
sistemas de AVAC. Seria importante a colocação de sistemas de controlo automático da 
iluminação, através de sensores (por exemplo), para que apenas esteja iluminada a área 
de trabalho efectivamente em uso e assim promover uma redução ainda maior dos 
consumos, não só nos edifícios, mas também nos espaços exteriores.  

Com a prática ainda aplicada de utilização de lâmpadas incandescentes numa sala ou 
edifício obrigam a um grande esforço dos sistemas AVAC, de modo a repor o equilíbrio 
e conforto térmico, obrigando consequentemente a um grande consumo energético, 
sugere-se a implementação de lâmpadas LED60, que além do seu baixíssimo consumo e 
ausência de produção de calor, demonstram uma boa fiabilidade. Apesar de tudo, visto 
que esta é uma tecnologia nova, ainda há questões que se levantam, como o impacto da 
sua utilização no ambiente visual e o custo económico elevado, que ainda é lentamente 
amortizável. 

Outra sugestão em termos de conforto térmico é dotar os edifícios de um bom 
isolamento, com vidros duplos por exemplo, pois actualmente os sistemas AVAC são 
responsáveis por uma grande fatia do consumo de energia nos edifícios e podem além 
disso ser responsáveis directa ou indirectamente pela poluição dos espaços interiores 
dos mesmos devido à deficiente manutenção desses mesmos sistemas. Mas é preciso ter 
atenção a que um bom isolamento carece também da existência de uma boa ventilação, 
que mantenha boa qualidade do ar interior, o que aumenta a exigência sobre a 
construção. Estas questões relacionadas com os edifícios, do conforto térmico e da 
qualidade do ar interior, surgem com uma importância fundamental pois, sem qualidade 

                                                           
59

 Estima-se que só a iluminação é responsável pelo consumo de 30% de electricidade nos edifícios, 
portanto a acção simples de desligar as luzes pode trazer grandes benefícios. 
60

 A tecnologia dos LED´s, que são diodos semicondutores, de junção P-N, que imitem luz visível quando 

excitados, antes só era usada nas viagens espaciais e em sofisticados sistemas militares encontrando-se 

agora disponível para todo o cidadão comum. 
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de ar no interior dos edifícios, a saúde dos seus ocupantes é posta em causa e sem um 
bom isolamento térmico, as perdas energéticas são incomportáveis. 

A colocação de painéis fotovoltaicos é uma das sugestões mais repetidas pela 
comunidade escolar. Deste modo, no sexto capítulo foi apresentada uma sugestão de 
microgeração com base em painéis fotovoltaicos. 

Em relação aos resíduos, uma sugestão muito apresentada passa pela colocação de 
ecopontos domésticos dentro dos edifícios, para permitir a separação dos resíduos 
recicláveis. 

Do mesmo modo, deve haver uma maior fiscalização da recolha e manuseamento dos 
resíduos de modo a garantir que estes são devidamente tratados. 

A Educação Ambiental e o despertar de consciências podem desempenhar um papel 
fulcral no lento processo de mudança de mentalidades, que poderá ter como 
consequência o envolvimento de toda a população, seja ela de uma cidade ou de um 
campus universitário. Devem ser introduzidas unidades curriculares transversais a todos 
os cursos sobre ambiente ou até constituírem-se fóruns de discussão, de modo a debater 
e apresentar soluções. Podia conceber-se nesta sequência, um grupo ad-hoc que 
permitiria criar uma plataforma de melhoria da qualidade de vida dentro do campus. 
Segundo uma ideia de um quadro do núcleo HSS, podia ser distribuído aos alunos um 
pilhão de cartão, juntamente com o kit do caloiro, de modo a que estes sejam 
sensibilizados desde o começo para a separação de resíduos. Da mesma forma, 
poderiam receber um manifesto de boas práticas ambientais. Seria também interessante 
a realização de uma semana verde, para sensibilizar todos sobre os seus direitos e 
deveres ambientais. 

