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EUSTEPs é um projeto que resultada parceria estratégica entre quatro Universidades Europeias, sob a coordenação 

da Universidade Aristóteles de Salónica, e uma organização não-governamental Global Footprint Network, a casa 

oficial da metodologia e das aplicações da Pegada Ecológica.  
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1. O projeto EUSTEPs 
EUSTEPs – Enhancing Universities’ Sustainability Teaching and Practices through Ecological Footprint – é um projeto 

de três anos (2019-2022) financiado pelo programa ERASMUS+ e gerido pela Greek State Scholarship Foundation (IKY). 

O projeto resulta da parceria estratégica entre quatro Universidades Europeias – Universidade Aristóteles de Salónica 

(AUTh-Grécia), que coordena, Universidade de Aveiro (UAv-Portugal), Universidade Aberta (UAb-Portugal), e 

Universidade de Siena (UNISI-Itália) – e a Organização Não-Governamental (ONG), Global Footprint Network (EUA).  

Reconhecendo o papel fulcral que as Instituições de Ensino Superior (IES) desempenham na disseminação de 

conhecimento para as problemáticas da sustentabilidade, o projeto EUSTEPs pretende capacitar as Universidades a 

tornarem-se agentes proativos para a sustentabilidade e praticar aquilo que divulgam. Com esta meta, o projeto 

desenhou e desenvolveu a Calculadora da Pegada Ecológica das Universidades, disponível online e de livre acesso, 

para avaliar, monitorizar e gerir o consumo de recursos naturais e serviços de ecossistemas, exigida pelas atividades e 

operações das IES, através de uma abordagem metodológica padronizada. Esta ferramenta foi criada através de uma 

abordagem participativa, promovendo as experiências, partilhas e capacidades das quatro Universidades parceiras 

envolvidas no projeto e os conhecimentos da Global Footprint Network. 

 

2. Âmbito da Calculadora 
A Calculadora da Pegada Ecológica das Universidades EUSTEPs (aqui mencionada de forma abreviada, como 

Calculadora) permite às IES1 avaliar, monitorizar e gerir o seu consumo de recursos naturais e serviços de ecossistemas 

através de uma abordagem metodológica padronizada – contabilidade da Pegada Ecológica (PE)– especificamente 

adaptada para a utilização ao nível das IES. Esta Calculadora permite que cada IES controle e faça a gestão da utilização 

de recursos naturais e serviços de ecossistema, os quais são necessários para executar as suas atividades e operações, 

associadas às suas missões de educação, investigação e cooperação com a sociedade. A Calculadora auxilia as IES a 

tornarem-se agentes transformadores para a sustentabilidade, ao identificar os principais fatores que contribuem para 

o impacto ecológico das suas operações, bem como a sua eficiência na utilização de recursos e serviços de 

ecossistemas.  

A Calculadora pode também ser utilizada para agilizar a recolha e gestão dos dados necessários para avaliar a escala 

e significância dos resultados da Pegada Ecológica. Espera-se que suscite discussões frutíferas sobre as alterações e 

ações necessárias para a melhoria da sustentabilidade nas IES, ao envolver toda a comunidade das IES num diálogo 

aberto.  

Por fim, através da utilização da Calculadora, as IES podem identificar quais os fatores impulsionadores que afetam 

negativamente a sua sustentabilidade e iniciar o processo de redução do seu impacto ecológico, contribuindo 

principalmente para três dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): ODS 11 (Cidades e Comunidades 

Sustentáveis), ODS 12 (Consumo e Produção Sustentáveis), e ODS 13 (Ação Climática). 

Desde o seu lançamento em Abril de 2022, a Calculadora está disponível, de forma gratuita, e acessível a qualquer IES 

de qualquer parte do mundo, através da ligação: eusteps.footprintcalculator.org. Não obstante, uma vez que o projeto 

EUSTEPs é um projeto com financiamento europeu, a base de dados de fatores de conversão e de intensidades da 

Pegada Ecológica utilizados na Calculadora, específicos de cada país, dizem respeito apenas aos países da União 

Europeia (UE – 27), mais o Reino Unido. Isto não impede que IES fora da UE utilizem a Calculadora, contudo, terão de 

utilizar um país da UE como localização, admitindo assim um certo nível de aproximação dos seus resultados finais.  

Expansões futuras da base de dados destes fatores da Calculadora já estão previstas, e as IES que estejam interessadas 

nesta expansão geográfica estão convidadas a entrar em contacto com a Global Footprint Network através do 

endereço de e-mail: info@footprintnetwork.org.  

 
1 No âmbito do EUSTEPs, Instituições de Ensino Superior incluem Universidades, Institutos Académicos, bem como Escolas de 
Especialização e Técnicas. Neste documento, o termo “Universidade” é comummente utilizador como um sinónimo de Instituições 
de Ensino Superior (IES).  
 

https://eusteps.footprintcalculator.org/
mailto:info@footprintnetwork.org
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3. Potenciais utilizadores 
A Calculadora foi concebida para ser utilizada por membros dos corpos de gestão e/ou administrativos de qualquer 

IES, nomeadamente um gabinete que lide com práticas ambientais ou de sustentabilidade (ex: um Gabinete de 

Sustentabilidade da IES, se disponível), o qual terá acesso a informação técnica e específica e a dados relativos à 

Instituição como um todo, bem como aos diferentes Departamentos, Unidades e Gabinetes.  

Para além deste público-alvo primordial, qualquer pessoa pode utilizar a Calculadora. Por exemplo, professores da 

Universidade podem querer usar a Calculadora na tentativa de avaliar a Pegada Ecológica da sua Instituição, ainda que 

possam deparar-se com dificuldades na recolha dos dados necessários. Este é o principal motivo pelo qual os 

funcionários responsáveis pela administração/gestão, ou o Gabinete de Sustentabilidade, caso exista, são os principais 

potenciais utilizadores, uma vez que têm acesso aos dados necessários. 

3.1. Papéis dos utilizadores 
Pode ter acesso à Calculadora através da criação de uma conta na Plataforma ou sem registo (ver Secção 6. Como ter 

acesso à Calculadora). Existem dois tipos de utilizadores principais da Calculadora:  

- Utilizador: Este papel é automaticamente atribuído aos utilizadores que se registaram na Calculadora, com 

uma conta e uma palavra-passe. Este papel funciona como uma conta privada, com acesso a todas as 

funcionalidades da Calculadora (as quais são descritas neste documento). 

- Convidado: Este papel é automaticamente atribuído quando os utilizadores acedem à Calculadora sem 

fazerem o registo de uma conta. Este utilizador pode aceder à Calculadora e editar dados; pode também ver 

resultados, porém não é possível guardar ou baixar os resultados (ver Secção 6.1 Aceder sem registo ). 
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4. A página de entrada 
A Calculadora pode ser acedida2 através do separador “Recursos” no menu da página web do projeto EUSTEPs 

(eusteps.eu), ou diretamente através da ligação eusteps.footprintcalculator.org. A página de entrada é 

automaticamente definida em inglês, e mostra informações sobre a agência/programa financiador do projeto 

EUSTEPs, acompanhadas de uma breve descrição do projeto, e os logótipos de todos os parceiros do projeto.   

 
Figura 1: A página de entrada da Calculadora da Pegada Ecológica. Disponível em: eusteps.footprintcalculator.org 

 

5. Secção de idiomas 
A Calculadora está disponível em 4 línguas: Inglês, Grego, Italiano e Português. 

Para selecionar o idioma pretendido, clique no botão disponível no canto 

superior direito da página web para mostrar todos os idiomas disponíveis.  

Os utilizadores podem selecionar diferentes idiomas a qualquer momento 

enquanto utilizam a Calculadora, sem perderem os dados ou os resultados. O 

ficheiro dos dados e resultados disponível para download (no formato .csv) 

estará na língua selecionada no momento de download, à exceção dos 

cabeçalhos das colunas, que estão apenas disponíveis em Inglês.  

Línguas adicionais poderão possivelmente ser implementadas no futuro.  

 

  

 
2 Para utilizar a Calculadora, sugere-se que utilize os seguintes navegadores: Google Chrome e Mozilla Firefox +++. Outros 
navegadores podem apresentar alguns problemas na utilização da Calculadora.  

Figura 2: Menu de idiomas. 

http://www.eusteps.eu/
https://eusteps.footprintcalculator.org/
https://eusteps.footprintcalculator.org/
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6. Como ter acesso à Calculadora  
Os utilizadores podem ter acesso à Calculadora de duas formas: sem registo e com registo.  

6.1. Aceder sem registo  
A Calculadora está disponível para todos, sem qualquer custo 

associado, e os utilizadores podem aceder sem se registarem numa 

conta na plataforma. Contudo, esta opção impede que os 

utilizadores beneficiem de algumas funcionalidades importantes da 

ferramenta. Algumas das limitações incluem:  

- O painel da conta, que permite aos seus utilizadores guardarem 

os cálculos e resultados, não está disponível, o que impede os 

utilizadores de monitorizar os resultados da Pegada Ecológica 

da sua Universidade ao longo do tempo;  

- Os dados inseridos serão temporariamente guardados 

conforme o utilizador progride, mas uma vez que a Calculadora 

é fechada, quer os resultados, quer os dados inseridos, serão 

perdidos. Se, por algum motivo, o utilizador se desconectar da 

Calculadora ou fechar a sessão por lapso, os dados não são 

guardados e terão de os reintroduzir desde o início, no seu 

próximo acesso à Calculadora.  

 

Para utilizar a Calculadora sem registo, os utilizadores devem clicar 

no botão “Continuar sem registar”, em baixo, no painel de registo. 

Aos utilizadores que acedam à Calculadora sem se registarem é 

automaticamente atribuído o papel de utilizadores “Convidados”.  

 

Após clicar no botão, o utilizador é direcionado para a página inicial 

da Calculadora para preencher os dados.  

 

 

 

  

Figure 2: O painel de login/registo. Aceda à 
Calculadora sem se registar ao clicar no botão azul.  
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6.2. Aceder com registo  
Para uma melhor experiência, os utilizadores são incentivados a fazerem o registo e criar uma conta/perfil pessoal (ver 

Figuras 4a e 4b). Os utilizadores que se registem têm acesso a funcionalidades adicionais muito úteis, incluindo guardar 

dados e resultados enquanto progridem na inserção de dados na Calculadora, bem como manterem o registo de 

cálculos anteriores.   

Quando se acede à Calculadora pela primeira vez, os utilizadores são convidados a registarem-se e inserirem 

informações pessoais (ex: primeiro e último nome, organização, país e e-mail), selecionando uma palavra-passe, e 

concordando com a Política de Privacidade. Os utilizadores podem, de forma facultativa, optar por subscrever à 

newsletter do projeto EUSTEPs durante o processo de registo.  

Para aceder à Calculadora no futuro, os utilizadores podem simplesmente utilizar as credenciais previamente 

registadas (e-mail e palavra-passe) nos campos da conta.  

Todas as funcionalidades descritas neste documento estão disponíveis para os utilizadores que se registem com uma 

conta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 4a: O painel de login/registo. 
Utilizadores que acedam pela primeira vez 
podem criar uma conta ao clicar na ligação 
“Registo”.  

