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1. Introdução
Implementar novas tecnologias para otimizar resultados e promover a sustentabilidade já é uma estratégia de
muitas Universidades. Uma das principais práticas adotadas é a melhoria da eficiência energética. As ações
direcionadas neste sentido minimizam o consumo de energia, preservam o meio ambiente e contribuem para a
diminuição da despesa de funcionamento.
Também, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto douro (UTAD), a melhoria contínua da eficiência energética,
passando pela diminuição da responsabilidade ambiental, passaram a fazer parte do vocabulário comum.
O consumo de energia nas instalações da UTAD é um dos fatores mais relevantes para a avaliação da
sustentabilidade da instituição, estando este diretamente relacionado com as atividades principais e inerentes a
uma instituição de Ensino Superior: Ensino e Investigação. Por sua vez, são parâmetros fundamentais e
condicionantes do consumo de energia o número de edifícios e seus sistemas e o número de ocupantes divididos
entre alunos e trabalhadores (trabalhadores docentes e não docentes e investigadores).
Na procura de um rumo para a sustentabilidade da UTAD, foram identificadas medidas de melhoria para as
instalações, nomeadamente da eficiência energética (para além das relacionadas com a qualidade do ar, com o
consumo de água e com a produção e gestão de resíduos), que em última análise se traduzem por uma melhoria
dos espaços ocupados, no que diz respeito, entre outros aspetos, à melhoria do conforto térmico e da iluminação
nas zonas de trabalho.
O objetivo das medidas de melhoria da eficiência energética é promover o uso correto e sustentável das fontes de
energia. Afinal, consumir os recursos naturais sem planeamento pode colocar em risco a sobrevivência das
próximas gerações em um futuro próximo.
Além da questão ambiental, melhorar a eficiência energética em edifícios traz diversos outros benefícios. Entre
eles, estão:
•
•
•
•

Menor consumo de energia elétrica: as universidades requerem uma grande quantidade de energia.
Afinal, utilizam equipamentos, sistemas e uma ampla rede de iluminação;
Aumento na competitividade: com a redução do consumo e consequente redução na despesa de
funcionamento, a instituição de ensino consegue tornar-se mais competitiva;
Melhoria da imagem da universidade: quando a instituição investe em boas práticas ambientais,
causa discriminação positiva para pais, alunos, professores, parceiros e a sociedade em geral;
Possibilidade de crescer sem a necessidade de readequar a estrutura interna: com todos os
benefícios financeiros da eficiência energética, a universidade tem melhores condições de
crescimento.

Perante as necessidades, em 2015 foram realizadas auditorias energéticas e da qualidade do ar e que culminaram
em 2017/2018/2019 com a certificação integral, no âmbito do SCE, do património edificado da UTAD.
Com a publicação da Diretiva n.º 2010/31/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Maio de 2010,
relativa ao desempenho energético dos edifícios, foi reformulado o regime estabelecido pela Diretiva n.º
2002/91/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro de 2002. Aquela diretiva vem clarificar
alguns dos princípios do texto inicial e introduzir novas disposições que visam o reforço do quadro de promoção
do desempenho energético nos edifícios, à luz das metas e dos desafios acordados pelos Estados-Membros para
2020.
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A transposição para o direito nacional da Diretiva n.º 2010/31/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19
de Maio de 2010, gerou a oportunidade de melhorar a sistematização e o âmbito de aplicação do sistema de
certificação energética e respetivos regulamentos, bem como de alinhar os requisitos nacionais às imposições
explicitamente decorrentes da mesma. Assim, o presente diploma assegura não só a transposição da diretiva em
referência, mas também uma revisão da legislação nacional, que se consubstancia em melhorias ao nível da
sistematização e âmbito de aplicação ao incluir, num único diploma, o Sistema de Certificação Energética dos
Edifícios (SCE), o Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Habitação (REH) e o Regulamento
de Desempenho Energético dos Edifícios de Comércio e Serviços (RECS), atendendo, simultaneamente, aos
interesses inerentes à aplicabilidade integral e utilidade deste quadro legislativo, e aos interesses de simplificação
e clareza na produção legislativa de carácter predominantemente técnico.
Enquadramento institucional
Situada no norte-oriental da cidade de Vila Real, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) foi criada
em 1973 como um Instituto Politécnico, e tornou-se Universidade Pública em 1986. A UTAD é uma das mais jovens
universidades de Portugal.
O Campus Universitário foi construído no local de uma série de antigas propriedades rurais, e está localizado perto
do centro da cidade.
No centro da cidade, estão localizados os edifícios residenciais, divididos entre o Complexo de Codessais o
Complexo de Além-Rio.

Figura 1 - A UTAD na cidade de Vila Real

A UTAD tem evidenciado no seu plano estratégico preocupações redobradas com a qualidade e sustentabilidade
dos espaços ocupados.
A UTAD escolheu o lema “A Caminho de uma Eco Universidade”
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Consciente da necessidade de incorporar a ética ambiental na sua atividade, a UTAD decidiu apostar na criação
de um eco campus e assumir o compromisso com a sustentabilidade ecológica.
A política de sustentabilidade da UTAD encontra-se articulada com os 17 Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável definidos na “Agenda 2030” da Organização das Nações Unidas (ONU), expressos no documento
“Transformando o nosso Mundo: A Agenda para o Desenvolvimento Sustentável de 2030.
O compromisso ambiental assenta numa política e numa agenda de sustentabilidade ambiental, envolvendo toda
a comunidade académica e os utentes do Jardim Botânico em práticas de melhoria contínua de desempenho
ambiental, tendo por base o cumprimento dos seguintes compromissos:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Planeamento e ordenamento do Campus;
Nova construção sustentável;
Eficiência energética e Fontes de energia renovável e qualidade do ar;
Gestão de recursos e de resíduos;
Conservação da água e gestão de efluentes;
Gestão de tráfego automóvel;
Garantia de circulação pedonal ou não poluente;
Alimentação e serviços de alimentação;
Gestão dos espaços verdes;
Saúde, bem-estar e segurança;
Formação ambiental e participação da comunidade académica.