Com esta dissertação pretendeu-se, a partir da identificação e análise de algumas 
questões julgadas centrais para a Gestão Ambiental do IST, propor soluções integradas 
que possam ser implementadas a curto e médio prazo na instituição. 

Por fim pretende-se incentivar o aumento da participação dos diferentes actores 
intervenientes na actividade diária do campus, pois a percentagem de não apresentação 
de sugestões das áreas assinaladas como importantes para intervenção pelos professores, 
é preocupante e sugere necessidade de mudança. 
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Anexos 

 

Anexo A 

 

RSU para a compactadora por meses. 

 

Mês Descrição segundo código 
LER 

Peso (toneladas) 

Janeiro LER 200301 - Mistura de 
Resíduos Urbanos e 

equiparados 18 
Fevereiro LER 200301 - Mistura de 

Resíduos Urbanos e 
equiparados 22,02 

Março LER 200301 - Mistura de 
Resíduos Urbanos e 

equiparados 30,6 
Abril LER 200301 - Mistura de 

Resíduos Urbanos e 
equiparados 20,16 

Maio LER 200301 - Mistura de 
Resíduos Urbanos e 

equiparados 21,68 
Junho LER 200301 - Mistura de 

Resíduos Urbanos e 
equiparados 25,74 

Julho LER 200301 - Mistura de 
Resíduos Urbanos e 

equiparados 18,32 
Agosto LER 200301 - Mistura de 

Resíduos Urbanos e 
equiparados 11,36 

Setembro LER 200301 - Mistura de 
Resíduos Urbanos e 

equiparados 22,8 
Outubro LER 200301 - Mistura de 

Resíduos Urbanos e 
equiparados 25,24 

Outubro LER 200301 - Mistura de 
Resíduos Urbanos e 

equiparados 6,46 



 

Novembro 

Dezembro 

Dezembro 

Gráfico 1 – Produção de RSU transportados pela 

Os meses de Outubro, Novembro e a primeira contagem de Dezembro, referem
uma operação de incineração no mar, código LER D1, enquanto as restantes, referem
a uma operação de incineração em t
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toneladas

LER 200301 - Mistura de 
Resíduos Urbanos e 

equiparados 17,94
LER 200301 - Mistura de 

Resíduos Urbanos e 
equiparados 6,48

LER 200301 - Mistura de 
Resíduos Urbanos e 

equiparados 17,34
Tabela 1 

 

Produção de RSU transportados pela empresa Carmona para a CTRSU da 
Valorsul, no ano de 2007. 

 

Os meses de Outubro, Novembro e a primeira contagem de Dezembro, referem
uma operação de incineração no mar, código LER D1, enquanto as restantes, referem
a uma operação de incineração em terra, código LER D10. 

Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Out Nov Dez Dez
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17,94 

6,48 

17,34 

 

empresa Carmona para a CTRSU da 

Os meses de Outubro, Novembro e a primeira contagem de Dezembro, referem-se a 
uma operação de incineração no mar, código LER D1, enquanto as restantes, referem-se 

Dez
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Mês Descrição segundo código 
LER 

Peso (toneladas) 