Figura 4b: O painel de registo que surge 
para os utilizadores que acedam pela 
primeira vez.  
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7. Página principal da Calculadora 
Uma vez feito o login, os utilizadores deparam-se com a Página Inicial da Calculadora, na qual pode iniciar uma nova 

sessão de cálculo. A Figura 5 mostra como aparece a Página Inicial quando um utilizador entra na Calculadora.  

 

Figura 5: A Página Inicial da Calculadora, que mostra as áreas sob a Responsabilidade Direta e Responsabilidade Indireta da Universidade. 

No topo da página existe um menu com opcções que redirecionam para cada secção da Calculadora (Figura 6). Em 

cima, observam-se dois mapas que representam as instalações e edifícios de um campus de uma Universidade (o mapa 

grande à esquerda) e as habitações da quais estudantes e funcionários se deslocam diariamente até à Universidade (o 

mapa mais pequeno à direita). Tal como acontece no menu superior, os pontos assinalados nestes mapas direcionam 

os utilizadores para as várias secções da Calculadora.  

Quando se inicia um novo cálculo, a Calculadora requer que os utilizadores – por motivos de cálculo que estão por 

detrás da Calculadora – comecem pela secção de Informação Geral, seguida pela secção da População. Uma vez 

preenchidos, as restantes secções são desbloqueadas e os dados podem ser inseridos (Figura 6) pela ordem de 

preferência dos utilizadores.  

  

Figura 6: Menu superior. Da esquerda para a direita: botão da Página Inicial, os nove botões que estão relacionados com as atividades sob a 
responsabilidade direta da Universidade (informação geral, população da Universidade, consumo de energia, edifícios, alimentação, serviços 
de limpeza, viagens, consumo de água e resíduos, e materiais e equipamentos), os três botões relacionados com as atividades sob a 
responsabilidade indireta da Universidade (energia em casa, alimentação em casa, e mobilidade), e por fim, o botão da Página dos 
Resultados.  



9 
 

7.1. Estrutura global da Calculadora 
A Calculadora da Pegada Ecológica das Universidades está organizada em duas secções principais, que distinguem as 

ações de consumo que estão sob a Responsabilidade Direta da administração da Universidade das ações sob a 

Responsabilidade Indireta da administração da Universidade.  

7.1.1. Responsabilidade Direta da administração da Universidade 
Esta parte da Calculadora agrupa os serviços, operações, e infraestruturas necessários para as atividades de educação, 

investigação, cooperação com a sociedade e de administração da Universidade. Estes serviços são diretamente geridos 

e/ou controlados pela administração da Universidade, que é responsável por tomar decisões relacionadas com estes. 

Tais serviços incluem: 

-   Utilização de Energia     para o funcionamento das infraestruturas e instalações da Universidade; 

-   Edifícios e Áreas Recreativas da nos quais as instalações estão localizadas; 

-   Alimentação dos estudantes e funcionários     fornecida nas cantinas e bares da Universidade; 

-    Serviços de limpeza      do Campus; 

-   Viagens   dentro e para fora da Universidade para fins de ensino, de investigação ou administrativos;  

-   Utilização de Água e Gestão de Resíduos   nas imediações da Universidade; 

-   Aquisição de   Materiais e Equipamentos  chave. 

Na página inicial da Calculadora, a componente de Responsabilidade Direta é representada pelo mapa maior à 

esquerda (Figura 5).  

7.1.2. Responsabilidade Indireta da administração da Universidade  
A área de Responsabilidade Indireta lida com as ações e atividades de consumo dos funcionários e estudantes da 

Universidade, que têm lugar fora da Universidade, mas que ainda estão relacionadas com estudo, investigação, ou 

programas de ensino. Estas atividades não estão sob a responsabilidade direta da administração da Universidade, que 

apenas tem uma influência mínima (e indireta) sobre elas. Estas incluem:  

-     Mobilidade   de casa para a Universidade (e vice-versa), que depende de escolhas individuais e opções 

para viajar para chegar ao local de trabalho ou estudo;  

 

-   

  Energia em casa e ligação à Internet   , quando os funcionários e os estudantes trabalham ou estudam a                  

partir de casa, consomem eletricidade e energia para aquecimento, e utilizam tráfego de internet para trabalhar, 

navegar e pesquisar na internet para fins educativos ou profissionais. 

-    Alimentação em casa   , que é consumida fora da Universidade quando se estuda ou trabalha a partir 

de casa.  

Na página inicial da Calculadora, esta componente é representada pelo mapa de menor dimensão,  

à direita (Figura 5). 
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7.2. O painel pessoal 
Os utilizadores registados podem encontrar o seu painel pessoal no canto superior 

direito do ecrã (Figura 7). Deslize sobre o nome da conta para revelar o menu que 

mostra as definições da conta. O modo de Utilizador terá um menu de definições 

como o ilustrado na Figura 7, enquanto que o modo Convidado (ex: utilizadores não 

registados) terão um menu reduzido, mostrando apenas botões para “Resultados” 

e “Sair”. Ver Papéis dos utilizadores secção 3.1. 

 

 

 

 

 

Para o modo de Utilizador, as seguintes definições estão incluídas no painel:  

Os meus cálculos: todos os cálculos guardados podem 

ser encontrados aqui (Figura 8). Cada cálculo é 

identificado pelo nome da Universidade e o ano dos 

dados em cálculo, que é automaticamente importado 

da   Informação Geral       .  

A coluna de estado indica a percentagem de 

conclusão de cálculo (ex: Em Progesso x%, ou 

completo 100%) e a data em que foi iniciado. Os três 

botões de ação à direita de cada cálculo permitem aos utilizadores (da esquerda para a direita, Figura 9): 

o Aceder às sessões de cálculo gravadas para editar dados e/ou visualizar 

resultados;  

o Baixar os dados inseridos no cálculo e os resultados (enquanto clica neste 

botão, uma pasta zipada que contém dois ficheiros em formato *.csv será 

guardada no computador – uma com os dados inseridos e outra com os 

resultados da Pegada Ecológica divididos por tipologia de área e secções de 

atividades) 

o Eliminar uma sessão de cálculo.  

 

- Editar e-mail: Alterar o e-mail associado à conta; 

- Editar palavra-passe: Alterar a palavra-passe associada à conta;  

- Convidar utilizadores: Convidar outros utilizadores para criar as suas próprias contas para aceder à Calculadora;  

- Eliminar perfil: Eliminar a conta da Calculadora; 

- Partilhar resultados: Partilhar os resultados obtidos na Calculadora com os parceiros EUSTEPs;   

- Sair: Sair da sessão atual da Calculadora. 

  

Figura 8: Painel “Os meus cálculos”, onde todos os cálculos prévios 
podem ser consultados. 

Figura 9: Botões de ação 
disponíveis ao lado de cada 
cálculo  

Figura 7: O painel da Calculadora.  
Definições de acesso do utilizador 
podem ser encontradas aqui.  
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8. Como utilizar a Calculadora 
Esta secção explica como utilizar, de forma detalhada, cada secção da Calculadora.  

8.1. Instruções gerais 
Abaixo estão as instruções gerais para a utilização da Calculadora: 

o Após iniciar uma nova sessão, os utilizadores devem completar a secção da “Informação Geral”, seguida 

da secção “População da Universidade” (ver Figura 6). Quando estas duas secções estiverem preenchidas 

e guardadas, podem-se inserir dados de forma aleatória nas restantes secções. Um sinal de “certo” irá 

aparecer sobre o botão no menu superior, assim que a secção esteja completa. Isto implica também que 

qualquer secção da Calculadora – à exceção das secções “Informação Geral” e da “População da 

Universidade” – pode não ser carregada caso esteja algum dado em falta, e ainda assim a Calculadora irá 

fornecer resultados para aquelas que estiverem completas.  

o Através da página inicial, os utilizadores podem navegar por todas as secções da Calculadora ao clicarem 

nos pontos assinalados ou nos botões do menu superior. Em cada página, quando se inserem os dados 

nos campos requeridos, os dados inseridos devem ser primeiramente guardados ao clicar no botão de 

“Guardar”, e apenas depois os utilizadores podem clicar no botão “Próximo” para avançar para a secção 

seguinte (ou clicar no botão do menu superior para ir para a secção desejada) (ver Figura 10).  

IMPORTANTE: uma vez inseridos, os dados NÃO são automaticamente salvos; por este motivo, se os 

utilizadores clicarem no botão “Próximo” sem primeiro terem guardado, todos os dados serão perdidos.  

 
Figura 10: Os botões de ação no final de cada página. Clique no botão de 

Guardar para salvar os dados inseridos, antes de avançar para a secção seguinte.  

 

8.2. Responsabilidade direta  
Os nove botões que estão em cima à direita do botão “Página Inicial” (ver Figura 6) dizem respeito às secções que 

estão sob a Responsabilidade Direta da Universidade. Os seguintes parágrafos descrevem como se pode percorrer as 

secções, passo a passo.  

 

8.2.1.   Informação Geral        
Insira a Informação Geral chave sobre a Universidade para um ano civil em específico.  

o País: Do menu disponível, selecione o país onde se localiza a Universidade.  

o Nome da Instituição de Ensino Superior (IES): Insira o nome da Instituição.  

o Ano civil a que os dados dizem respeito: Insira o ano civil durante o qual todos os dados das secções 

seguintes foram recolhidos e reportados. O “ano civil” para a Calculadora é o ano completo do calendário, 

de 1 de janeiro a 31 de dezembro.  

o Número de publicações anuais em revistas peer-review: Insira o número de artigos publicados pelos 

membros da Universidade, em revistas peer-review, ao longo do ano de referência selecionado. Esta 

informação pode facilmente ser recolhida através de sistemas online, tais como scopus.com.  

o Número anual de graduações: Insira o número de estudantes que terminaram o seu curso no ano de 

referência, ou, em alternativa, no ano académico adjacente (ver a secção   População da  para 

mais detalhes e informações). 

o Total de financiamento recebido para investigação no ano de referência: Insira o montante total de 

fundos recebidos de qualquer instituição financeira (incluindo bolsas de investigação nacionais), durante 

o ano civil de referência, ou, em alternativa, durante o ano académico.  

https://www.scopus.com/
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Clique no botão “Guardar” no fundo da página, e depois no botão “Próximo” para seguir para a próxima secção.  

 

8.2.2.   População da IES       
Nesta secção, os utilizadores devem fornecer informação sobre a população ativa que participa ou trabalha na IES, 

incluindo funcionários (docentes e não docentes) e estudantes.  

• Número de estudantes inscritos no ano de referência: Insira o número de estudantes inscritos no ano civil 

indicado na secção prévia “Informação Geral”.  

o Se o número de estudantes inscrito for contabilizado por ano académico, ao invés de ano civil, insira 

o ano académico que terminou no ano civil de referência. Por exemplo, se o ano civil de referência é 

2019, o ano académico durante o qual devem ser contabilizados os estudantes é o 2018-2019. 