Têm sido tomadas medidas conducentes à redução da pegada de carbono das instalações universitárias, que,
embora se reconheça que é um plano para vários anos, representa uma medida estrutural para UTAD.
Um dos objetivos é o reconhecimento do Campus Universitário pelas normas de referência NP EN ISO 14001 e
50001.
Com o mesmo objetivo estão em curso, o projeto U-Bike, o projeto de Instalação de Sistemas de Monitorização e
Atuação Inteligentes, tendo em vista a gestão eficiente de recursos, Programa de Apoio à Mobilidade Elétrica na
Administração Pública com financiamento do Fundo Ambiental (que conduziu à aquisição de 2 viaturas elétricas e
de 4 postos de carregamento para viaturas elétricas), Estruturação do Eixo Ciclável Estruturante no Campus da
UTAD, entre outros projetos.
A implementação de medidas de eficiência energética nos grandes edifícios da UTAD, crucial para o cumprimento
dos objetivos da UTAD em torno da sustentabilidade.

Matriz energética da UTAD
A matriz energética do Campus da UTAD foi sofrendo alterações significativas ao longo da sua existência. Desde
o início da Universidade e da implementação dos primeiros edifícios na Quinta de Prados, a fonte de energia
utilizada para aquecimento foi sendo alterada de acordo com a disponibilidade de mercado e de tecnologia. Com
efeito, desde a construção da Central Térmica nº1, há cerca de 30 anos, com uma potência instalada próxima dos
2 MW, houve a preocupação de garantir calor a partir de uma fonte de energia limpa. Com este fim, foram
instaladas 2 caldeiras a casca de amêndoa que rapidamente, por dificuldades operacionais, foram transformadas
para queimar fuel óleo e depois nafta. Foi um enorme retrocesso nas preocupações ambientais, que de alguma
forma sempre estiveram no centro da política de desenvolvimento do Campus da UTAD.
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Com o passar do tempo, e com a construção de mais edifícios e porque a nafta originava problemas graves,
principalmente quando as cinzas reagiam com a humidade fria do ar, foram instalados depósitos de gás propano
em diversos pontos do Campus, principalmente com o objetivo de garantir uma fonte de energia ininterrupta às
caldeiras de preparação de água quente, bem como aos diversos bares que começaram a existir. Nesta altura, o
número de centrais térmicas tinha já aumentado para potências globais de aquecimento na ordem dos 3 MW.
Nos primeiros anos deste milénio é introduzido o gás natural no Campus da UTAD e as caldeiras são reconvertidas
para operar com este combustível. Os depósitos de gás propano são desativados. Com a construção de novos
edifícios no Campus, a potência térmica instalada em caldeiras de preparação de água quente aumenta para
valores próximos dos 4,5 MW, divididos por 12 caldeiras, valor que se mantém constante desde 2011.
No que diz respeito à eletricidade, a potência instalada foi aumentando ao ritmo da construção de novos edifícios,
atingindo valores próximos dos 2 MW em 2016.
De uma forma simples, a matriz energética da UTAD é, atualmente, partilhada entre a eletricidade e o gás natural,
passando, a partir de 2020, a incluir a biomassa e a produção fotovoltaica.

A partir de 2016, surge um novo paradigma baseado na melhoria do desempenho energético e ambiental das
instalações. Iniciaram-se um conjunto de projetos que por um lado tinham como objetivo a diminuição das
emissões de gases de efeito de estufa e por outro a diminuição do consumo de energia, embora focados na
melhoria do conforto dos ocupantes, quer em termos de climatização, quer em termos de iluminação.
Nesta altura, a nova construção e as obras de requalificação obrigavam-se à melhoria dos sistemas de iluminação,
entre outros aspetos relacionados com o aquecimento/arrefecimento ambiente.
Em 2019 foram iniciadas as intervenções que tinham sido preconizadas no final de 2016, cujos resultados
operacionais serão visíveis a partir de 2020.

Das medidas de melhoria de desempenho energético mais relevantes, destacam-se as seguintes:
✓ Melhoria, pelo menos em duas classes, da classificação energética de 14 edifícios.
✓ No Campus Universitário, mantendo ainda o gás natural como fonte de energia para aquecimento,
foram instalados 1,5 MW de potência em caldeiras a biomassa (2,15 MW em todo o património da
UTAD).
✓ Foram instalados 864 painéis fotovoltaicos, numa potência total instalada de 210 kW.
✓ Foram substituídos cerca de 11269 sistemas de iluminação baseados em balastro ferromagnético
por sistemas baseados em tecnologia LED, resultando numa diminuição da potência instalada de
443,19 kW em iluminação.
✓ Foram instalados mais 341 sensores de movimento em corredores e instalações sanitárias.
✓ Foram instalados sistemas de expansão direta, do tipo VRF, em edifícios onde os sistemas de
aquecimento eram baseados em resistência e foram substituídos 3 chillers, numa potência total de
1488,7 kW, por sistemas de eficiência superior.
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✓ Foi substituído o material existente nas coberturas dos edifícios, baseado em fibrocimento, por
materiais de desempenho energético superior, numa área na ordem do 35000m2, ao mesmo tempo
que foi colocado isolamento térmico nos desvãos sanitários dos edifícios.
✓ Foram instaladas janelas eficientes (cerca de 312m2) nos edifícios onde estas ainda eram baseadas
em vidro simples.
✓ Instalação de novas baterias de condensadores.