Janeiro 

LER 200301 - Mistura de 
Resíduos Urbanos e 

equiparados 5,7 

Janeiro 

LER 200301 - Mistura de 
Resíduos Urbanos e 

equiparados 18,24 

Fevereiro 

LER 200301 - Mistura de 
Resíduos Urbanos e 

equiparados 19,36 

Fevereiro 

LER 200301 - Mistura de 
Resíduos Urbanos e 

equiparados 4,38 

Março 

LER 200301 - Mistura de 
Resíduos Urbanos e 

equiparados 18,22 

Abril 

LER 200301 - Mistura de 
Resíduos Urbanos e 

equiparados 24,3 

Maio 

LER 200301 - Mistura de 
Resíduos Urbanos e 

equiparados 27,92 

Junho 

LER 200301 - Mistura de 
Resíduos Urbanos e 

equiparados 18,38 

Julho 

LER 200301 - Mistura de 
Resíduos Urbanos e 

equiparados 20,8 

Agosto 

LER 200301 - Mistura de 
Resíduos Urbanos e 

equiparados 15,06 

Setembro 

LER 200301 - Mistura de 
Resíduos Urbanos e 

equiparados 18,56 

Outubro 

LER 200301 - Mistura de 
Resíduos Urbanos e 

equiparados 31,8 

Novembro 

LER 200301 - Mistura de 
Resíduos Urbanos e 

equiparados 22,76 

Dezembro 

LER 200301 - Mistura de 
Resíduos Urbanos e 

equiparados 19,86 
Tabela 2 

 



 

Gráfico 2 - Produção de RSU transportados pela empresa Carmona para a CTRSU da 

Na primeira contagem de Janeiro e Fevereiro, refere
no mar, código LER D1, enquanto as restantes, referem
incineração em terra, código LER D10.

Podemos verificar, tanto em 2007 como em 2008, que o mês onde mais resíduos são 
produzidos é o mês de Outubro, com 31,7 e 31,8 toneladas respectivamente. Estes
meses coincidem com o início em força das aulas do primeiro semestre. 

O mês com menos produção dos mesmos RSU é Agosto, com 11,36 e 15,06 toneladas 
em 2007 e 2008, por ordem. É possível notar a coincidência com o período de férias do 
final do ano lectivo. 

No ano de 2007, e em Outubro, produziu
Março, com 30,6 toneladas, podendo também encontrar
dois números, já que Março marca também, o início em força do segundo semestre.
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Produção de RSU transportados pela empresa Carmona para a CTRSU da 
Valorsul, no ano de 2008 

 

Na primeira contagem de Janeiro e Fevereiro, refere-se a uma operação de incineração 
ER D1, enquanto as restantes, referem-se a uma operação de 

incineração em terra, código LER D10. 

Podemos verificar, tanto em 2007 como em 2008, que o mês onde mais resíduos são 
produzidos é o mês de Outubro, com 31,7 e 31,8 toneladas respectivamente. Estes
meses coincidem com o início em força das aulas do primeiro semestre. 

O mês com menos produção dos mesmos RSU é Agosto, com 11,36 e 15,06 toneladas 
em 2007 e 2008, por ordem. É possível notar a coincidência com o período de férias do 

No ano de 2007, e em Outubro, produziu-se 31,7 toneladas de RSU, logo seguido por 
Março, com 30,6 toneladas, podendo também encontrar-se um paralelismo entre estes 
dois números, já que Março marca também, o início em força do segundo semestre.
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Produção de RSU transportados pela empresa Carmona para a CTRSU da 

se a uma operação de incineração 
se a uma operação de 

Podemos verificar, tanto em 2007 como em 2008, que o mês onde mais resíduos são 
produzidos é o mês de Outubro, com 31,7 e 31,8 toneladas respectivamente. Estes 
meses coincidem com o início em força das aulas do primeiro semestre.  

O mês com menos produção dos mesmos RSU é Agosto, com 11,36 e 15,06 toneladas 
em 2007 e 2008, por ordem. É possível notar a coincidência com o período de férias do 

se 31,7 toneladas de RSU, logo seguido por 
se um paralelismo entre estes 

dois números, já que Março marca também, o início em força do segundo semestre. 
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Equipamentos Eléctricos e Electrónicos

Mês 

Setembro 

Maio 

Maio 

Julho 

Gráfico 3 – Recolha de material eléctrico e 
2007 

2008 não tem registos dos valores de recolha de EEE.