Na Calculadora, os estudantes são definidos como estudantes de vários ciclos que estudam num programa 

de Ensino Superior, tais como Licenciatura, Mestrado, Doutoramento, ou outros graus equivalentes, nesses 

mesmos programas. Para além disso, a contabilização dos estudantes inclui estudantes a estagiar, e 

estudantes visitantes ou em intercâmbio que estão a estudar em programas que resultam em créditos na 

sua Instituição (e.g. estudantes em mobilidade)3. 

Estes NÃO incluem: 

• Estudantes de intercâmbio que estão, no presente, a estudar na Instituição, mas para créditos noutra 

Instituição (ex: estudantes que neste momento não estão a estudar para créditos na sua Instituição);  

• Estudantes que não estão ativos no momento; 

• Estudantes de pós-doutoramento. 

o ECTS médios para um estudante a tempo integral num ano académico: O Sistema Europeu de Transferência 

e Acumulação de Créditos (ECTS) é um instrumento do Espaço Europeu do Ensino Superior para tornar os 

estudos e os cursos mais transparentes. Os créditos ECTS representam resultados de aprendizagem definidos 

e a sua carga de trabalho associada. Considera-se que cada ECTS seja equivalente a 25 horas de trabalho entre 

aulas, exercícios, estudo em casa, etc. Insira o número de ECTS que um estudante a tempo integral pode 

esperar receber num ano académico, o qual é calculado através da média aritmética de todos os cursos da IES 

e de todos os graus de ensino.   

o Número de funcionários contratados a ETI no ano de referência: Insira o número de funcionários a trabalhar 

para a IES a tempo inteiro (Equivalente a Tempo Integral – ETI). As categorias de funcionários incluem todos 

os indivíduos académicos e não académicos que trabalham para a IES e são contratados e que obtêm salário, 

ordenado, taxa ou pagamento para executaram trabalho para a IES. Inclui também as pessoas que trabalham 

para os serviços centrais da IES e que são subcontratados (por exemplo, funcionários de limpeza, 

fornecedores, e jardineiros contratados para fornecerem serviços de grande relevo através de uma empresa 

externa). O Equivalente a Tempo Integral para um funcionário pode ser calculado como o número total de 

horas de trabalhado durante um ano dividido pelo número de horas laborais de uma pessoa a tempo integral. 

De forma mais precisa, as categorias a incluir nos funcionários são:  

• Corpo Académico Sénior (ex: professores catedráticos, reitores, vice-reitores, diretores);   

• Corpo Académico, que simboliza os indivíduos empregados em postos académicos (ex: professores 

assistentes e associados, investigadores a tempo integral, investigadores de pós-doutoramento, 

professores/educadores se tiverem um contrato);  

• Corpo Não Académico, que é o Pessoal, Técnico, Administrativo e de Gestão (ex: assistentes de 

investigação, clínicos de todos os tipos, técnicos, e funcionários que providenciem apoio para o 

funcionamento geral da Instituição).  

 
3 Note-se que as definições de estudantes e funcionários a incluir/excluir na Calculadora visam meramente orientar as IES a seguir a 

mesma classificação/abordagem e a obter resultados comparáveis. Contudo, cada IES poderá decidir utilizar definições diferentes 

com base nas suas preferências e/ou classificações próprias já utilizadas em outros tipos de análise. 



13 
 

o Definição de equivalente a tempo integral na sua IES: Insira a definição de equivalente a tempo integral (ETI), 

expresso em número de horas laborais por pessoa por ano.  

Clique no botão “Guardar” no final da página, e depois no botão “Próximo” para seguir para outra secção.  

 

8.2.3.   Utilização de Energia      
Esta secção reúne dados relativos ao consumo anual de energia da instituição, e inclui eletricidade, aquecimento, e 

água quente, bem como dados anuais da produção de energia das múltiplas fontes de energia renovável da instituição. 

Os dados devem ser recolhidos através das faturas periódicas de cada serviço referente ao ano de referência e totalizar 

todas as faturas para calcular o montante anual. Esta secção está compreendida em duas páginas:  

Na página 1, insira os dados anuais relativos a: 

o Consumo anual de eletricidade: Insira o consumo anual da IES em quilowatts hora (kWh) através da soma 

total das faturas correspondentes a esse período; 

o Sistemas de aquecimento e água quente: Calcule o consumo total de energia da IES para aquecimento e 

água quente através da soma das faturas periódicas. Insira apenas os dados referentes às fontes de 

energia aplicáveis – e respetivas unidades de medida – para os campos elencados: gás natural4 (m3), GPL 

(litros), óleo para aquecimento (litros), biocombustíveis (litros), biomassa (ton). Campos referentes a 

fontes que não sejam aplicáveis devem ser deixados em branco.  

Para ambos os serviços (eletricidade e aquecimento e água quente), as faturas de consumo de energia devem 

ser inseridas como o consumo total da IES (e deste modo devem ser somadas todas as faturas pagas pela 

instituição) ou decompostas pelos diferentes edifícios da IES. Neste último caso, os edifícios a considerar são:  

o Edifícios de Ensino e Administração: Edifícios que acomodam salas de aula, laboratórios, salas de 

conferências, auditórios, bibliotecas, salas de professores e investigadores, e salas de estudo, bem como 

gabinetes administrativos e de gestão; 

o Residências: Qualquer edifício no qual os estudantes residam e para o qual a IES pague as contas;  

o Cantinas/bares: Edifícios onde se situam todos os serviços de alimentação para os estudantes e 

funcionários;  

o Outro: Outros edifícios que não tenham sido mencionados.  

Após clicar no botão “Guardar” no fim da página, a segunda página irá aparecer. 

Na página 2, insira os dados anuais relativos à produção própria de eletricidade da IES, através de fontes alternativas, 

e que complementa a energia da rede pública nacional. Se não estiverem sistemas de produção própria de energia 

instalados, selecione “Não”. Se a IES produz a sua própria energia, deve responder “Sim”. Neste caso, irá aparecer uma 

lista de fontes alternativas, que inclui fontes fotovoltaicas, eólica, geotermal, e hidroelétricas, assim como o consumo 

de combustível de auto geradores. Insira os dados anuais que correspondem a cada fonte. 

Clique no botão “Guardar” no final da página, e depois no botão “Próximo” para avançar para a secção seguinte.   

 

8.2.4.   Edifícios e Áreas Recreativas da IES 
Esta secção agrupa os dados dos espaços físicos, ou áreas de superfície, das áreas construídas da IES. A unidade de 

medida é expressa em m2.  

 
4 O consumo de gás natural é geralmente medido de 2 formas: metro cúbico (m3), que é o consumo de gás medido sob condições 

externas específicas (pressão e temperatura), e o metro cúbico normal (Nm3), que é o volume em condições normais de pressão 

e temperatura (normalmente 1atm e 20°C respetivamente). Para a Calculadora de Pegada Ecológica das Universidades, é 

necessário considerar o metro cúbico consumido (m3). 
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Os utilizadores têm a opção de inserir dados quer para toda a entidade ou por tipo de edifício e área ao clicarem no 

botão “Ou adicione Detalhes”: 

o Toda a entidade: Os dados inseridos para a superfície de toda a instituição são a soma das superfícies de 

todos os edifícios, áreas pavimentadas e áreas verdes. A unidade de medida é expressa em m2; 

o Adicione Detalhes: Se existirem dados disponíveis, os utilizadores devem inserir os dados referentes às 

áreas individuais, em m2, as quais devem incluir: 

• Edifícios de Ensino e Administração: Edifícios que acomodam salas de aulas, laboratórios, salas 

de conferências, auditórios, bibliotecas, salas de professores e investigadores, e salas de estudo, 

bem como gabinetes administrativos e de gestão; 

• Residências: Qualquer edifício que acolha as residências dos estudantes; 

• Cantinas: Edifícios onde se situam todos os serviços de alimentação para os estudantes e 

funcionários; 

• Parques de estacionamento: Todas as áreas de estacionamento da IES; 

• Estradas e arruamentos: Qualquer terreno pavimentado pertencente ou gerido pela IES que ligue 

diferentes edifícios; 

• Áreas Verdes: Qualquer jardim botânico, parque, floresta, quinta, ou cultivo pertencente ou 

gerido pela IES; 

• Áreas Azuis: Quaisquer áreas ocupadas por superfícies aquáticas (por exemplo, pântanos, lagos, 

rios, rias, lagoas) pertencentes ou geridas pela IES; 

• Outros: Qualquer outra área ocupada pelas infraestruturas pertencentes ou geridas pela IES e não 

incluídas acima; 

Clique no botão “Guardar” no final da página, e depois no botão “Próximo” para ir para a secção seguinte.  

 

8.2.5.   Alimentação dos estudantes e funcionários     
Esta secção compila dados sobre os alimentos fornecidos diretamente por um determinado serviço da instituição ou 

por qualquer prestador de serviços terceiro subcontratado pela IES para alimentar a sua população dentro das 

instalações da IES. Os alimentos podem ser servidos em cantinas, restaurantes, cafés, refeitórios, ou qualquer outro 

local em que a IES esteja a fornecer alimentos. 

Para introduzir dados sobre a alimentação, os utilizadores devem recolher dados primários sobre todos os produtos 

alimentares oferecidos num ano e classificá-los numa das 12 macro categorias da classificação COICOP5. O Anexo 1 – 

Descrição e detalhes das macro categorias da alimentação  fornece informação detalhada sobre o que incluir em cada 

macro categoria. Em função da categoria, os utilizadores devem fornecer dados sobre: 

o A quantidade total de cada macro categoria fornecida no ano de referência: As quantidades devem ser 

expressas em toneladas de alimentos para alimentos sólidos (entre os quais óleos e lacticínios) e em litros 

para bebidas (alcoólicas e não alcoólicas). Em cada macro categoria, os utilizadores devem somar as 

quantidades de cada item alimentar para calcular o total para cada categoria; 

o O método de produção: É expresso como a percentagem (%) do total dos alimentos fornecidos dentro 

das instalações da IES que é produzida através de práticas de agricultura biológica. Estes dados não são 

necessários para as categorias de Peixe e Outro Pescado, Produto Não Classificado (N.E.), e bebidas; 

o A origem dos alimentos: É expressa como a percentagem (%) do total dos alimentos fornecidos 

localmente, ou seja, dentro de 60 km da localização da IES. Estes dados não são necessários para as 

categorias de Produto N.E., e bebidas; 

 
5 A Classificação do Consumo Individual por Objetivo da OCDE (Classification Of Individual Consumption According to Purpose - 

COICOP) é o sistema de classificação internacionalmente acordado para a contabilização das despesas de consumo das famílias. É 

publicado pela Divisão de Estatística das Nações Unidas para fins de classificação de despesas, Contas Nacionais, Inquérito ao 

Orçamento das Famílias e Índice de Preços no Consumidor. 
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o A tipologia de embalagem das bebidas (alcoólicas e não alcoólicas): É expressa como a percentagem (%) 

de Plástico e Alumínio (ex: garrafas de plástico, latas), vidro (ex: garrafas de vidro), e de pressão (ex: água 

da torneira, cerveja de barril). Por favor note que que os dados sobre as embalagens devem encaixar-se 

apenas nestes três modos, pelo que as respostas deverão totalizar 100%. Caso sejam usados outros tipos 

de embalagem, os utilizadores podem considerá-los numa das categorias existentes. 