Com a implementação destas medidas de melhoria da eficiência energética nos edifícios do Campus Universitário,
a matriz energética sofreu uma alteração profunda, passa agora a ser constituída por eletricidade, gás natural,
biomassa e eletricidade fotovoltaica.
Também, decorrente da implementação destas medidas de melhoria da eficiência energética, a potência instalada
em eletricidade diminui de forma considerável, muito por conta da diminuição da potência instalada em iluminação,
melhoria do isolamento térmico da cobertura e da produção fotovoltaica para autoconsumo.
Da mesma forma, a instalação de novas baterias de condensadores, em dezembro de 2019, nos Postos de
Transformação vai contribuir para a eliminação das componentes reativas associadas ao consumo de eletricidade.

Assim, tendo por base as medidas de eficiência energética preconizadas no final de 2016 para melhoria do
desempenho energético dos edifícios do Campus Universitário, são expectáveis para o final de 2020 os resultados
apresentados na Tabela 1.

Tabela 1 - Medidas de Melhoria de eficiência energética preconizadas em 2016 e implementadas em 2019

Número de edifícios com ações de melhoria da eficiência energética

12 | 14

Redução anual do consumo de energia

1.530.629,00 kWh

Diminuição anual estimada das emissões de GEE

969,26 Ton CO2eq

Área útil dos edifícios

52.872,94 m2

Área de isolamento térmico aplicado na envolvente opaca

34.848,37 m2

Área de janelas eficientes
Potência instalada em sistemas de produção de energia elétrica (FER)
Diminuição da potência instalada em iluminação
Número de sensores de movimento associados à iluminação

Número de lâmpadas substituídas
Redução do consumo de energia primária
Potência instalada em novos sistemas a biomassa
Potência instalada em novos equipamentos de climatização
Custo total de investimento

311,63 m2
210 kW | 864 p FV
443,19 kW
341

11.269
307,36 Tep
2.150,00 kW
1.488,70 kW
3.067.205,09 €

A implementação destas medidas de melhoria de eficiência energética vão traduzir-se, no Campus Universitário,
em:
✓ 21,41% de redução no consumo de energia
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✓ 75,56% de redução nas emissões de GEE
✓ 49,91% de redução no consumo de energia primária
A implementação destas medidas de melhoria da eficiência energética permitiu, ainda, dar cumprimento ao D.L.
nº 118/2013 no que diz respeito à Certificação Energética de Edifícios

Em termos práticos, a implementação destas medidas de melhoria da eficiência energética vai traduzir-se por:
✓ maior eficiência no consumo da energia,
✓ melhor conforto térmico e ocupacional,
✓ produção renovável de energia para autoconsumo,
✓ redução da fatura energética,
✓ melhor qualidade do ar interior e exterior (redução do consumo de combustíveis fosseis),
✓ eliminação de materiais pouco amigos do ambiente (R22 e materiais contendo amianto).

Campus
Universitário

Complexo
residencial de
Codessais

Complexo
residencial de
Além-Rio

Figura 2 - Edifícios da UTAD com ações de melhoria de eficiência energética preconizadas em 2016 e implementadas em 2019

Outras medidas de melhoria da eficiência energética foram sendo adotadas, entre elas a substituição dos grupos
de bombagem de água por sistemas de menor potência e de melhor eficiência, substituição dos sistemas de
iluminação dos campos de jogos por sistemas baseados em tecnologia LED, substituição de sistemas motrizes
em elevadores, entre outros equipamentos, por sistemas de melhor eficiência.
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Certos de que muito caminho existe para fazer, outras medidas estão já em planeamento e outras já em execução,
sendo que algumas delas passam apenas pela melhoria da manutenção e segurança de sistemas e pela
monitorização dos consumos de energia. Uma medida de relevo é a substituição dos sistemas de iluminação da
Nave de Desportos, que por si só, representa uma diminuição na potência instalada em iluminação na ordem dos
50kW. Esta intervenção tem data prevista de conclusão para julho de 2020.

Para o corrente ano, prevê-se ainda a instalação de sistemas de telecontagem em todos os edifícios,
complementando os sistemas já existentes, trazendo uma melhoria na análise de resultados, principalmente no
que diz respeito aos intervalos de tempo considerados.
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2. Evolução do consumo de energia no Campus da UTAD
Conhecer a evolução do consumo de energia nas instalações da UTAD e, em particular, no Campus da UTAD,
será a garantia para um melhor planeamento das ações corretivas e para a adoção de medidas de melhoria da
eficiência energética que se traduzam por um aumento da sustentabilidade da instituição, mas acima de tudo,
tendo sempre em atenção a melhoria do conforto dos espaços ocupados pela academia, principalmente no que
diz respeito à qualidade do ar, à climatização e à iluminação.

2.1 Evolução do consumo de eletricidade
O consumo de eletricidade no Campus da UTAD é obtido pelos consumos apresentados pelos CPE da Quinta de
Prados e da Quinta de Vila Nova de Cima (Tabela 2). Os dois pontos de entrega são feitos em MT, com tarifário
tetra-horário.
Tabela 2 - CPE que contribuem para o consumo de Energia Ativa no Campus Universitário
CPE

Local

PT0002000070180233FZ

Quinta de Prados

PT0002000070180244PW

Quinta de Vila Nova de Cima

Potência Contratada

Potência Certificada

(kVA)

