
 

DESPACHO (PR) N.º 136/2022 

 

Assunto: Medidas para redução do consumo energético 

 

Considerando: 

- A crise geopolítica que se faz sentir atualmente na Europa, com graves consequências para o 

setor da energia  

- O compromisso que o Estado Português se comprometeu de redução de 15% do consumo 

energético até 31 de março de 2023 que levou à aprovação do Plano de Poupança de Energia 

para 2022-2023 (Resolução do Conselho de Ministros n.º 82/2022, de 27 de setembro) 

- Que o Plano de Poupança de Energia 2022-2023 engloba medidas de redução para as áreas 

da energia, eficiência hídrica e mobilidade e abrange os setores da Administração Pública e os 

privados, onde se incluem as empresas e os cidadãos 

- Que, ao nível da Administração Pública, as medidas centram-se na redução ou eliminação da 

climatização (fora dos horários de funcionamento ou espaços de circulação), no ajuste de 

temperatura dos equipamentos de climatização e desligar a iluminação e equipamentos quando 

os edifícios não se encontram ocupados; 

- O compromisso do IPCA para a implementação de políticas e práticas que minimizem os 

impactos negativos sobre o meio ambiente e que contribuam para a concretização dos objetivos 

da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável 

 

É neste contexto que se torna imperativo a implementação no IPCA de um conjunto de medidas 

visando a poupança de energia e a redução do consumo de água, a par de outras iniciativas 

que já têm vindo a ser tomadas para tornar os edifícios do Campus e dos Polos energicamente 

mais eficientes e para a produção local de eletricidade para autoconsumo através de fontes de 

energia renovável. 

Assim, nos termos do 38.º dos Estatutos do IPCA, por proposta da Unidade para o 

Desenvolvimento Sustentável do IPCA e ouvida a Unidade para a Gestão de 

Infraestruturas do IPCA, determino que sejam adotadas as seguintes medidas: 

1. Redução do consumo de energia relacionado com a iluminação 

a) Desligar iluminação no interior dos edifícios a partir das 23 horas, exceto nos 



 

locais em funcionamento (por exemplo Sala 24 do Campus) e iluminação de 

emergência; 

b) Desligar iluminação exterior de carácter decorativo a partir das 24 horas, 

salvaguardando-se questões de segurança; 

c) Desligar iluminação interior sempre que o espaço não esteja em uso (por ex. 

pausas pedagógicas), com exceção da iluminação de emergência; 

d) Adequar a intensidade da iluminação às necessidades dos utilizadores e da 

taxa de utilização e ocupação dos espaços. 

2. Redução do consumo de energia relacionado com a climatização 

a) Regulação das temperaturas dos equipamentos de climatização interior para 

o máximo de 18oC no inverno e o mínimo de 25oC no verão;  

b) Desligar os sistemas de climatização durante os períodos sem ocupação (por 

ex. fim-de-semana, pausas pedagógicas);  

c) Manter portas e janelas fechadas dos espaços com entrada direta para a rua 

com sistema de climatização ligado. 

3. Redução do desperdício de água 

a) Aproveitamento de águas de captação própria para rega dos espaços 

exteriores; 

b) Promover o sistema de rega gota a gota com recurso a águas de captação 

própria; 

c) Reduzir o consumo de água nos sanitários através da adoção de mecanismos 

de descarga dupla e diminuição do volume disponível nos reservatórios; 

d) Regular o caudal das torneiras para assegurar as necessidades sem 

desperdício de água. 

 

O Plano de Poupança de Energia 2022-2023 realça também a importância da 

sensibilização dos diferentes públicos-alvo para a adoção de comportamentos 

individuais mais eficientes e sustentáveis nas áreas da iluminação, climatização, 

utilização de equipamentos, água e mobilidade.  

Neste contexto, sensibilizamos e recomendamos a comunidade académica para a 

adoção de comportamentos mais eficientes do ponto de vista energético nas 

instalações do IPCA e nas suas deslocações diárias, nomeadamente: 



 

1. Redução do consumo de energia 

a) Desligar a iluminação interior de uma divisão (salas, laboratórios, gabinetes) 

sempre que o espaço não esteja em uso; 

b) Sempre que possível, regular os estores e cortinados para promoção de uma 

maior utilização de luz natural; 

c) Ajudar a manter as portas e janelas fechadas em espaços com entradas 

diretas para a rua e com sistema de climatização ligado (por exemplo o Bar do 

Campus). 

2. Gestão da água e eficiência energética 

a) Nos autoclismos, optar, sempre que aplicável, pela descarga de baixo fluxo; 

b) Sempre que aplicável, fechar as torneiras após a utilização. 

3. Mobilidade 

a) Redução do consumo energético através da escolha, sempre que possível, de 

meios de transporte sustentáveis e energicamente eficientes: 

- Utilização de transportes públicos; 

- Deslocação a pé ou através de modos suaves de mobilidade (bicicleta, trotinete); 

- Utilização de veículos de mobilidade elétrica. 

b) No caso de utilização de transporte individual motorizado, recomenda-se a 

redução da velocidade máxima para os 100 km. 

 

Barcelos, 11 de novembro de 2022 

 

A Presidente do IPCA 

 

 

__________________________________________ 

Professora Doutora Maria José Fernandes 
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