Clique no botão “Guardar” no final da página, e depois no botão “Próximo” para avançar para a secção 

seguinte.   

 

8.2.6.   Serviços de limpeza      
Esta secção reúne dados sobre os serviços de limpeza em todas as infraestruturas da instituição, que são fornecidos 

diretamente por uma unidade da IES específica ou por uma entidade terceira subcontratada pela IES para tais serviços.  

Os utilizadores podem introduzir dados como "Total de horas anuais dedicadas à limpeza" ou, em alternativa, 

enquanto "Orçamento anual atribuído ao prestador de serviços de limpeza": 

o Total de horas anuais dedicadas à limpeza: Esta informação de dados refere-se ao total de horas anuais 

gastas em serviços de limpeza. A Pegada Ecológica associada aos serviços de limpeza é calculada com base 

em intensidades únicas de Pegada Ecológica relacionadas com o carrinho e o tempo de limpeza. Por favor, 

consultar o Anexo 2 – Parâmetros utilizados para os cálculos base da Calculadora  para fatores de 

conversão específicos; ou em alternativa: 

o Orçamento anual atribuído ao prestador de serviços de limpeza: Na eventualidade de não dispor de 

dados de horas anuais, os utilizadores têm a opção de clicar em "ou adicionar orçamento anual" e 

introduzir dados sobre o orçamento anual (ou a informação monetária na unidade monetária nacional) 

despendidos em serviços de limpeza. Neste caso, a Pegada Ecológica dos serviços de limpeza é calculada 

com base no custo médio anual por hora do serviço de limpeza, por país. Por favor, consultar Anexo 2 – 

Parâmetros utilizados para os cálculos base da Calculadora  para fatores de conversão específicos. 

Clique no botão “Guardar” no final da página, e depois no botão “Próximo” para avançar para a secção 

seguinte.   

  

8.2.7.   Viagens    
Esta secção compila dados sobre as viagens da População da IES (abrangendo tanto funcionários como estudantes, 

ver as definições relacionadas na secção 8.2.2   População da ) para fins de ensino, estudo, investigação e 

administração, cujas despesas são inteiramente cobertas pela IES, seja porque são suportadas diretamente pela IES 

(ou Instituições associadas) ou porque estão sujeitas a reembolso total pela IES.  

A secção “Viagens” é composta por duas páginas, que recolhem dados sobre Viagens concluídas utilizando veículos 

que são propriedade da IES ou alugados por esta (Página 1), ou por outros meios de transporte (Página 2). 

 

• Veículos próprios ou alugados pela IES (Página 1 de 2) 

Nesta página, são reunidos dados sobre os veículos próprios ou alugados pela IES. Os utilizadores devem recolher 

e adicionar dados sobre o consumo anual de combustível de todos os veículos próprios e/ou alugados - expressos 

em litros - para quatro tipos de combustível: gasolina, gasóleo, metano e GPL. 
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• Mobilidade dos funcionários e/ou estudantes para fins de ensino, estudo, investigação e administrativos 

(Página 2 de 2) 

Nesta segunda página, são levantados dados sobre a distância percorrida pela população da IES por meio de 

veículos privados ou transportes públicos, o que inclui diferentes modos como carro, comboio, autocarro, barco 

e avião.   

Os utilizadores devem recolher e adicionar as distâncias - expressas em quilómetros - de cada viagem individual feita 

através de cada meio de transporte pelos funcionários e pelos estudantes. Os utilizadores devem ter em consideração 

se os dados primários introduzidos são de ida e volta ou somente de ida; no caso de ida, a distância deve ser duplicada 

se concluída utilizando o mesmo meio de transporte. Por favor note que as viagens diárias pendulares de/para o local 

de trabalho – ou estudo – não deverão ser introduzidas aqui, mas na secção de Responsabilidade Indireta da 

Calculadora (ver Mobilidade   Mobilidade   ). 

Clique no botão “Guardar” no final da página, e depois no botão “Próximo” para avançar para a secção seguinte.   

  

8.2.8.   Utilização de Água e Gestão de Resíduos    
Esta secção reúne dados da IES relativos a dois tipos de serviços: i) o consumo de água (e águas residuais relacionadas), 

e ii) a produção de (múltiplos tipos de) resíduos. Consequentemente, esta secção é composta por duas páginas: Página 

1 sobre o consumo de água e Página 2 sobre a produção de resíduos.  

• Consumo de água (Página 1) 

A página 1 é destinada à recolha de dados sobre o consumo anual de água e águas residuais6, ambos expressos 

em m3. Os dados devem ser recolhidos a partir das faturas periódicas no ano de referência (como selecionado na 

secção Informação Geral) e adicionados para calcular o montante anual.  

Os dados podem ser introduzidos como o consumo total de toda a instituição (somando todas as faturas de água 

que a IES paga) ou podem ser introduzidos em detalhe por tipo de edifício. Neste último caso, os utilizadores 

deverão clicar no botão "ou adicionar detalhes". Os tipos de edifícios para introduzir dados são edifícios de ensino 

e administrativos, residências, cantinas, entre outros. Quando os utilizadores introduzem dados detalhados para 

os diferentes edifícios, o valor total é automaticamente atualizado como a soma dos campos detalhados. Para 

uma descrição destes edifícios, ver a secção 8.2.3. Utilização de Energia     Utilização de Energia     .  

Uma vez introduzidos os dados de consumo de água, clicar no botão “Guardar” e depois no botão “Próximo” para 

passar à página 2. 

• Produção de resíduos (Página 2) 

A página 2 recolhe dados sobre a produção anual de resíduos, expressos em toneladas por ano. Devem ser 

recolhidos dados de qualquer documento que a instituição possa ter disponível sobre esta matéria (por exemplo, 

faturas periódicas detalhadas, registo interno da produção de resíduos, ou relatórios sobre o tema), que se 

reportem ao ano de referência (tal como selecionado na secção de Informação Geral). Os dados sobre a produção 

de resíduos podem ser introduzidos como a produção total de todos os resíduos ou desagregados pelos diferentes 

tipos de resíduos. Neste último caso, os utilizadores podem clicar em "ou adicionar detalhes" e introduzir dados 

para cada tipo de resíduos, que incluem Plástico, Papel, Vidro/lata, Orgânico, Resíduos de Equipamentos Elétricos 

e Eletrónicos (REEE), e Indiferenciados. 

 
6 O volume de águas residuais produzidas varia geralmente entre 90% e 95% do volume de utilização de água (Defra/DEC 2012). 
Se a quantidade de águas residuais for fornecida como um dado inserido, a Calculadora utiliza esse valor. No entanto, se os 
utilizadores deixarem o campo de águas residuais vazio, a Calculadora aplica automaticamente um coeficiente de 0,9 (90%) à 
quantidade de consumo de água para obter um valor para as águas residuais. 
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Independentemente dos utilizadores terem dados sobre o volume total de resíduos ou o volume por tipo de 

resíduo, podem introduzir dados quer para toda a instituição, quer discriminados pelos edifícios onde os resíduos 

são produzidos. Neste último caso, os utilizadores podem clicar em "ou adicionar detalhes". Os tipos de edifícios 

a introduzir dados são edifícios de ensino e administrativos, residências, cantinas, entre outros. Para uma 

descrição destes tipos de edifícios, ver secção 8.2.3 Utilização de Energia    Utilização de Energia     . 

Os utilizadores podem introduzir dados quer sob o Total para todos os campos quer sob as subcategorias detalhadas 

de edifícios para todos os campos. Se os utilizadores optarem por introduzir detalhes sobre subcategorias, os dados 

devem ser introduzidos para cada subcategoria. 

Uma vez introduzidos todos os dados de produção de resíduos, clicar no botão “Guardar” no fundo da página, e depois 

no botão “Próximo” para passar para a secção seguinte. 

8.2.9.   Materiais e Equipamentos   
Esta secção regista dados sobre a utilização de verbas da instituição para adquirir categorias específicas de 

Materiais e equipamento no ano de referência. As categorias para as quais são necessários dados - ou seja, o 

montante total de dinheiro despendido no ano de referência e expresso na moeda nacional - são: 

- Mobiliário e complementos: Inclui secretárias, cadeiras, armários, estantes, quadros, mobiliário para as 

residências, e semelhantes;  

- Equipamento eletrónico: Inclui computadores portáteis, computadores fixos, tablets, impressoras, scanners, 

câmaras, e todos os equipamentos eletrónicos;  

- Publicações, livros e artigos de papelaria: Inclui todo o papel e materiais impressos adquiridos para fins de 

investigação, estudo, ensino ou administrativos, bem como as ferramentas necessárias para trabalhos de 

secretária e escrita (ou seja, canetas, lápis, marcadores, borrachas, agrafadores, fitas adesivas, clipes, cadernos 

de papel, capas, entre outros). Esta categoria exclui o papel branco/virgem adquirido para escrita e impressão. 

Além disso, estão incluídas nesta secção mais duas categorias de materiais, para as quais são necessários dados como 

o número de artigos (não na qualidade de verba gasta): 

- Resmas de papel A4: Os utilizadores devem introduzir o número total de resmas de papel no formato A4 

(29,7x21 cm) adquiridas no ano de referência. Uma resma de papel é um pacote de papel que normalmente 

contém 500 folhas por pacote; 

- Resmas de papel A3: Os utilizadores devem introduzir o número total de resmas de papel no formato A3 

(29,7x42 cm) adquiridas no ano de referência. Uma resma de papel é um pacote de papel que normalmente 

contém 500 folhas por pacote.  

Uma vez introduzidos todos os dados relativos aos Materiais e equipamento, clicar no botão "Guardar” no final da 

página, e depois no botão “Próximo” para passar à secção seguinte, ou qualquer botão no menu superior para saltar 

para outra secção. 

IMPORTANTE: Se os utilizadores não estiverem interessados em conhecer os resultados da Pegada Ecológica das 

secções sob a Responsabilidade Indireta da Calculadora (ex: Energia@Casa & Ligação à Internet, Alimentação@Casa, 

e Mobilidade), podem simplesmente saltar os botões correspondentes e passar diretamente para a secção de 

Resultados. 

8.3. Responsabilidade Indireta 
Seguindo a ordem das secções do menu superior, os últimos três botões apontam para as três secções sob a 

Responsabilidade Indireta da IES (Figuras 5 e 6). Para cada secção de responsabilidade, os utilizadores podem optar 

por calcular a Pegada Ecológica das atividades pelas quais a instituição tem exclusivamente responsabilidade indireta, 

utilizando os métodos de cálculo Nível 1 ou Nível 2. 
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8.3.1. Métodos de Cálculo do Nível 1 e Nível 2 
Para calcular a Pegada Ecológica das atividades enumeradas na seção de Responsabilidade Indireta da Calculadora, a 

Calculadora permite aos utilizadores escolher entre dois métodos de cálculo - Nível 1 e Nível 2 - dependendo da 

disponibilidade de dados:  

― Nível 1: Aplica um cálculo padrão que a Calculadora executa automaticamente sem que seja necessário 

introduzir manualmente quaisquer dados. Este método deve ser selecionado quando os dados recolhidos 

através de inquéritos específicos não estão disponíveis (se houverem dados disponíveis, ver Nível 2). O cálculo 

por defeito atribui uma parte ou a totalidade do consumo diário per capita Pegada Ecológica em cada país- 

calculada pela Global Footprint Network (GFN) para habitação (para a secção do consumo de energia em casa), 

transporte pessoal (para a secção da mobilidade para deslocações pendulares), e alimentação (para a secção 

da alimentação consumida fora da IES) – à IES de acordo com a parte do trabalho (para os funcionários) ou 

tempo de estudo (para os estudantes) passado em casa.  