(kVA)
1 780,95

3 830,00

186,00

400,00

Apresenta-se na Figura 3 a evolução do consumo de eletricidade no CPE da Quinta de Prados.
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Figura 3 - Evolução do consumo de energia de 22 de fevereiro de 2016 a 23 de março de 2020 no CPE PT0002000070180233FZ (Quinta
de Prados)
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Na Figura 4 é apresentada a evolução do consumo de eletricidade no CPE da Quinta de Vila Nova de Cima, onde
aparece evidenciada uma falha na telecontagem da responsabilidade do distribuidor que coincidiu com a mudança
do transformador que servia as instalações. A alteração do transformador decorreu da construção de vários
edifícios que obrigou à duplicação da potência contratada. Com a entrada em funcionamento destes novos
edifícios, verificou-se um aumento no consumo de energia, bem ilustrado no período de outubro de 2018 a março
de 2019.
Da mesma forma, o número de alunos e trabalhadores no conjunto dos edifícios servidos por este CPE aumentou
de forma significativa. Estes alunos e trabalhadores estavam num edifício localizado na cidade de Vila Real e como
tal não contribuíam para o consumo de energia no Campus Universitário até maio de 2017.
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Figura 4 - Evolução do consumo de energia de 08 de fevereiro de 2016 a 09 de março de 2020 no CPE PT0002000070180244PW
(Quinta de Vila Nova de Cima)

Facilmente se constata que o contributo para o consumo total de eletricidade no Campus Universitário do CPE
PT0002000070180244PW (Quinta de Vila Nova de Cima), é muito reduzido quando comparado com o contributo
do consumo de eletricidade do CPE PT0002000070180233FZ (Quinta de Prados), tal como se pode verificar pela
Tabela 3.
Na Figura 5 é apresentada a evolução do consumo total de Energia Ativa no Campus Universitário no período
fevereiro de 2016 a março de 2020.
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Tabela 3 - Consumo total de Energia Ativa no Campus Universitário e contributo de cada CPE
Total Energia Ativa

CPE

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

PT0002000070180233FZ
PT0002000070180244PW

4 871 663,00
147 857,00

97,05% 4 812 609,00
2,95% 114 507,00

97,68% 5 182 670,00
2,32% 250 227,00

95,39% 4 692 222,00
4,61% 238 580,00

95,16%
4,84%

Total

5 019 520,00

100,00% 4 927 116,00

100,00% 5 432 897,00

100,00% 4 930 802,00

100,00%

Período de faturação anual: PT0002000070180233FZ (CPE Quinta de Prados) de 24/02 a 23/02; PT0002000070180244PW (CPE Quinta de Vila
Nova de Cima) de 10/02 a 09/02
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Figura 5 - Consumo total de Energia Ativa no Campus Universitário

Na Figura 6 é possível observar que a distribuição do consumo de eletricidade pelos diferentes períodos de
consumo se mantém praticamente constante.
Não obstante de nos últimos anos ter ocorrido um aumento significativo do número de alunos e na área construída
e área ocupada, ocorreram ao mesmo tempo algumas medidas de melhoria da eficiência energética que
contribuíram para este equilíbrio.
Também, deverá ter-se em conta que a atividade diária e noturna no Campus mantém os seus princípios, inerentes
à atividade de uma instituição de Ensino Superior.

Na Figura 7 e na Figura 8 são apresentadas as evoluções das componentes reativas da energia para os dois CPE
que contribuem para consumo de energia no Campus Universitário.
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Facilmente se constata por estas duas figuras que nos últimos meses, coincidindo com a manutenção e instalação
de novas baterias de condensadores, as componentes reativas apresentam valores de zero próximos deste.
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Figura 6 - Distribuição anual do consumo de Energia Ativa pelos períodos de consumo

Na Figura 7 e na Figura 8 são apresentadas as evoluções das componentes de energia reativa para os dois CPE
do Campus Universitário, respetivamente para o CPE da Quinta de Prados e para o CPE da Quinta de Vila Nova
de Cima.
Nestas figuras aparece já evidenciado o resultado da instalação, em dezembro de 2019, das novas baterias de
condensadores, resultando na eliminação das componentes de energia reativa. Os principais impactos traduzemse por uma qualidade melhor da energia no interior do Campus, bem como na redução da fatura energética dos
dois CPE em análise.
Na Figura 9 e na Figura 10 são apresentadas, para os CPE da Quinta de Prados e da Quinta de Vila Nova de
Cima, respetivamente, as evoluções da Potência Tomada e da Potência nas Horas de Ponta.
Verifica-se, para os dois CPE, que no último ano ocorreu uma diminuição da potência em horas de ponta, cujo
impacto na fatura energética é significativo. Prevê-se que com a entrada em funcionamento das centrais
fotovoltaicas, esta diminuição venha a acentuar-se de forma significativa.
No que diz respeito à potência tomada, ocorreu um aumento nos primeiros meses de 2020, muito por conta das
temperaturas ambiente que se fizeram sentir, bem como por uma maior necessidade de funcionamento dos
sistemas de iluminação, pois foram grandes os períodos de céu coberto.
Com a implementação das medidas de eficiência energética em curso, prevê-se uma acentuada redução da
potência tomada, tendo em conta a redução da potência instalada em sistemas de iluminação, bem como pela
produção fotovoltaica.
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Figura 7 - Evolução das componentes de Energia Reativa de 22 de fevereiro de 2016 a 23 de março de 2020 no CPE
PT0002000070180233FZ (Quinta de Prados)
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Figura 8 - Evolução das componentes de Energia Reativa de 08 de fevereiro de 2016 a 09 de março de 2020 no CPE
PT0002000070180244PW (Quinta de Vila Nova de Cima)
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Figura 9 - Evolução da Potência Tomada e da Potência nas Horas de Ponta de 22 de fevereiro de 2016 a 23 de fevereiro de 2020 no CPE
PT0002000070180233FZ (Quinta de Prados)
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Figura 10 - Evolução da Potência Tomada e Potência nas Horas de Ponta de 08 de fevereiro de 2016 a 09 de fevereiro de 2020 no CPE
PT0002000070180244PW (Quinta de Vila Nova de Cima)
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2.2 Evolução do consumo de gás natural
O consumo de gás natural no Campus da UTAD é obtido pelos consumos apresentados pelos CUI da Quinta de
Prados, da Quinta de Vila Nova de Cima - Apoio à Pista de Atletismo e da Quinta de Vila Nova de Cima - Polo II
da ECVA/ESS (Tabela 4).
Tabela 4 - CUI que contribuem para o consumo de Gás Natural no Campus Universitário
CUI

