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RELÁTORIO 

SUSTATENTIBILIDADE 

AMBIENTAL 
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS, E.P.E. 

A eco-eficiência é uma filosofia de gestão que encoraja o mundo empresarial a procurar melhorias 

ambientais que potenciem, paralelamente, benefícios económicos. Concentra-se em 

oportunidades de negócio e permite às empresas tornarem-se mais responsáveis do ponto de 

vista ambiental e mais lucrativas. Incentiva a inovação e, por conseguinte, o crescimento e a 

competitividade.  

Num hospital, que é uma instituição pública empresarial e deverá ter responsabilidade social e 

ambiental, os consumos de recursos energéticos e hídricos são elevados, atingindo níveis de custo 

não negligenciáveis. Por outro lado, são gerados resíduos que, devidamente revalorizados, 

poderão significar retornos interessantes, nomeadamente papel e cartão, e a matéria orgânica 

dos resíduos da cozinha.   

Nesse sentido, a ponderação da redução do consumo de recursos, inclui minimizar a utilização de 

energia, materiais e água, bem como a redução do impacto na natureza com a minimização das 

emissões gasosas, descargas líquidas, eliminação de desperdícios e a dispersão de substâncias 

tóxicas, e a promoção para a utilização sustentável de recursos renováveis. É importante a 

reengenharia dos processos: redução do consumo de recursos e da poluição, minimizando os 

riscos e reduzindo os custos.  

 

Na Unidade Local Saúde de Matosinhos (ULSM) efetuou-se um estudo que consistiu numa 

auditoria exaustiva a todos os consumos e resíduos gerados, permitindo o cálculo de um conjunto 

de indicadores numéricos, para se chegar à definição dos pontos críticos passíveis de intervenção 

e que abrangeram as quatro áreas fundamentais da análise de eco-eficiência: consumos de 

energia, consumos de água, emissão de gases que contribuem para o aquecimento global e 

resíduos. 

Face aos resultados encontrados, empreenderam-se ações em vários domínios, bem como se 

entendeu que a promoção da educação dos colaboradores contribuía para um uso mais racional 

dos recursos, promovendo a eliminação do desperdício. 
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ÁGUA 

 

O uso eficiente da água é uma necessidade mundial tendo em conta a sua pouca disponibilidade. 

À redução do desperdício no consumo de água, para além da preocupação ambiental relacionada 

com as alterações climáticas e com a segurança do abastecimento, acrescem as questões 

económicas derivadas do custo da energia e da dificuldade da gestão e o maior custo do 

tratamento de águas residuais derivado de um maior consumo 

de água. 

Face aos custos da produção do m3 de água, que envolve o 

represamento, captação, transporte, tratamento, 

armazenamento, distribuição, controlo da qualidade e gestão 

do risco, e ao facto do tarifário cobrir apenas 2/3, em média, 

dos custos associados, é urgente combater o desperdício de 

modo a diminuir os custos associados ao seu consumo. 

 

Na ULSM, o combate ao desperdício na água foi considerado uma oportunidade. Assim, iniciou-se 

desde há algum tempo um programa que tem dado resultados entusiasmantes e do qual se 

destacam: 

o Instalação de contadores parciais nos grandes utilizadores com ligação direta á Gestão 

Técnica Centralizada através de um protocolo de comunicação. Obteve-se a 

correspondência do consumo e da unidade consumidora permitindo um melhor 

acompanhamento do consumo por área hospitalar, facilitando a gestão do custo 

hospitalar (por ex. custo de material esterilizado). 

o Colocação de temporizadores e redutores de caudal em torneiras e chuveiros e colocação 

de garrafas de água em autoclismos de forma a diminuir a quantidade da descarga. 

o Aquisição de produtos com certificação e rotulagem de eficiência hídrica de categoria A 

(Sistema de Certificação e Rotulagem de Eficiência Hídrica lançado pela ANQIP - 

Associação Nacional para a Qualidade nas Instalações Prediais). 

o Aquisição de dispositivos médicos (por ex. autoclaves e máquinas de lavar aparadeiras) 

em função do consumo de água e de energia como condições preferenciais. 

o Mudança do procedimento de lavagem de pavimentos acertada com a empresa de 

outsourcing de limpeza. 

o Execução de furos e reativação de poço para rega de jardins, bem como a adequação das 

espécies plantadas. 
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o Implementação de rotinas de verificação de torneiras, autoclismos, canalizações e uniões, 

passadores, equipamentos de AVAC e cisternas com a inerente execução de ordens de 

trabalho quando necessitassem de reparação. 

o Controlo periódico do efluente da ETAR com o fim de diminuir as taxas de saneamento. 

o Execução de furo para alimentação de água à unidade de Cogeração do HPH prevendo-se 

uma redução superior a 10% do volume de água consumida no Hospital. 

As medidas implementadas resultaram num decréscimo significativo dos consumos e custos 

associados, tal como se pode verificar no gráfico, que compara valores de 2011 a 2014.  
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OBJECTIVO 

ESTRATÉGICO: 
F1 - CONTRIBUIR PARA A SUSTENTABILIDADE ECONÓMICA E FINANCEIRA DA INSTITUIÇÃO 

INDICADOR 3 Água consumida na ULSM 
Objectivo - 3,0 % 

Resultado 
obtido 

- 6,86 % 

Tabela 1 - Quadro comparativo dos consumos de água na ULSM (2013-2014) 

 
 

 
Objectivo cumprido 

 
Da análise do presente quadro é 
possível concluir que os consumos de 
água na ULSM reduziram 6,86% entre 
2013 e 2014, sendo que o consumo 
médio diário foi de 223 m3 para 207 
m3. 