― Nível 2: Baseia-se em dados específicos que a administração recolhe entre uma amostra representativa dos 

funcionários e estudantes; tal amostra deve refletir a proporção de homens e mulheres na população total da 

IES. Possíveis modelos de inquéritos a serem utilizados na recolha de dados podem ser encontrados em Anexo 

3 – Modelos de inquéritos para o cálculo do Nível 2 da Responsabilidade Indireta. Assim que se proceda à 

recolha dos inquéritos de todos os entrevistados, os dados do mesmo campo devem ser somados e a média 

calculada, estabelecendo-se uma distinção entre o grupo dos funcionários e o grupo dos estudantes. Os dados 

médios podem então ser introduzidos nos campos relacionados na Calculadora. A Calculadora atribui os dados 

ao número total de estudantes e de funcionários - com base na informação dada em secção 8.2.2 População 

da IES. O cálculo pressupõe que para os estudantes a carga de trabalho/estudo se estende por 4 semanas num 

mês e um total de 10 meses num ano, enquanto que, para os funcionários, a carga de trabalho se estende por 

4 semanas num mês, durante um total de 11 meses num ano. 

 

8.3.2.   Energia em casa e ligação à Internet    
Esta secção calcula a Pegada Ecológica da energia consumida em casa, bem como a utilização da Internet por 

funcionários e estudantes quando estes trabalham ou estudam em casa.  

Em primeiro lugar, os utilizadores precisam de escolher entre o método de cálculo Nível 1 ou Nível 2 para esta secção. 

• Nível 1: Se for selecionado o Nível 1, clique no botão “Guardar” e depois no botão “Próximo” para ir para a 

secção seguinte.  

• Nível 2: Requer que sejam inseridos dados específicos, que os responsáveis pela administração da IES devem 

recolher previamente, a partir de uma amostra de funcionários e estudantes. Selecione o Nível 2, clique no 

botão “Guardar”, e em seguida no botão “Próximo”. Nesta etapa, a Calculadora apresenta duas páginas, nas 

quais é mostrada uma lista de questões para o grupo dos funcionários e para o grupo dos estudantes.  

 

Na página 1, insira os dados anuais referentes a: 

- Consumo anual de eletricidade em casa: Insira dados sobre o consumo anual de eletricidade (expresso 

em quilowatt/hora) que decorre nas habitações próprias dos estudantes e funcionários no ano de 

referência. Introduzir a média calculada a partir dos dados recolhidos, tanto para o grupo de estudantes 

como para o grupo de funcionários; 

- Consumo anual de energia para aquecimento e água quente em casa: Insira os dados do consumo anual 

de energia para o aquecimento e água quente (combinados), selecionando as fontes aplicáveis – e a 

respetiva unidade de medida – para os campos elencados: Gás natural (m3), GPL (litros), Óleo para 

aquecimento (litros), Biocombustíveis (litros), Biomassa (ton); 

- Número médio de horas gastas em casa a trabalhar/estudar numa semana: Insira o número médio de 

horas despendidas a trabalhar (no caso dos funcionários) e a estudar (no caso dos estudantes) a partir de 

casa, durante uma semana;  
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- Número de pessoas que coabitam em casa: Insira o número médio de pessoas que habita na mesma 

casa.  

Na página 2, introduza dados anuais sobre o tempo gasto na Internet para fins de trabalho e estudo. Indicar o 

número médio de horas calculado a partir dos dados recolhidos sobre o grupo de funcionários e de estudantes. 

Os fins de utilização da Internet incluem: 

- Ensino/aulas online e videoconferências: Introduza o número médio de horas passadas na Internet numa 

semana para ensinar (no caso dos funcionários) ou assistir (no caso dos estudantes) a aulas online, 

incluindo conferências, formaçōes e participação em workshops; 

- E-mails/Mensagens: Indique o número médio de horas semanais que os funcionários e estudantes 

passam a enviar, receber ou verificar e-mails relacionados com a IES ou outros tipos de mensagens online; 

- Realizar investigação: Insira o número médio de horas semanais que os funcionários e estudantes passam 

a realizar pesquisas, navegando em recursos disponíveis online; 

- Transmissão e visualização de vídeos: Introduza o número médio de horas semanais que os funcionários 

e estudantes passam a ver vídeos gravados online para fins de trabalho e estudo; 

- Redes Sociais: Insira o número médio de horas semanais que os funcionários e estudantes passam a 

trabalhar e a estudar nas redes sociais (se existir). 

Assim que todos os dados estejam inseridos, clique no botão “Guardar” no final da página, e depois no botão 

“Próximo” para avançar para a secção seguinte.   

 

8.3.3.   Alimentação em casa    
Esta secção calcula a Pegada Ecológica para a qual os alimentos consumidos em casa numa semana podem contribuir.  

Em primeiro lugar, selecione entre os métodos de cálculo Nível 1 ou Nível 2 para esta secção: 

• Nível 1: Se for selecionado o Nível 1, clique no botão “Guardar” e depois no botão “Próximo” para ir para a 

secção seguinte.  

• Nível 2:Requer que sejam inseridos dados específicos, que os responsáveis pela administração da IES devem 

recolher previamente, a partir de uma amostra de funcionários e estudantes. A Calculadora aloca a quantidade 

de alimentação consumida ao número de horas gastas a trabalhar ou estudar em casa, tal como terão sido 

indicadas na secção da energia em casa. Após selecionar o Nível 2, clique no botão “Guardar”, e em seguida 

no botão “Próximo”.  

A lista de macro categorias alimentares é apresentada para o grupo dos funcionários e para o grupo de 

estudantes. Para cada macro categoria de alimentos, os utilizadores devem fornecer dados sobre: 

- A quantidade: Introduza a quantidade média per capita de consumo de cada macro categoria numa 

semana para o grupo dos funcionários e para o grupo dos estudantes. As quantidades devem ser 

expressas em quilogramas (kg) de alimentos (para alimentos sólidos) e litros para bebidas (alcoólicas e 

não alcoólicas) e devem ser calculadas a partir dos dados recolhidos a partir dos inquéritos aos 

funcionários e estudantes. Por favor, consulte Anexo 1 – Descrição e detalhes das macro categorias da 

alimentação  para uma descrição detalhada das macro categorias; 

- O método de produção: Introduza a percentagem média (%) do total dos alimentos fornecidos que são 

produzidos através de práticas de agricultura biológica. Estes dados não são necessários para as 

categorias de Peixe e outro Pescados, Produtos não classificados (n.c) e Bebidas; 

- A origem dos alimentos: Introduzir a percentagem média (%) do total dos alimentos fornecidos 

localmente, ou seja, dentro de 60 km da localização da IES. Estes dados não são necessários para as 

categorias de Produto N.E e bebidas; 

- Tipo de embalagens das bebidas: Insira a percentagem (%) de Plástico e Alumínio (ex: garrafas de 

plástico, latas, etc.), vidro (ex: garrafas de vidro), e de pressão (ex: água da torneira, cerveja de barril, 
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etc.) consumidos pelos funcionários e pelos estudantes. Por favor note que que os dados sobre as 

embalagens devem encaixar-se apenas nestes três modos, pelo que as respostas deverão totalizar 100%. 

Caso sejam usados outros tipos de embalagem, os utilizadores podem considerá-los numa das categorias 

existentes. 

Assim que todos os dados estejam inseridos, clique no botão “Guardar” no final da página, e depois no botão 

“Próximo” para avançar para a secção seguinte.   

 

8.3.4.   Mobilidade    
Esta secção calcula a Pegada Ecológica para a qual a mobilidade individual dos funcionários e dos estudantes e os 

meios de transportes de casa para a IES pode contribuir.  

Estão disponíveis três métodos de cálculo. Em primeiro, deverá escolher entre os métodos de cálculo para esta secção 

Nível 1, Nível 1bis, ou Nível 2: 

• Nível 1: Se for selecionado o Nível 1, clique no botão “Guardar” e depois no botão “Próximo” para ir para a 

secção seguinte.  

• Nível 1bis (Aplicável a universidades com ensino à distância): Esta é uma opção alternativa ao Nível 1 e deve 

ser selecionada quando apenas os funcionários se deslocam até ao local de trabalho (ex: edifícios da IES), 

enquanto os estudantes não se deslocam, uma vez que o ensino e as aulas têm o regime de ensino à distância. 

Este pode ser o caso das Universidades de Ensino à distância. Quando selecionar esta opção, clique no botão 

“Guardar”, e em seguida no botão “Próximo”.  

• Nível 2: O Nível 2 requer que sejam inseridos dados específicos, que os responsáveis pela administração da 

IES devem recolher previamente, a partir de uma amostra de funcionários e estudantes. Selecione o Nível 2, 

clique no botão “Guardar”, e em seguida no botão “Próximo”.  O Nível 2 requer dados relativos à distância 

média, per capita, percorrida semanalmente (ida e volta), por estudantes e funcionários, recorrendo aos 

seguintes meios de transporte: 

- A pé: Insira a distância média semanal (ida e volta) percorrida a pé; 

- De bicicleta: Insira a distância média semanal (ida e volta) percorrida de bicicleta ou outro outras 

motociclos não motorizados (ex: trotinete); 

- De motociclo: Insira a distância média semanal (ida e volta) percorrida com recursos a motociclos;  

- De veículo próprio: Insira a distância média semanal (ida e volta) percorrida por meio de qualquer tipo de 

veículo de posse própria; 

- De autocarro: Insira a distância média semanal (ida e volta) percorrida com recurso a autocarros públicos;  

- De transporte ferroviário para a cidade: Insira a distância média semanal (ida e volta) percorrida na 

ferrovia que liga o centro urbano aos subúrbios adjacentes (ex: comboio regional, suburbano);  

- De transporte ferroviário dentro do centro urbano: Insira a distância média semanal (ida e volta) 

percorrida na ferrovia dentro do centro urbano (ex: metropolitanos, ferrovias elevadas, elétricos);  

- De barco: Insira a distância média semanal (ida e volta) percorrida para se deslocarem através de qualquer 

tipo de barco (ex: ferrys).  