Local

Tipo de fornecimento

PT1702000003103186EA

Quinta de Vila Nova de Cima - Apoio à Pista de Atletismo

Tarifa Base BP < Escalão 4 (1001 - 10000m 3/ano)

PT1702000003112004ZN
PT1702000003103583QD

Quinta de Vila Nova de Cima - Polo II da ECVA / ESS
Quinta de Prados

BP - MENSAL (10001-100000m 3/ano)
BP - DIÁRIA >= 100001m 3/ano

Na Figura 11 é apresentada a evolução do consumo de gás natural em kWh dos CUI da Quinta de Prados
(PT1702000003103583QD), da Quinta de Vila Nova de Cima - Apoio à Pista de Atletismo
(PT1702000003103186EA) e da Quinta de Vila Nova de Cima - Polo II da ECVA/ESS (PT1702000003112004ZN)
entre o período de maio de 2014 e janeiro de 2020. Para o mesmo período é também apresentada a evolução do
consumo total de gás natural em kWh do Campus Universitário.
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Figura 11 - Evolução do consumo de gás natural em kWh dos CUI da Quinta de Prados (PT1702000003103583QD), da Quinta de Vila
Nova de Cima - Apoio à Pista de Atletismo (PT1702000003103186EA) e da Quinta de Vila Nova de Cima - Polo II da ECVA/ESS
(PT1702000003112004ZN) entre o período de maio de 2014 e janeiro de 2020. Evolução do consumo total de gás natural em kWh do
Campus Universitário
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Na Figura 11 é evidenciada uma redução no consumo de gás natural durante o ano de 2019/2020, fruto de um
programa de manutenção às caldeiras, apesar de uma estação de aquecimento mais prolongada, quando
comparada com a dos anos anteriores.
Facilmente se constata que o contributo para o consumo total de gás natural no Campus Universitário dos CUI da
Quinta de Vila Nova de Cima - Apoio à Pista de Atletismo (PT1702000003103186EA) e da Quinta de Vila Nova de
Cima - Polo II da ECVA/ESS (PT1702000003112004ZN), são muito reduzidos quando comparado com o
contributo do consumo de gás natural do CUI da Quinta de Prados (PT1702000003103583QD), tal como se pode
verificar pela Tabela 5.
A variabilidade dos contributos dos CUI da Quinta de Vila Nova de Cima - Apoio à Pista de Atletismo
(PT1702000003103186EA) e da Quinta de Vila Nova de Cima - Polo II da ECVA/ESS (PT1702000003112004ZN)
fica a dever-se ao número de banhos, uma vez que se trata de instalações desportivas. Para além da academia
da UTAD, estas instalações são cedidas a clubes da cidade de Vila Real, com utilização diária de mais de 100
atletas no período compreendido entre as 18:00h e as 23:00 e aos fins de semana. Da mesma forma, a Nave de
Desportos, cujo fornecimento de gás natural para preparação de águas quentes sanitárias é feito a partir do CUI
da Quinta de Prados (PT1702000003103583QD), tem utilização, por coletividades exteriores à UTAD, idêntica à
referida para os CUI da Quinta de Vila Nova de Cima. Obviamente, o consumo de gás natural vai depender de
forma muito significativa do número de atletas exteriores à UTAD e da sazonalidade dos torneios e competições
nas mais diferentes modalidades.

Tabela 5 - Consumo total de gás natural em kWh no Campus Universitário e contributo de cada CUI
CUI