Em 2007, recolheram-se 6,11 toneladas de EEE, sendo que 3,41 têm componentes 
considerados perigosos. 
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Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (EEE) 

 

Descrição segundo código 
LER 

Peso (toneladas)

LER 200135 – 
Equipamentos eléctricos e 
electrónicos contendo 
componentes perigosos 

3,31

LER 200136 – 
Equipamentos eléctricos e 

electrónicos 
LER 200135 – 

Equipamentos eléctricos e 
electrónicos contendo 
componentes perigosos 

0.05

LER 200135 – 
Equipamentos eléctricos e 
electrónicos contendo 
componentes perigosos 

0,05

Tabela 3 

 

Recolha de material eléctrico e electrónico segundo a tabela 2, no ano de 

2008 não tem registos dos valores de recolha de EEE. 

se 6,11 toneladas de EEE, sendo que 3,41 têm componentes 

Mai Mai Jul
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Peso (toneladas) 

3,31 

2,7 

0.05 

0,05 

 

electrónico segundo a tabela 2, no ano de 

se 6,11 toneladas de EEE, sendo que 3,41 têm componentes 



 

Os EEE foram recolhidos pela empresa Trancoso e 
com a excepção do mês de Setembro, quando o transporte foi efectuado pela 
Transvedras. 

Segundo a empresa Renascimento, em  Dezembro de 2008 recolheu
de eee e até Setembro de 2009
recolhas efectuadas em 2009.

 

Recolha 
de 2009 

Janeiro Fevereiro

Número 
de 

recolhas 

4 4 

Tabela 4 – Recolhas de eee segundo dados da empresa Renascimento

Pilhas e acumuladores

 

Mês 

Maio 

Julho 

Gráfico 4 – Pilhas acumuladores recolhidos por mês, no ano de 
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Os EEE foram recolhidos pela empresa Trancoso e conduzidos para a Quimitécnica, 
com a excepção do mês de Setembro, quando o transporte foi efectuado pela 

Segundo a empresa Renascimento, em  Dezembro de 2008 recolheu-se
e até Setembro de 2009, 6,96 toneladas. A seguir na tabela 4, temos os meses e as 

recolhas efectuadas em 2009. 

Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto

8 7 5 5 7 

Recolhas de eee segundo dados da empresa Renascimento

 

acumuladores 

Descrição segundo código 
LER 

Peso (toneladas)

LER 200133 – Mistura de 
pilhas e acumuladores 

0,17

LER 200133 – Mistura de 
pilhas e acumuladores 

0,25

Tabela 5 

Pilhas acumuladores recolhidos por mês, no ano de 

Mai Jul
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conduzidos para a Quimitécnica, 
com a excepção do mês de Setembro, quando o transporte foi efectuado pela 

se 2,17 toneladas 
a tabela 4, temos os meses e as 

Agosto Setembro 

6 10 

Recolhas de eee segundo dados da empresa Renascimento 

Peso (toneladas) 

0,17 

0,25 

 

Pilhas acumuladores recolhidos por mês, no ano de 2007 



 

No mês de Maio de 2007, as pilhas foram transportadas pela empresa Tex para a 
Resitejo e no mês de Julho, foram encaminhadas para a Quimitécnica pela 
transportadora Carmona.  

Recolheram-se em 2007, 0,42 toneladas de pilhas e acumuladores, onde se inc
acumuladores de chumbo. 

Só há registado em 2008, a recolha, em Maio, de 160 quilos de pilhas e acumuladores, 
que foram transportados para a Resitejo, pela transportadora Tex.

 

Lâmpadas contendo componentes perigosos

Mês 

Julho 

Setembro 

Gráfico 5 – 

Ton

 

No mês de Maio de 2007, as pilhas foram transportadas pela empresa Tex para a 
Resitejo e no mês de Julho, foram encaminhadas para a Quimitécnica pela 

se em 2007, 0,42 toneladas de pilhas e acumuladores, onde se inc
 

Só há registado em 2008, a recolha, em Maio, de 160 quilos de pilhas e acumuladores, 
que foram transportados para a Resitejo, pela transportadora Tex. 