Assim que todos os dados estejam inseridos, clique no botão “Guardar” no final da página, e depois no botão 

“Próximo” para avançar para a secção seguinte.   
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9. Resultados da Pegada Ecológica 
A Calculadora da Pegada Ecológica foi desenvolvida como uma ferramenta dinâmica. Como tal, permite aos seus 

utilizadores monitorizar os resultados da Pegada Ecológica de cada secção conforme vão sendo preenchidas. No final 

de cada página, uma faixa mostra os valores da Pegada Ecológica de cada secção em progresso, bem como o total da 

Pegada Ecológica dado o total de todas as secções preenchidas até esse mesmo ponto. Ainda, uma barra colorida no 

final mostra a Pegada de todas as secções já preenchidas como uma percentagem que contribui para o total dos 

resultados da Pegada Ecológica (Figura 11). 

 
Figura 11: Barra no final de cada página da Calculadora que demonstra os resultados em progresso da Pegada Ecológica. O valor colorido à 
esquerda é a Pegada da categoria específica que está em progresso. A categoria também é visível no título que se situa no topo da faixa (nesta 
figura, é a categoria da Alimentação). O valor a branco à direita é a soma de todas as categorias já preenchidas. A barra colorida no fundo, que 
evolui de forma dinâmica à medida que os dados vão sendo inseridos, demonstra a percentagem de todas as categorias já preenchidas no valor 
total, sendo que cada cor corresponde a uma categoria específica.  

 

9.1. A página dos resultados da Pegada Ecológica 
A página geral dos “Resultados” pode ser acedida através do 

ícone da seta no topo da faixa em cada secção ou através do 

botão mais à direita no menu superior (Figura 12).  

A página dos Resultados mostra a Pegada Ecológica da IES 

com base nos dados inseridos em cada categoria. Os 

resultados são fornecidos e visualizados de diversas formas, 

sendo que cada uma fornece diferentes informações.  

No topo da página dos Resultados, os resultados da Pegada Ecológica são fornecidos como medidas de eficiência da 

IES.  Estes indicadores fazem alusão à eficiência na utilização de recursos para fornecer serviços de educação e produzir 

investigação (Figura 13). Estes resultados podem ser utilizados para comparar a Pegada Ecológica da IES ao longo do 

tempo: 

o Pegada Ecológica por estudante e por funcionário: Indica a quantidade de recursos naturais e serviços de 

ecossistemas utilizados pela IES por indivíduo que recebe (estudante) ou fornece (funcionário) educação, 

respetivamente. Este tipo de resultados é particularmente útil quando se compara a intensidade da 

Pegada de uma IES ao longo do tempo (ou com outras IES), uma vez que o número de estudantes e 

funcionários varia, o que dificulta a comparação utilizando apenas o total da Pegada Ecológica.  

o Pegada Ecológica por número de graduação: Indica a quantidade de recursos naturais e serviços de 

ecossistemas que uma IES requer para um estudante se poder formar. Monitorizar este resultado de 

forma anual permite que a IES compreenda quão eficiente é a sua utilização dos recursos naturais e dos 

serviços dos ecossistemas quando providencia educação aos seus estudantes. 

o Pegada Ecológica por número de publicações: Indica a quantidade de recursos naturais e serviços de 

ecossistemas que uma IES necessita para publicar um artigo numa revista peer-review, no ano de 

referência. Ao monitorizar este resultado anualmente permite à IES compreender a eficiência dos seus 

funcionários na utilização dos recursos naturais e serviços dos ecossistemas para produzir investigação e 

publicar na modalidade peer-review.  

o Pegada Ecológica por milhar de euros para financiamento atribuído: Indica a quantidade de recursos 

naturais e ecossistemas utilizados por mil euros de financiamento de investigação recebidos. Monitorizar 

este resultado anualmente permite que a IES compreenda quão intenso é para os recursos e serviços dos 

ecossistemas, o apoio recebido através de financiamento. 

Figura 12: Botões utilizados para 
aceder à página dos resultados 
finais.  
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A Pegada Ecológica da IES é então apresentada no último valor ilustrado à direita da barra de resultados (ver Figura 

13), indicando o impacto geral na Pegada Ecológica da IES em avaliação. Este valor indica o total de recursos e serviços 

de ecossistemas necessários para que a IES possa levar a cabo as suas operações e atividades no ano de referência. A 

Pegada Ecológica de uma IES é expressa em hectares globais (gha), uma unidade hectare-equivalente de área bio 

produtiva necessária para fornecer esses recursos e serviços e, portanto, para apoiar atividades e operações. O valor 

total é determinado através do somatório da Pegada Ecológica total da Responsabilidade Direta e da Pegada Ecológica 

total da Responsabilidade Indireta. 

 
Figura 13: Os resultados da Pegada Ecológica ilustrados no topo da página dos Resultados.  

Os resultados da Pegada Ecológica são posteriormente apresentados num gráfico de barras dividido por 

atividades/operações e desagregados segundo as responsabilidades diretas e indiretas do domínio da administração 

da IES (ver Figura 14). Esta decomposição analisa a forma como a Pegada Ecológica total se estende por todas as várias 

atividades e operações mantidas pela IES, tanto sob a responsabilidade direta como indireta. Tais resultados ajudam 

os administradores da IES a compreender quais as áreas com maior impacto e, por conseguinte, requerem maior 

atenção para serem geridas ou conduzidas de forma diferente. Dentro de cada atividade, são fornecidos resultados 

da Pegada Ecológica para cada subcomponente que a integra, fornecendo assim mais detalhes para compreender os 

pontos impulsionadores específicos e de intervenção. 

 
Figure 14: Gráfico de barras que demonstra a Pegada Ecológica da IES, desagregado por tipo de responsabilidade (Direta vs Indireta) e 

atividades.  

Em baixo do gráfico de barras, um botão de seleção permite aos utilizadores ver em detalhe os resultados da Pegada 

Direta e Indireta (ver Figuras 15 e 16). Os valores da Pegada Ecológica das componentes Direta e Indireta são exibidos 

ao lado do valor total da Pegada Ecológica da IES. O gráfico de barras detalhado por baixo destes resultados mostra os 

resultados da Pegada Ecológica para cada secção desagregada por categoria e por tipos de áreas. 
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 Finalmente, um menu exibe botões relacionados com cada atividade de consumo. Ao clicar em cada um deles, são 

apresentados os gráficos relacionados com a Pegada Ecológica de cada secção (ver Figuras 17 e 18).  

 

 

 

  

Figura 15: Botão de seleção, Responsabilidade Direta e os 
respetivo gráficos de barras que mostram os resultados das 
categorias  

Figura 16: Botão de seleção, Responsabilidade Indireta e 
os respetivo gráficos de barras que mostram os resultados 
das categorias 

Figura 17: Botões relacionados com as atividades sob a Responsabilidade Direta da Universidade (População da Universidade, Consumo de 
energia, Edifícios, Alimentação de funcionários e estudantes, Serviços de limpeza, Viagens, Consumo de água e resíduos, e Materiais e 
equipamento), exibindo os resultados específicos em cada um deles. 

Figura 18: Botões relacionados com as três atividades sob a 
Responsabilidade Indireta da Universidade (Energia em casa, 
Alimentação em casa, e Mobilidade), exibindo os resultados específicos 
em cada uma delas. 
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10. Anexo 1 – Descrição e detalhes das macro categorias da alimentação  

MACROCATEGORIA DESCRIÇÃO 

Pão e Cereais 

01.1.1 Pão e Cereais 
– Arroz em todas as suas formas; 
– Milho, trigo, cevada, aveia, centeio e outros cereais sob a forma de grão, farinha ou sêmola; 
– Pão e outros produtos de padaria/pastelaria (pão estaladiço, roscas, pão torrado, biscoitos, pão de gengibre, bolachas, 
waffles, bolos, queques, croissants, bolos, tartes, tortas, quiches, pizzas, etc.); 
– Misturas e massas para preparação de produtos de pasteleira; 
– Produtos de massa em todas as suas formas; couscous;  
– Preparados de cereais (cornflakes, flocos de aveia, etc.) e outros produtos de cereais (malte, farinha de malte, extrato de 
malte). 
Inclui: Produtos à base de farináceos preparados com carne, peixe, marisco, queijo, legumes ou fruta. 
Exclui: Tartes de carne (01.1.2 Carne); tartes de peixe (01.1.3 Peixe e outro pescado); milho doce (01.1.7 Hortícolas). 

Carne 

01.1.2 Carne 
– Carne fresca, refrigerada ou congelada de: 
  - Animais bovinos, suínos, ovelhas e cabras; 
  - Cavalo, mula, burro, camelo e semelhantes; 
  - Aves (galinha, pato, ganso, peru); 
  - Lebre, coelho e caça (antílope, veado, javali, faisão, galinha, pombo, codorniz, etc.); 
– Miudezas comestíveis frescas, refrigeradas ou congeladas; 
– Carne seca, salgada ou fumada e miudezas comestíveis (salsichas, salame, bacon, presunto, patê, etc.);  
– Outras carnes conservadas ou processadas e preparados à base de carne (carne enlatada, extratos de carne, sucos 
molhos de carne, tortas empadas de carne, etc.).  
Inclui: Carne e miudezas comestíveis de mamíferos marinhos (focas, morsas, baleias, etc.) e animais exóticos (canguru, 
avestruz, jacaré, etc.); animais e aves de capoeira comprados vivos para consumo como alimento.  
Exclui: Moluscos terrestres e marinhos (01.1.3 Peixe e marisco); banha e outras gorduras animais comestíveis (01.1.5 Óleos 
e gorduras, de origem animal); sopas, caldos e caldos contendo carne (01.1.9 Produto n.e.). 

Peixe e outro 
pescado 

01.1.3 Peixe e outro pescado 
– Peixe fresco, refrigerado ou congelado; 
– Marisco fresco, refrigerado ou congelado (crustáceos, moluscos ou outro marisco, caracóis marinhos);  
– Peixe e marisco seco, fumado ou salgado; 
– Outro peixe ou marisco em conserva ou processado e preparados à base de peixe e marisco (peixe e marisco enlatado, 
caviar e ovas, tartes de peixe, etc.). 
Inclui: Caranguejos terrestres, caracóis terrestres e sapos; peixes e mariscos comprados vivos para consumo como 
alimento. 
Exclui: Sopas, caldos e caldos que contêm peixe e mariscos (01.1.9). 

Leite, queijo e ovos 

01.1.4 Leite, queijo e ovos 
– Leite cru; leite pasteurizado ou esterilizado; 
– Leite condensado, evaporado ou em pó; 
– Iogurte, natas, sobremesas à base de leite, bebidas à base de leite e outros produtos similares à base de leite; 
– Queijo e requeijão; 
– Ovos e produtos feitos inteiramente de ovos. 
Inclui: Leite, natas e iogurte contendo açúcar, cacau, fruta ou aromatizantes; produtos lácteos que não à base de leite, tais 
como leite de soja.  
Exclui: Manteiga e produtos à base de manteiga (01.1.5 Óleos e gorduras, de origem vegetal). 