Total Energia
2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

PT1702000003103186EA
PT1702000003112004ZN
PT1702000003103583QD

198 191,00
114 912,00
2 435 080,00

7,21% 122 218,00
4,18% 224 499,00
88,61% 3 509 749,00

3,17% 144 418,00
5,82% 329 432,00
91,01% 5 480 972,00

2,43% 110 634,00
5,53% 331 436,00
92,04% 4 178 808,00

2,39%
7,17%
90,43%

Total

2 748 183,00

100,00% 3 856 466,00

100,00% 5 954 822,00

100,00% 4 620 878,00

100,00%

Período de faturação anual: 01/02 a 31/01
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2.3 Evolução do consumo de Energia
São consideradas neste estudo duas dimensões energéticas cujos conceitos importa clarificar desde já. São estas
a energia final e a energia primária total. Por energia primária entende-se a que quantifica o recurso extraído da
natureza. São exemplos desta o crude e o gás natural, mas também as frações de energia hídrica ou eólica que
são convertidas em eletricidade ao passar pelas turbinas (sendo que as partes não convertidas permanecem na
natureza sob as formas de energia hídrica e eólica). A energia primária total é, portanto, toda a energia ou recurso
natural que é transformado ou aproveitado para produzir um vetor energético comercializável.
Contudo, as fontes primárias, não devem ser entendidas todas da mesma forma, sendo que há uma clara distinção
entre as renováveis e as fósseis. Em particular, a exploração de recursos energéticos fósseis é uma atividade não
sustentável uma vez que explora esses recursos a uma taxa muito superior à sua taxa de reposição natural e que,
adicionalmente, o seu uso faz desequilibrar o ciclo natural do carbono, com consequente acumulação de gases
de efeito de estufa na atmosfera. Por esta razão, é conveniente distinguir, para certos tipos de análise, entre
energia primária total e energia primária fóssil, sendo que a diferença entre estas se encontra na forma como os
recursos naturais renováveis são contabilizados. Assim, a energia primária total inclui todas as fontes primárias
(renováveis e não-renováveis), ao passo que a energia primária fóssil inclui apenas as não-renováveis,
nomeadamente as de origem fóssil (crude/petróleo, carvão, gás natural).
A energia final refere-se a um estado intermédio na cadeia de utilização energética, dizendo respeito à quantidade
que é comercializada ao consumidor final (edifícios, indústria, transportes, etc…) ou utilizada por este sob a forma
de um vetor energético. A eletricidade que chega a cada edifício, as lenhas, os combustíveis rodoviários que os
carros consomem, o gás natural ou o de botijas, são tudo exemplos de vetores energéticos cuja quantidade
comercializada e “consumida” pelo utilizador é considerada e contabilizada diretamente como energia final. Nesta
perspetiva, a energia final é aquela que mais diretamente se correlaciona com os custos financeiros para o
consumidor final, e é também a dimensão da análise energética mais frequente. Uma vez que a transformação e
transporte da energia primária para final se carateriza tipicamente por processos com ineficiências e perdas
(normalmente dissipação em calor), a quantidade de energia final comercializada é tipicamente inferior à primária
(seria, no melhor caso possível, igual) à que foi utilizada na geração ou conversão para o vetor energético. As
“perdas” na transformação de final em primária são normalmente negligenciáveis no gás natural e no carvão,
pouco significativas nos combustíveis rodoviários, e muito significativas no caso da eletricidade produzida a partir
de combustíveis fósseis em centrais termoelétricas (desde logo por imposição da segunda lei da termodinâmica).
Isto implica que diferentes vetores energéticos possam ter equivalências significativamente em energia primária,
e justifica que a elaboração das matrizes energéticas não se deva restringir ao nível da energia final.
Por outro lado, a energia só é comercializada e utilizada pelo consumidor final porque tem em vista um fim prático,
quer seja iluminar espaços, aquecer água, mover um veículo ou um produto numa fábrica, etc.. Tecnologias e
equipamentos fazem então uso da energia final para providenciar o serviço útil pretendido, sendo que também
esse processo tem uma dada eficiência nessa conversão, i.e., nem toda a energia final utilizada resulta em efeito
útil (por exemplo num motor de automóvel cerca de 2/3 da energia química contida no combustível e libertada na
combustão é perdida sob a forma de calor). A energia que acaba por efetivamente chegar a ”fornecer um serviço”,
já depurada de todas as perdas por conversão para formas não úteis, designa-se por “energia útil”. Em última
análise, é (apenas) esta a energia que pode ser identificada com os serviços de produtividade e de comodidade
propiciados ao utilizador.
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Na Figura 12 é apresentada a evolução do consumo de energia final total no Campus da UTAD, evidenciando o
contributo de cada fonte de energia que contribui para a matriz energética da Universidade, no período de fevereiro
de 2016 a janeiro de 2020.
Facilmente se constata que o consumo de eletricidade apresenta um comportamento muito semelhante, oscilando
entre um máximo e um mínimo a que correspondem os períodos de inverno (maior ocupação das instalações) e
os períodos de verão (menor ocupação das instalações), respetivamente. O mesmo poderá ser referido em relação
ao consumo de gás natural. No entanto, os máximos são bastante superiores aos verificados para a eletricidade
e os mínimos são praticamente zero, traduzindo-se por picos de consumo bastante acentuados.
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Figura 12 - Evolução do consumo de energia em kWh no Campus da UTAD

Na Tabela 6 apresentam-se os consumos anuais de energia final e o contributo de cada fonte de energia. Verificase que ocorreu um crescimento no consumo de gás natural até 2018/2019, fruto de invernos prolongados e de um
aumento significativo na área total ocupada. No ano de 2019/2020, tanto no consumo de gás natural como de
eletricidade verificam-se reduções significativas, fruto da implementação de medidas deficiência energética, bem
como da eficácia da manutenção aos sistemas de queima.
No que diz respeito ao consumo total de energia final, verifica-se que ocorreu um aumento de 13,08% em
2017/2018, quando comparado com o ano anterior e um aumento de 29,65% em 2018/2019, quando comparado
com o consumo verificado em 2017/2018. Estes incrementos devem-se fundamentalmente ao aumento no
consumo de gás natural.
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Em 2019/2020 ocorreu uma diminuição no consumo de 16,12%, quando comparado com o verificado em
2018/2019, pelas razões atrás mencionadas.
É expectável que no ano de 2020/2021 o consumo de energia diminua para valores inferiores aos verificados em
2016/2017.
Tabela 6 - Consumo total de energia em kWh no Campus Universitário e contributo de cada fonte de energia

Fonte de Energia

Consumo de Energia (kWh)
2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

Gás Natural (kWh)

2 748 183,00

35,38%

3 856 466,00

43,91%

5 954 822,00

52,29%

4 620 878,00

48,38%

Eletricidade (kWh)

5 019 520,00

64,62%

4 927 116,00

56,09%

5 432 897,00

47,71%

4 930 802,00

51,62%

Total (kWh)

7 767 703,00

100,00%

8 783 582,00

100,00% 11 387 719,00

100,00%

9 551 680,00

100,00%

Dn-(n-1)

-----

+13,0782%

+29,6478%

-16,1230%

Na Figura 13, é apresentada a evolução do consumo de energia primária no Campus da UTAD, no período de
fevereiro de 2016 a janeiro de 2020 (recorrendo ao Despachos nº17313/2008 e ao Despacho 15793-D/2013 (Diário
da República, 2.ª série — N.º 234 — 3 de dezembro de 2013). Nesta figura, evidencia-se a tendência já verificada
para o consumo de energia final, realçando os valores eletricidade. Em termos de energia primária, verifica-se
também uma diminuição significativa do consumo máximo no ano de 2019/2020, convergindo para valores
inferiores aos obtidos em 2017/2018, não obstante do aumento da área ocupada e de um inverno mais rigoroso.
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Figura 13 - Evolução do consumo de energia primária em Tep no Campus da UTAD
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Na Tabela 7 apresentam-se os consumos anuais de energia primária e o contributo de cada fonte de energia.
Verifica-se que ocorreu um crescimento no consumo de energia primária até 2018/2019, fruto de invernos
prolongados e de um aumento significativo na área total ocupada. No ano de 2019/2020, verifica-se uma redução
significativa (-13,25%), fruto da implementação de medidas deficiência energética, bem como da eficácia da
manutenção aos sistemas de queima.