Lâmpadas contendo componentes perigosos 

 

Descrição segundo código 
LER 

Peso (toneladas)

LER 20021 – Lâmpadas 
fluorescentes e outros 

resíduos contendo 
mercúrio 

0,74

LER 20021 – Lâmpadas 
fluorescentes e outros 

resíduos contendo 
mercúrio 

0,02

Tabela 6 

 Lâmpadas fluorescentes recolhidas em 2007

0,74

0,02
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No mês de Maio de 2007, as pilhas foram transportadas pela empresa Tex para a 
Resitejo e no mês de Julho, foram encaminhadas para a Quimitécnica pela 

se em 2007, 0,42 toneladas de pilhas e acumuladores, onde se incluem 

Só há registado em 2008, a recolha, em Maio, de 160 quilos de pilhas e acumuladores, 

eso (toneladas) 

0,74 

0,02 

 

Lâmpadas fluorescentes recolhidas em 2007 

Set

Jul



 

 

Ambas as remessas de lâmpadas fluorescentes tiveram como destino a Quimitécnica, 
mas as primeiras foram transportadas pela empresa Trancoso e as últimas pela empresa 
Transvedras. 

 

Mês 

Maio 

Outubro 

 

Gráfico 6 –

Ambas as recolhas foram realizadas pela 
Quimitécnica. 

Em 2007, assinalam-se 0,76 toneladas de lâmpadas fluorescentes e outros resíduos 
contendo mercúrio, e em 2008 só se recolheu 0,131 toneladas das mesmas. Em ambos 
os anos, estes resíduos foram recolhidos antes 

Ton

Ambas as remessas de lâmpadas fluorescentes tiveram como destino a Quimitécnica, 
mas as primeiras foram transportadas pela empresa Trancoso e as últimas pela empresa 

Descrição segundo código 
LER 

Peso (toneladas)

LER 20021 – Lâmpadas 
fluorescentes e outros 

resíduos contendo 
mercúrio 

0,104

LER 20021 – Lâmpadas 
fluorescentes e outros 

resíduos contendo 
mercúrio 

0,027

Tabela 7 

– Lâmpadas fluorescentes recolhidas em 2008

 

Ambas as recolhas foram realizadas pela empresa Pombalense com destino à 

se 0,76 toneladas de lâmpadas fluorescentes e outros resíduos 
contendo mercúrio, e em 2008 só se recolheu 0,131 toneladas das mesmas. Em ambos 
os anos, estes resíduos foram recolhidos antes e após o verão. 

0,104

0,027

98 

Ambas as remessas de lâmpadas fluorescentes tiveram como destino a Quimitécnica, 
mas as primeiras foram transportadas pela empresa Trancoso e as últimas pela empresa 

Peso (toneladas) 

0,104 

0,027 

 

Lâmpadas fluorescentes recolhidas em 2008 

empresa Pombalense com destino à 

se 0,76 toneladas de lâmpadas fluorescentes e outros resíduos 
contendo mercúrio, e em 2008 só se recolheu 0,131 toneladas das mesmas. Em ambos 

Mai

Out
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Resíduos perigosos dos laboratórios da Torre Sul 

 

Mês Descrição segundo código 
LER 

Peso (toneladas) 

Julho LER 160506 – produtos de 
laboratório compostos ou 
contendo substâncias 

perigosas 

3,005 

Julho LER 130105 – Emulsões 
não cloradas 

0,18 

Julho LER 150110 – Embalagens 
contendo ou contaminadas 
por produtos perigosos 

0,02 

Julho LER 160120 – Vidro 0,205 
Julho LER 160506 - produtos de 

laboratório compostos ou 
contendo substâncias 

perigosas 

0,02 

Julho LER 160503 - produtos de 
laboratório compostos ou 
contendo substâncias 

perigosas ? 

