
POLÍTICA ENERGÉTICA E AMBIENTAL 

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) é uma Instituição Pública de Ensino Universitário e integra o Sistema Científico e 
Tecnológico Nacional, com uma forte ligação e presença ao território do Norte de Portugal interior e dos seus agentes locais. 

A UTAD define-se como um lugar democrático, de cultura e pensamento livres, quer no sentido sociológico, quer em termos filosóficos e 
humanísticos. Enquanto entidade de produção e difusão de conhecimento, mas também como espaço de edificação e aplicação de 
princípios e valores com incidência nos planos ético, cívico e social, a UTAD assume como prioridade a criação de um ambiente académico 
que prime pelo pensamento reflexivo e crítico, pela valorização da criatividade, da inovação, mas também de responsabilidade social e 
ambiental. 

Consciente da necessidade de incorporar a ética ambiental na sua atividade, a UTAD decidiu iniciar um processo de criação de um 
EcoCampus e constitui-se como exemplo, assumindo o compromisso com a sustentabilidade ecológica, mediante a integração da 
componente ambiental em programas curriculares e de investigação, bem como em ações materiais no Campus, e ainda nas vertentes 
desportiva, cultural e tecnológica do Campus Universitário. Neste contexto, o compromisso ambiental assenta numa política e numa 
agenda de sustentabilidade, para promover princípios de circularidade e eficiência no uso dos recursos envolvendo toda a comunidade 
académica e a população em geral que usufrui dos espaços do Campus. Este compromisso abrange o desenvolvimento de ações nos 
seguintes âmbitos: Planeamento e ordenamento do Campus; Nova construção sustentável; Eficiência energética e Fontes de energia 
renovável; Qualidade do ar; Gestão de recursos e de resíduos; Conservação da água e gestão de efluentes; Planeamento e gestão da 
mobilidade, incluindo modos ativos; Gestão dos espaços verdes; Formação ambiental e participação da comunidade académica. 

A política de sustentabilidade da UTAD encontra-se articulada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável definidos na “Agenda 
2030” da Organização das Nações Unidas (ONU), com particular enfoque no ODS3 (Saúde de qualidade), ODS 4 (Educação de qualidade), 
ODS 6 (Água potável e saneamento), ODS 7 (Energias renováveis e acessíveis), ODS 8 (Trabalho digno e crescimento económico), ODS 11 
(Cidades e comunidades sustentáveis), ODS 12 (Produção e consumo sustentáveis), ODS 13 (Ação Climática) e ODS 15 (Proteger a vida 
terrestre). No âmbito de um desenvolvimento sustentável, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, assume, ainda, os 
compromissos de: 

• Cumprir com toda a legislação, regulamentação e normas aplicáveis, assim como outros requisitos e obrigações de conformidade 
subscritos. 
 

• Melhorar continuamente o sistema de gestão integrado, o Desempenho Ambiental e o Energético.  
 

• Assegurar a disponibilidade de informação e de todos os recursos necessários para atingir objetivos e metas. 
 

• Encorajar a aquisição de produtos e serviços energeticamente eficientes e a conceção orientada para a melhoria do desempenho 
energético. 
 

• Promover a sustentabilidade nos seus quatro pilares fundamentais: o ecologicamente correto, o economicamente viável, o 
socialmente justo e o culturalmente diverso. 
 

• Garantir a proteção do ambiente, incluindo a prevenção da poluição no Eco Campus. 
 

• Salvaguardar os espaços naturais como elementos importantes de equilíbrio no balanço das emissões de Gases de Efeito de 
Estufa. 
 

• Contribuir para a redução de resíduos e uma utilização eficiente e circular dos recursos. 
 

• Contribuir para a descarbonização e para a melhoria do desempenho ambiental. 
 

• Garantir o acesso à formação e informação que contribua para um futuro sustentável. 
 
 

Esta Política é revista regularmente, atualizada sempre que necessário, e comunicada a todos os níveis da Organização.  
 
 
 
 
O Reitor da UTAD, 
 
 
 
 
 
 
Emídio Ferreira dos Santos Gomes 
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