Tabela 7 - Consumo total de energia primária em Tep no Campus Universitário e contributo de cada fonte de energia

Fonte de Energia

Consumo de Energia Primária (Tep)
2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

Gás Natural (Tep)

236,34

17,97%

331,66

23,84%

512,11

30,48%

397,40

27,27%

Eletricidade (Tep)

1 079,20

82,03%

1 059,33

76,16%

1 168,07

69,52%

1 060,12

72,73%

Total (Tep)

1 315,54

100,00%

1 390,99

100,00%

1 680,19

100,00%

1 457,52

100,00%

Dn-(n-1)

-----

+5,7349%

+20,7911%

-13,2527%

Finalmente, e porque dos diversos impactos ambientais associados ao uso de energia o de maior relevo atual é o
das alterações climáticas, importa também considerar o impacto ao nível das emissões de gases de efeito de
estufa associado aos usos energéticos. Este indicador está ligado de forma muito próxima à energia primária fóssil,
uma vez que as emissões de GEE ocorrem na combustão destes. Contudo há algumas diferenças de emissões
entre os vários tipos de combustíveis, para o mesmo conteúdo energético primário, que em rigor justificam uma
análise separada de GEE face à energia primária fóssil. É de salientar que as emissões de GEE incluem não só o
CO2 mas também de outros gases reconhecidamente responsáveis por efeito equivalente, nomeadamente, CH4 e
N2O, embora a métrica das emissões seja normalmente dada em unidades de massa de CO2 equivalente.

Na Figura 14 apresenta-se a evolução, para o período de fevereiro de 2016 a janeiro de 2020, das emissões de
CO2 associadas ao consumo de energia, de acordo com o Despacho nº17313/2008 e o Despacho 15793-D/2013
(Diário da República, 2.ª série — N.º 234 — 3 de dezembro de 2013).
Como não poderia deixar de ser, a tendência das curvas apresentadas é semelhante à verificada para o consumo
de energia primária. De realçar o máximo atingido em janeiro de 2019 com aproximadamente 460 Ton CO2, ficando
a dever-se fundamentalmente a um incremento no consumo de gás natural, em relação aos meses homólogos
anteriores. Já em janeiro de 2020, as emissões totais rondaram 410 Ton CO2, consequência de uma diminuição
significativa no consumo de gás natural e também de eletricidade, quando comparados com os meses homólogos
anteriores.

Na Tabela 8 são apresentados os totais das emissões anuais e os contributos de cada fonte de energia. Tal como
já foi verificado para o consumo de energia final e de energia primária, também nas emissões totais de CO2, o ano
de 2019/2020 foi de recuperação, apresentando uma diminuição de 14,25% em relação ao ano de 2018/2019.

É expectável, com a introdução da biomassa e da produção fotovoltaica na matriz energética da UTAD, que em
2020/2021, a redução nas emissões totais seja superior a 75% em relação ao ano de 2016/2017.
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Figura 14 - Evolução das emissões de CO2 em Ton CO2 associadas ao consumo energia no Campus da UTAD

Tabela 8 - Emissão total de CO2 em Ton CO2 associadas ao consumo de energia no Campus Universitário e contributo de cada fonte de
energia

Fonte de Energia

Emissões de CO 2 (Ton CO 2)
2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

Gás Natural (Ton CO 2)

555,13

23,50%

779,01

30,52%

1 202,87

38,08%

933,42

34,46%

Eletricidade (Ton CO 2)

1 807,03

76,50%

1 773,76

69,48%

1 955,84

61,92%

1 775,09

65,54%

Total (Ton CO 2)

2 362,16

100,00%

2 552,77

100,00%

3 158,72

100,00%

2 708,51

100,00%

Dn-(n-1)

-----

+8,0692%

+23,7369%

-14,2530%

Como conclusão, pode dizer-se que efetivamente no ano de 2019/2020 ocorreu uma diminuição efetiva do
consumo de energia no Campus da UTAD e consequentemente ocorreu uma diminuição nas emissões de GEE
que são da responsabilidade direta da UTAD.
Observação os valores que descrevem a evolução do consumo de energia no campus da UTAD, verifica-se que
os incrementos nos consumos totais entre 2016/2017 e 2017/2018 e entre 2017/2018 e 2018/2019 ficam a deverse fundamentalmente ao aumento do consumo de gás natural, fruto do aumento da área de aquecimento, do
aumento dos números de bares em funcionamento, da duração das estações de aquecimento e do aumento no
consumo de gás natural para banhos, associados à prática desportiva.
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Efetivamente, o consumo de eletricidade diminuiu cerca de 2% entre 2016/2017 e 2017/2018 e aumentou cerca
de 10% entre 2017/2018 e 2018/2019, voltando a diminuir cerca de 10% entre 2018/2019 e 2019/2020, para
valores inferiores aos registados em 2016/2017.