 
0,37 

Setembro LER 80317 – ? 0,05 
Setembro LER 160120 – Vidro 0,2 
Setembro LER 150110 – Embalagens 

contendo ou contaminadas 
por produtos perigosos 

 
0,02 

Dezembro LER 160120 – Vidro 0,085 
Dezembro LER 170604 – Materiais 

de isolamento 
0,125 

Dezembro LER 150110 – Embalagens 
contendo ou contaminadas 
por produtos perigosos 

 
0,02 

Dezembro LER 160506 – produtos de 
laboratório compostos ou 
contendo substâncias 

perigosas 

 
0,75 

Dezembro LER 160506 – produtos de 
laboratório compostos ou 
contendo substâncias 

perigosas 

 
0,152 

Dezembro LER 160506 – produtos de 
laboratório compostos ou 
contendo substâncias 

perigosas 

 
0,112 

Dezembro LER 160506 – produtos de  



 

Dezembro 

Dezembro 

Dezembro 

 

Gráfico 7 – Recolha de resíduos perigosos no ano de 2007
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LER 160506 – produtos de 
laboratório compostos ou 
contendo substâncias 

perigosas  

0,11

LER 160506 – produtos de 
laboratório compostos ou 
contendo substâncias 

perigosas 

0,012

LER 160506 – produtos de 
laboratório compostos ou 
contendo substâncias 

perigosas 

1,374

Tabela 8 

Recolha de resíduos perigosos no ano de 2007
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Recolha de resíduos perigosos no ano de 2007 
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Gráfico 8 – Recolha de resíduos perigosos no ano de 2008

É possível reparar que no ano de 2007, registou
que houve uma preocupação em recolher os
anos. 

Embora tenha havido mais uma recolha em 2007, os valores totais recolhidos nesse ano 
ainda são inferiores aos registados em 2008, 7,77 contra 8,309 toneladas.
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Descrição segundo código 
LER 

  Peso (toneladas)

LER 160506 – Produtos de 
laboratórios compostos ou 

contendo substâncias 
perigosas 

3,851

LER 130501 – Resíduos 
sólidos provenientes de 

desarenadores e de 
separadores de óleo/água 

0,025

LER 150110 – Embalagens 
contendo ou contaminadas 
por produtos perigosos 

0,03

LER 160506 – produtos de 
laboratório compostos ou 
contendo substâncias 

perigosas 

4,403

Tabela 9 

 

Recolha de resíduos perigosos no ano de 2008

 

É possível reparar que no ano de 2007, registou-se mais uma recolha que em 2008, e 
que houve uma preocupação em recolher os resíduos antes e após o verão, em ambos os 

Embora tenha havido mais uma recolha em 2007, os valores totais recolhidos nesse ano 
ainda são inferiores aos registados em 2008, 7,77 contra 8,309 toneladas.

Mai Mai Out
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Peso (toneladas) 

3,851 

0,025 

0,03 

4,403 

 

Recolha de resíduos perigosos no ano de 2008 

se mais uma recolha que em 2008, e 
resíduos antes e após o verão, em ambos os 

Embora tenha havido mais uma recolha em 2007, os valores totais recolhidos nesse ano 
ainda são inferiores aos registados em 2008, 7,77 contra 8,309 toneladas. 
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Em Julho e Dezembro de 2007, os resíduos foram transportados pela Trancoso e em 
Setembro pela Transvedras, com destino a Quimitécnica. 

Em 2008, os resíduos foram recolhidos pela Pombalense e enviados à Quimitécnica. 
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Anexo B 

Inquérito 

Aluno Curso:             Ano: 

Docente Curso que lecciona: 

Funcionário Edifício: 

Idade: 

1. Acha que o Instituto Superior Técnico, Campus da Alameda, precisa de 
implementar uma Política de Gestão Ambiental? 

Sim        Não  

2. Se sim, quais as áreas (somente as que achar importantes) por ordem de 
importância (1,2,3…), que merecem mais intervenção? 

Produção de resíduos 

Reciclagem 

Conforto térmico nos edifícios 

Iluminação 

Consumo de energia 

Consumo de água 

Qualidade da água 

Produção de ruído 

Qualidade do ar no interior dos edifícios 

Qualidade do ar no exterior dos edifícios 

Segurança 

Jardins e espaços verdes 

 

3. Ideias e sugestões a implementar: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