Óleos e gorduras, 
de origem vegetal 

01.1.5a Óleos e gorduras, de origem vegetal 
– Manteiga e produtos à base de manteiga (óleo de manteiga, ghee, etc.); 
– Margarina (incluindo a margarina "dieta") e outras gorduras vegetais (incluindo a manteiga de amendoim); 
– Óleos comestíveis (azeite, óleo de milho, óleo de girassol, óleo de semente de algodão, óleo de soja, óleo de amendoim, 
óleo de nozes, etc.); 

Óleos e gorduras, 
de origem animal 

01.1.5b Óleos e gorduras, de origem animal 
– Gorduras animais comestíveis (banha, etc.). 
Exclui: Óleo de fígado de bacalhau ou de alabote (06.1.1).). 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1 - Continuação 
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MACROCATEGORIA DESCRIÇÃO 

Fruta 

01.1.6 Fruta 
– Fruta fresca, refrigerada ou congelada; 
– Fruta desidratada, descascada, grãos de fruta, nozes e sementes comestíveis; 
– Fruta em conserva ou produtos à base de fruta. 
Inclui: Melões e melancias. Sementes de sésamo e sésamo, côcos, frutos de óleo de palma, sementes de algodão. 
Exclui: Vegetais cultivados pelos seus frutos, tais como beringelas, pepinos e tomates (01.1.7); compotas, marmeladas, 
compotas, geleias, purés e pastas de fruta (01.1.8); partes de plantas conservadas em açúcar (01.1.8); sumos e xaropes de 
fruta (01.2.2). 

Hortícolas 

01.1.7 Hortícolas 
– Vegetais frescos, refrigerados, congelados ou secos cultivados pelas suas folhas ou caules (espargos, brócolos, couve-flor, 
endívias, funcho, espinafres, etc.), pelos seus frutos (beringelas, pepinos, aboborinhas courgettes, pimentos verdes, 
abóboras, tomates, etc.), e pelas suas raízes (beterrabas, cenouras, cebolas, pastinacas, rabanetes, nabos, etc.); 
– Batatas frescas ou refrigeradas e outros tubérculos (mandioca, araruta, batata-doce, etc.); 
– Vegetais em conserva ou transformados e produtos à base de vegetais; 
– Produtos de tubérculos (farinhas, refeições, flocos, purés e batatas fritas) incluindo preparados congeladas, tais como 
batatas fritas. 
Inclui: Azeitonas; alho; leguminosas secas; milho doce; funcho marinho e outras algas marinhas comestíveis; cogumelos e 
outros fungos comestíveis. 
Exclui: Amido de batata, tapioca, sagu e outros amidos (01.1.1 Pão e Cereais); sopas, caldos e caldos contendo vegetais 
(01.1.9 Produto n.e.); ervas culinárias (salsa, alecrim, tomilho, etc.) e especiarias (pimenta, pimento, gengibre, etc.) (01.1.9 
Produto n.e.); sumos de vegetais (01.2.2 Bebidas não alcoólicas). 

Açúcar, compotas, 
mel, chocolate, 
confeitaria  

01.1.8 Açúcar, compotas, mel, chocolate, confeitaria 
– Açúcar de cana ou de beterraba, não refinado ou refinado, em pó, cristalizado ou em grumos; 
– Compotas, marmeladas, geleias, purés e pastas de fruta, mel natural e artificial, xarope de ácer, melaço e partes de 
plantas conservadas em açúcar; 
– Chocolate em barras ou tabletes, pastilhas elásticas, doces, caramelos, drageias e outros produtos de confeitaria; 
– Alimentos à base de cacau e preparados de sobremesa à base de cacau; 
– Gelo comestível, gelado e sorvete. 
Inclui: Substitutos artificiais de açúcar. 
Exclui: Cacau e pó à base de chocolate (01.2.1). 

Produtos 
alimentares não 
classificados (n.e.) 

01.1.9 Produtos alimentares n.c. 
– Sal, especiarias (pimenta, gengibre, ginger, etc.), ervas aromáticas (salsa, rosmaninho, tomilho, etc.), molhos, 
condimentos, temperos (mostarda, maionese, ketchup, molho de soja, etc.), vinagre; 
– Pasta de tomate e tomates pelados; 
– Fermento em pó, fermento de padeiro, preparados de sobremesa, sopas, caldos, ingredientes culinários, etc.; 
– Comida de bebé homogeneizada e preparados dietéticos, independentemente da sua composição; 
– Preparados vegetais homogeneizados, fruta cozinha homogeneizada; 
– Molho de soja, pasta de soja, coalhada de soja. 
Exclui: Sobremesas à base de leite (01.1.4); leite de soja (01.1.4); substitutos artificiais de açúcar (01.1.8); preparados de 
sobremesa à base de cacau (01.1.8). 

Bebidas não-
alcoólicas (litros) 

01.2.1 Café, chá e cacau 
– Café, inclusive descafeinado, torrado ou moído, incluindo café instantâneo; 
– Chá e outros produtos de plantas para infusões; 
– Cacau, adoçado ou não, ou pó à base de chocolate em pó. 
Inclui: Preparados de bebida à base de cacau; substitutos de café e chá; extratos e essências de café e chá. 
Exclui: Chocolate em barras ou tabletes (01.1.8); alimentos à base de cacau e preparados de sobremesa à base de cacau 
(01.1.8). 
01.2.2 Águas minerais, refrigerantes, sumos de frutas e vegetais (ND) 
– Águas minerais ou de nascente; toda a água potável vendida em recipientes;  
– Refrigerantes tais como gasosas, limonadas e colas; 
– Sumos de frutas e vegetais; 
– Xaropes e concentrados para a preparação de bebidas. 
Exclui: Bebidas não alcoólicas que são geralmente alcoólicas, tais como cerveja sem álcool (02.1). 

Bebidas alcoólicas 
(litros) 

02.1.1 Espirituosas 
– Conhaque, licor e outras bebidas espirituais espirituosas. 
Inclui: Hidromel; aperitivos, exceto aqueles à base de vinho (02.1.2).  
02.1.2 Vinho 
– Vinho, cidra e aguardente, incluindo sake; 
– Aperitivos à base de vinho, vinhos fortificados, champanhe e outros vinhos espumantes. 
02.1.3 Cerveja 
– Todos os tipos de cerveja, tais como ale, lager e porter. 
Inclui: Cerveja com baixo teor alcoólico e cerveja sem álcool; panaché. 
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11. Anexo 2 – Parâmetros utilizados para os cálculos base da Calculadora  
SECÇÃO DA 
CALCULADORA 

TIPO DE FATORES 
DE CONVERSÃO 

FONTE AUTORES  Ligação (caso exista) 

População da IES – 
Pegada de Trabalho 

Valores médios 
nacionais de Pegada 
Ecológica por 
categorias de 
consumo doméstico 

National Footprint account 
by Consumption Land Use 
Matrix (CLUM) dos 
resultados CLUM baseados 
em MRIO para GTAP10, ano 
2014 

Global Footprint 
Network 

 

Utilização de Energia 
(Responsabilidade 
Direta e 
Responsabilidade 
Indireta Nível 2) 

Intensidade Nacional 
de Carbono da 
Eletricidade 

National Footprint Account 
(2021 ed.) 

Global Footprint 
Network 

 

Intensidade de 
Carbono da água 
quente e 
aquecimento (kg CO2 
unidade-1) 

Gás natural (metano) EPA 2020 

https://www.epa.gov/sites/product
ion/files/2020-
12/documents/stationaryemissions.
pdf 

GPL (propano) EPA 2020 

https://www.epa.gov/sites/product
ion/files/2020-
12/documents/stationaryemissions.
pdf 

Óleo para aquecimento 

UK POST, 2016 
(Parliamentary Office 
for Science and 
Technology). Carbon 
Footprint of heat 
generation 

https://researchbriefings.files.parlia
ment.uk/documents/POST-PN-
0523/POST-PN-0523.pdf 

Biocombustíveis 

2020 Government 
greenhouse gas 
conversion factors for 
company reporting, The 
Department for 
Business, Energy and 
Industrial Strategy, UK 

https://www.gov.uk/government/p
ublications/greenhouse-gas-
reporting-conversion-factors-2020 

Biomassa EPA 2020 

https://www.epa.gov/sites/product
ion/files/2020-
12/documents/stationaryemissions.
pdf 

Produção própria de 
eletricidade (kg CO2 

unidade-1) 

Painéis solares 
(fotovoltaica) 

UK POST (Parliamentary 
Office for Science and 
Technology) 

http://www.geni.org/globalenergy/
library/technical-articles/carbon-
capture/parliamentary-office-of-
science-and-technology/carbon-
footprint-of-electricity-
generation/file_9270.pdf 

Eólica 
UK POST (Parliamentary 
Office for Science and 
Technology) 

http://www.geni.org/globalenergy/
library/technical-articles/carbon-
capture/parliamentary-office-of-
science-and-technology/carbon-
footprint-of-electricity-
generation/file_9270.pdf 

Geotérmica 
US EIA (Energy 
Information 
Administration) 

https://www.eia.gov/tools/faqs/faq
.php?id=74&t=11 

Hidroelétrica 
UK POST (Parliamentary 
Office for Science and 
Technology) 

http://www.geni.org/globalenergy/
library/technical-articles/carbon-
capture/parliamentary-office-of-
science-and-technology/carbon-
footprint-of-electricity-
generation/file_9270.pdf 

Gasóleo 
Assume-se igual ao 
petróleo do gerador 
termoelétrico 
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SECÇÃO DA 
CALCULADORA 

TIPO DE FATORES 
DE CONVERSÃO 

FONTE AUTORES Ligação (caso exista) 

http://www.geni.org/globalenergy/library/technical-articles/carbon-capture/parliamentary-office-of-science-and-technology/carbon-footprint-of-electricity-generation/file_9270.pdf
http://www.geni.org/globalenergy/library/technical-articles/carbon-capture/parliamentary-office-of-science-and-technology/carbon-footprint-of-electricity-generation/file_9270.pdf
http://www.geni.org/globalenergy/library/technical-articles/carbon-capture/parliamentary-office-of-science-and-technology/carbon-footprint-of-electricity-generation/file_9270.pdf
http://www.geni.org/globalenergy/library/technical-articles/carbon-capture/parliamentary-office-of-science-and-technology/carbon-footprint-of-electricity-generation/file_9270.pdf
http://www.geni.org/globalenergy/library/technical-articles/carbon-capture/parliamentary-office-of-science-and-technology/carbon-footprint-of-electricity-generation/file_9270.pdf
http://www.geni.org/globalenergy/library/technical-articles/carbon-capture/parliamentary-office-of-science-and-technology/carbon-footprint-of-electricity-generation/file_9270.pdf
http://www.geni.org/globalenergy/library/technical-articles/carbon-capture/parliamentary-office-of-science-and-technology/carbon-footprint-of-electricity-generation/file_9270.pdf
http://www.geni.org/globalenergy/library/technical-articles/carbon-capture/parliamentary-office-of-science-and-technology/carbon-footprint-of-electricity-generation/file_9270.pdf
http://www.geni.org/globalenergy/library/technical-articles/carbon-capture/parliamentary-office-of-science-and-technology/carbon-footprint-of-electricity-generation/file_9270.pdf
http://www.geni.org/globalenergy/library/technical-articles/carbon-capture/parliamentary-office-of-science-and-technology/carbon-footprint-of-electricity-generation/file_9270.pdf
http://www.geni.org/globalenergy/library/technical-articles/carbon-capture/parliamentary-office-of-science-and-technology/carbon-footprint-of-electricity-generation/file_9270.pdf
http://www.geni.org/globalenergy/library/technical-articles/carbon-capture/parliamentary-office-of-science-and-technology/carbon-footprint-of-electricity-generation/file_9270.pdf
https://www.eia.gov/tools/faqs/faq.php?id=74&t=11
https://www.eia.gov/tools/faqs/faq.php?id=74&t=11
http://www.geni.org/globalenergy/library/technical-articles/carbon-capture/parliamentary-office-of-science-and-technology/carbon-footprint-of-electricity-generation/file_9270.pdf
http://www.geni.org/globalenergy/library/technical-articles/carbon-capture/parliamentary-office-of-science-and-technology/carbon-footprint-of-electricity-generation/file_9270.pdf
http://www.geni.org/globalenergy/library/technical-articles/carbon-capture/parliamentary-office-of-science-and-technology/carbon-footprint-of-electricity-generation/file_9270.pdf
http://www.geni.org/globalenergy/library/technical-articles/carbon-capture/parliamentary-office-of-science-and-technology/carbon-footprint-of-electricity-generation/file_9270.pdf
http://www.geni.org/globalenergy/library/technical-articles/carbon-capture/parliamentary-office-of-science-and-technology/carbon-footprint-of-electricity-generation/file_9270.pdf
http://www.geni.org/globalenergy/library/technical-articles/carbon-capture/parliamentary-office-of-science-and-technology/carbon-footprint-of-electricity-generation/file_9270.pdf
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Utilização de Energia 
(Responsabilidade 
Indireta) 