Em termos de emissões específicas, o Campus da UTAD apresentou 304,10g/kWh em 2016/2017, 290,63 g/kWh
em 2017/2018, 277,37g/kWh em 2018/2019 e 283,56g/kWh em 2019/2020. A diminuição que se sentiu após o ano
de 2016/2017 e que já se faz sentir desde o ano de 2014/2015 é fruto das intervenções a nível dos equipamentos
de queima, traduzindo-se por uma melhoria do rendimento, bem como das melhorias realizadas principalmente ao
nível da substituição dos sistemas de iluminação. O aumento da área ocupada e do número de ocupantes
(2018/2019 e 2019/2020) refletiu-se de forma pouco significativa nas emissões específicas.
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2.4 Matriz Energética do Campus da UTAD
Pese o facto de o uso da expressão “matriz energética” se ter vindo a difundir, o facto é que o conceito e
metodologias de cálculo que lhe estão inerentes estão ainda longe de se poder dar por estabilizadas. É verdade
que uma conceção conservadora do conceito poderá remeter para o simples cruzamento dos vetores energéticos
com os setores de utilização – aliás algo hoje próximo de trivial dado o progresso verificado na recolha e
compilação de informação estatística sobre a energia. Um olhar mais atento à natureza dos sistemas energéticos
e interessado em maximizar a utilidade da informação produzida enquanto instrumento de gestão acabará, porém,
forçosamente, por exigir uma abordagem mais progressista e sofisticada ao tema.
Assim, desde logo poder-se-á constatar que, além da energia final, interessam também análises em termos de
energia primária total (que indica o que retiramos da Natureza), em gases de efeito de estufa (medidos em
equivalente de CO2 e cada vez mais ligados a questões de responsabilidade de cidadania). Estes três níveis de
análise podem por sua vez ser expressos no habitual cruzamento vetores-setores mas também, numa lógica mais
próxima da gestão da procura, em cruzamentos vetores-usos e setores-usos.

Na Figura 15 apresenta-se a Matriz Energética da UTAD para o ano de 2019/2020, repartida em a) histórico de
consumo de energia final, energia primária e emissões de CO2, b) matriz do consumo de energia final, c) matriz
do consumo de energia primária e matriz das emissões de CO2.
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Figura 15 - Matriz energética da UTAD. a) Evolução do contributo de cada fonte de energia no consumo anual de energia. b) Matriz
energética da UTAD em kWh em 2019/2020. c) Matriz energética da UTAD em Tep em 2019/2020. d) Matriz carbónica associada ao
consumo de energia da UTAD em Ton CO2 em 2019/2020.

Para o ano de 2020/2021, a matriz energética do Campus da UTAD passará a contar com os contributos de 4
fontes de energia: eletricidade, gás natural, biomassa e produção fotovoltaica.
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3. Perspetiva 2020/2021
Tendo em conta os resultados decorrentes da implementação das ações de melhoria da eficiência energética atrás
referidas, bem como de outras medidas em preparação de execução e já executadas será expectável para o
período 2020/2021 e em comparação ao período 2019/2020:
✓ redução do consumo de energia no Campus da UTAD superior a 20%
✓ redução das emissões de GEE, associadas ao consumo de energia no Campus da UTAD, superior a
75%
✓ redução do consumo de energia primária no Campus da UTAD na ordem dos 50%
✓ subida em duas classes na classificação energética dos edifícios com ações de melhoria de eficiência
energética implementadas em 2019/2020

A matriz energética de 2020/2021 sofrerá também alterações ao nível da sua composição, pois passará a incluir
para além das fontes de energia já existentes, a biomassa e a produção renovável de eletricidade baseada na
produção fotovoltaica.
A análise do consumo de energia no Campus Universitário para o período 2020/2021 deverá ser realizada de
forma cuidada, tendo em conta a entrada em funcionamento de novos edifícios.

Para o corrente ano, prevê-se a instalação de sistemas de telecontagem em todos os edifícios, complementando
os sistemas já existentes, trazendo uma melhoria na análise de resultados, principalmente no que diz respeito aos
intervalos de tempo considerados.

A título de exemplo, e como resultado das ações de melhoria da eficiência energética em execução, apresentamse a Figura 16, Figura 17 e a Figura 18.
As três figuras dizem respeito à produção fotovoltaica na central instalada no edifício da Biblioteca, com uma
potência total de 30kW.
Deve ser referido que a energia produzida numa determinada central fotovoltaica, caso não seja consumida no
edifício onde está localizada, será consumida em outro edifício, até que não exista qualquer necessidade
energética no CPE da Quinta de Prados.

As figuras dizem respeito a:
✓ Dia 5 de fevereiro (Figura 16), dia da semana, quarta-feira, com as instalações em pleno funcionamento.
Para as 13h, verifica-se uma necessidade energética total do edifício de 51,92kW e a central garante
24,44kW (81,47% da capacidade máxima de produção), correspondendo a uma satisfação das
necessidades energéticas do edifício de 47,08%.
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✓ Dia 24 de fevereiro (Figura 17), dia da semana, segunda-feira, com as instalações em pleno
funcionamento.
Para as 13h, verifica-se uma necessidade energética total do edifício de 27,67kW e a central fotovoltaica
do edifício garante 25,27kW (84,23% da capacidade máxima de produção), correspondendo a uma
satisfação das necessidades energéticas do edifício de 91,32%.

Figura 16 - Produção fotovoltaica no dia 5 de fevereiro de 2020 - Central FV Biblioteca

Figura 17 - Produção fotovoltaica no dia 24 de fevereiro de 2020 - Central FV Biblioteca
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✓ Dia 14 de março (Figura 18), fim de semana, sábado, com as instalações encerradas.
Para as 13h, verifica-se uma necessidade energética total do edifício de 6,37kW e a central fotovoltaica
do edifício garante 26,17kW (87,23% da capacidade máxima de produção), correspondendo a uma
satisfação das necessidades energéticas do edifício de 100%. Neste caso, 19,8kW estão a ser injetados
na rede elétrica do Campus da UTAD e a serem consumidos em um outro edifício.

Figura 18 - Produção fotovoltaica no dia 14 de março de 2020 - Central FV Biblioteca

Será ainda de ressalvar que estando o Campus Universitário encerrado, situação que ocorre em particular aos
sábados à tarde, domingos e feriados, o consumo mínimo dos edifícios ultrapassa ligeiramente a capacidade de
produção do total das centrais fotovoltaicas instaladas no campus e por esta razão nenhuma energia produzida
nas centrais fotovoltaicas será desperdiçada.
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