Pegada de Carbono 
da Ligação à Internet 
(emissões de CO2 por 
hora de ligação à 
internet para os mais 
diversos fins  
(g CO2/hr)) 

Revisão da Literatura 

Obringer, R., Rachunok, B., 
Maia-Silva, D., Arbabzadeh, M., 
Nateghi, R., & Madani, K. 
(2021). The overlooked 
environmental footprint of 
increasing Internet use. 
Resources, Conservation and 
Recycling, 167, 105389 

 

Edifícios 

Fatores de 
Equivalência (EQFs) e 
Fatores de Produção 
(YFs) 

Contas Nacionais de Pegada 
Ecológica (2021 ed.) 

Global Footprint Network  

Alimentação de 
Funcionários e 
Estudantes 
(Responsabilidade 
Direta e 
Responsabilidade 
Indireta Nível 2)  

Intensidade da 
Pegada por categorias 
COICOP (gha/kg) 

Global Footprint Network 
elaboração interna 

o Food Footprint MRIO 2014  
o FAOSTAT food balance 

sheets 
o NFA World (2021 ed.) 

 

Proporção biológica 
para tradicional por 
macro-categorias 
alimentares 

Global Footprint Network 
elaboração interna para a 
revisão da literatura 

Clune, S., Crossin, E., & 
Verghese, K. (2017). Systematic 
review of greenhouse gas 
emissions for different fresh 
food categories. Journal of 
Cleaner Production, 140, 766-
783 

 

Distância média 
ponderada de 
alimentos importados 
por macro categorias 
alimentares por 
países da UE 

Global Footprint Network 
elaboração interna 

o NFA-MRIO analysis (Global 
Footprint Network) 

o Trade and the Greenhouse 
Gas Emissions from 
International Freight 
Transport. Available at: 
http://www.nber.org/papers
/w17117.pdf 

 

Intensidades da 
Pegada de Carbono 
das embalagens de 
bebidas 

Global Footprint Network NFA world (2021 ed.)  

Serviços de limpeza 

Intensidade da 
Pegada do carrinho 
de limpeza - fabrico 
de materiais 
(gha/hora) 

Revisão da Literatura 
Martinez-Rocamora et al., 
2016. Ecological Indicators 69, 
66-77 

https://www.sciencedirect.
com/science/article/pii/S14
70160X16301777?casa_tok
en=-
Px7XYoDSEUAAAAA:9rbjc2
NwLFTiJTUygcQLP0w4hKG7
NAaqqnUN4OKZ9yCMbrtAb
GuVYZUdtFXmG-
iFEUcfMqZuOKbB 

Custo por hora do 
serviço de limpeza 

Pesquisa na Internet e 
elaboração interna 

Moeda nacional/hora 
https://londoncleaningsyste
m.co.uk/how-much-do-
cleaners-get-paid-in-the-eu/ 
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Anexo 2 – Continuação 

SECÇÃO DA 
CALCULADORA 

TIPO DE FATORES 
DE CONVERSÃO 

FONTE AUTORES Ligação (caso exista) 

Viagens e 
Mobilidade 
(Responsabilidade 
Direta e 
Responsabilidade 
Indireta Nível 2)  

Emissões de 
combustível 
(kg CO2/liter) 

Elaboração interna através 
de dados de IPCC e 
OECD/IEA 

- IPCC, 2006. 
Guidelines for 
National Greenhouse 
Gases Inventories. 
Vol2. Ch.3. 

- OECD/IEA, 2004. 
Energy statistics 
Manual 

 

Intensidades da 
Pegada de Carbono 
para transportes 
públicos 
(kg CO2/pkm) 

Análise interna e pesquisa 
na Internet 

- Global Footprint 
Network 

- 2020 Government 
greenhouse gas 
conversion factors 
for company 
reporting, The 
Department for 
Business, Energy and 
Industrial Strategy, 
UK 

- Business Travel 
Emission Factors 
Table 8 - Air travel 
data 

- https://www.gov.uk/government
/publications/greenhouse-gas-
reporting-conversion-factors-
2020 

- https://www.epa.gov/sites/prod
uction/files/2015-
12/documents/emission-
factors_nov_2015.pdf 

 

Água & Resíduos 

Abastecimento de 
água (kWh/m3) 

Revisão da Literatura Majid et al., 2020 

Majid, A., Cardenes, I., Zorn, C., 
Russell, T., Colquhoun, K., Bañares-
Alcantara, R., & Hall, J. W. (2020). 
An analysis of electricity 
consumption patterns in the water 
and wastewater sectors in South 
East England, UK. Water, 12(1), 225. 

Tratamento de águas 
residuais (kWh/m3) 

Revisão da Literatura Wakeel et al., 2016 

Wakeel, M., Chen, B., Hayat, T., 
Alsaedi, A., & Ahmad, B. (2016). 
Energy consumption for water use 
cycles in different countries: A 
review. Applied Energy, 178, 868-
885. 

Consumo energético 
dos tratamentos de 
resíduos (kg 
CO2eq/ton) 

Pesquisa na Internet DEFRA/DEC 2012 

https://assets.publishing.service.go
v.uk/government/uploads/system/
uploads/attachment_data/file/695
54/pb13773-ghg-conversion-
factors-2012.pdf 

Materiais e 
Equipamento 

Intensidades da 
Pegada Ecológica de 
materiais em papel 
(gha/ton) 

NFA 2021 - data World 
2017 

Global Footprint 
Network 

 

Intensidades da 
Pegada Ecológica do 
mobiliário e materiais 
adquiridos 
(gha/national 
currency) 

Análise NFA-MRIO  
Global Footprint 
Network 

 

 

  

https://www.gov.uk/government/publications/greenhouse-gas-reporting-conversion-factors-2020
https://www.gov.uk/government/publications/greenhouse-gas-reporting-conversion-factors-2020
https://www.gov.uk/government/publications/greenhouse-gas-reporting-conversion-factors-2020
https://www.gov.uk/government/publications/greenhouse-gas-reporting-conversion-factors-2020
https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-12/documents/emission-factors_nov_2015.pdf
https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-12/documents/emission-factors_nov_2015.pdf
https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-12/documents/emission-factors_nov_2015.pdf
https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-12/documents/emission-factors_nov_2015.pdf
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12. Anexo 3 – Modelos de inquéritos para o cálculo do Nível 2 da 

Responsabilidade Indireta 
Mobilidade 

Por favor registe os seguintes dados resultantes da amostra de funcionários e estudantes entrevistados 

Por favor introduza a distância média semanal (km) 
percorrida por pessoa de casa para a IES Estudantes Funcionários 

Dados km percorridos km percorridos 

A pé     

De bicicleta     

De motociclo     

De veículo próprio     

De autocarro     

De transporte ferroviário para a cidade – entre o centro 
da cidade e os subúrbios adjacentes (também 
denominado por comboio regional ou suburbano)      

De transporte ferroviário dentro do centro urbano – 
ferrovias situadas tipicamente dentro do centro urbano, 
tais como metropolitanos, ferrovias elevadas, trams, 
elétricos)     

De barco     

 

Consumo de energia em casa 

Por favor registe os seguintes dados resultantes da amostra de funcionários e estudantes entrevistados 

Dados Unidade de medida Estudantes Funcionários 

Consumo anual de eletricidade em 
casa 

kWh   

Consumo anual de energia para 
aquecimento e água quente em casa 

Gás natural - m3   

GPL / Óleo para 
aquecimento / 
Biocombustíveis - litros 

  

Biomassa - ton   

Número média de horas gastas em 
casa a trabalhar/estudar numa 
semana  

#   

Número de pessoas que vivem na 
habitação 

#   

Em média, quantas horas semanais passa a trabalhar/estudar na Internet em casa para os seguintes fins: 

Ensino/aulas online e 
videoconferências 

# horas semanais   

Realizar investigação # horas semanais   

Outros fins (e-mails, mensagens, 
vídeos, redes sociais, etc.) 

# horas semanais   
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Consumo de alimentação em casa 

Por favor registe os seguintes dados resultantes da amostra de funcionários e estudantes entrevistados 

  Unidade de medida Estudantes Funcionários 

Número médio de horas gastas a 
trabalhar/estudar em casa numa semana Hora/semana   

 

Registe o consumo anual (em kg) em casa das seguintes categorias da alimentação 

 Estudantes 

Categorias da Alimentação 
quantidade 
(kg) 

% biológico % local 
% de 
pressão 

% 
embalagem 
de vidro 

% embalagem 
de plástico / 
alumínio 

Pão e Cereais        

Carne        

Peixe e outro pescado        

Leite, queijo, e ovos        

Óleos e gorduras, de origem 
vegetal        

Óleos e gorduras, de origem 
animal        

Fruta        

Hortícolas        

Açúcar, compotas, mel, 
chocolate, confeitaria        

Produtos alimentares n.e.        

Bebidas não-alcoólicas          

Bebidas alcoólicas          

 Funcionários 

Categorias da Alimentação 
quantidade 
(kg) 

% biológico % local 
% de 
pressão 

% 
embalagem 
de vidro 

% embalagem 
de plástico / 
alumínio 

Pão e Cereais        

Carne        

Peixe e outro pescado        

Leite, queijo, e ovos        

Óleos e gorduras, de origem 
vegetal        

Óleos e gorduras, de origem 
animal        

Fruta        

Hortícolas        

Açúcar, compotas, mel, 
chocolate, confeitaria        

Produtos alimentares n.e.        

Bebidas não-alcoólicas          

Bebidas alcoólicas          
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