 
No que respeita aos custos conclui-se 
que reduziram 6,07% entre 2013 e 
2014. 

 
Os resultados verificados em muito se 
devem às acções levadas a cabo pelo 
SIE, nomeadamente a eliminação de 
fugas, substituição de torneiras, 
instalação de torneiras temporizadas, 
instalação de redutores de caudal, 
diminuição do volume de descarga 
dos autoclismos e abertura de novo 
furo artesiano para reforço da 
alimentação do sistema de rega. 

2013 2014 2013 2014

Jan 17.016,48 € 18.523,48 € 5.990 6.414

Fev 25.754,30 € 15.120,04 € 9.207 5.261

Mar 15.019,42 € 14.859,08 € 5.325 5.162

Abr 22.128,65 € 19.245,65 € 7.859 6.766

Mai 16.062,49 € 17.729,44 € 5.683 6.142

Jun 20.447,92 € 19.740,26 € 7.269 6.861

Jul 20.855,13 € 20.782,56 € 7.390 7.353

Ago 20.528,41 € 18.191,68 € 7.244 6.424

Set 18.287,17 € 19.942,02 € 6.452 7.048

Out 18.666,88 € 17.467,75 € 6.608 6.182

Nov 18.540,42 € 18.419,67 € 6.364 6.418

Dez 16.826,85 € 16.150,55 € 5.903 5.685

Total Geral 230.134,11 € 216.172,17 € 81.291 75.716

Média mensal 19.177,84 € 18.014,35 € 6.774 6.310

Média diária 630,50 € 592,25 € 223 207

Variação -6,86%-6,07%

Volume consumido (m3)Custo total (s/ IVA)
Mês
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Com o intuito de agir em todos os edicifios da Unidade Local de Saúde, foi também analisado o 

impacto de cada um na análise global dos consumos, concluindo-se que os edifícios do 

Agrupamento de Centros de Saúde representam cerca de 10% do consumo total de água. 

 

 

A desagragação e análise do conjunto permite intervir mais acertivamente nos maiores 

consumidores, analisar eventuais desvios e medidas de melhoria, já que se avalia o padrão de 

consumo consoante o tipo e área do edifício e consoante os custos operacionais resultantes da 

quantidade de utentes abrangidos e tipo de prestação de cuidados da Unidade.   
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ENERGIA 

A Energia é um elemento essencial na procura da sustentabilidade. O consumo de combustíveis 

fósseis nos edifícios representa, aproximadamente, metade de toda a energia que se consome no 

mundo, para além de ser responsável pela libertação de gases de efeitos estufa e consequentes 

alterações climáticas. 

O consumo de energia numa Unidade Hospitalar apresenta 

características peculiares, com elevados consumos, dada a 

sua dimensão e âmbito social, que inevitavelmente tem de 

recorrer á combustão de petróleo, gás ou carvão no 

edifício ou numa central geradora; daí que se torna 

essencial a implementação de soluções e medidas que 

aumentem a eficiência energética e consequente redução dos consumos e emissão de gases com 

efeito estufa. 

A ULSM, após ter sido pioneira na criação e implementação do sistema de cogeração, que 

permite, através da utilização do gás natural, a criação de energia elétrica e produção de água 

quente, continua a dar fortes passos no sentido da racionalização energética.  

A instalação de contadores, interligados com a Gestão Técnica Centralizada, de forma a se 

determinar os maiores consumos energéticos e consequentemente agir sobre eles, resultou na 

desagregação descrita, tendo facultado dados essenciais à tomada de decisões para melhoria da 

eficiência energética. 

Após a consciencialização dos consumos energéticos existentes, concluiu-se que existiam duas 

áreas de intervenção com grande peso na fatura energética, sistema de iluminação e sistema de 

AVAC. 

Assim, por forma a reduzir custos e consumos, foram implementadas as seguintes medidas: 

Relativamente á iluminação: 

o Instalação de sensores de iluminação nos WC’s públicos e nos vestiários de pessoal. 

o Substituição de lâmpadas de alto consumo por lâmpadas de elevada eficiência energética. 

o Substituição e/ou requalificação de armaduras de iluminação com balastros 

ferromagnéticos por balastros eletrónicos, diminuindo o consumo de energia reativa. 

o Alteração dos horários de iluminação interior e do circuito normal para o circuito de 

emergência. 

o Montagem de células fotoeléctricas para regulação e otimização da iluminação no 

exterior. 

o Substituição da Iluminação Exterior por lâmpadas de elevada eficiência energética. 
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o Instalação de painéis solares nas instalações do INEM para aquecimento de águas quentes 

sanitárias. 

o Instalação de baterias de condensadores para reduzir o consumo de energia reactiva. 

 

Relativamente ao AVAC: 

o Programação dos equipamentos de AVAC em função do horário dos serviços, através da 

Gestão Técnica Centralizada. 

o Instalação de variadores de frequência nas Unidades de Tratamento de Ar novas. 

o Calendarização de limpezas às áreas técnicas por forma a aumentar o tempo de vida dos 

filtros. 

 

Outas medidas implementadas: 

o Instalação de variadores de frequência em alguns dos elevadores, reduzindo cerca de 

30% no consumo energético destes equipamentos, proporcionando um maior conforto 

para os utilizadores (paragens mais suaves) e menor desgaste nos equipamentos. 

o Aquisição de compressores de ar comprimido de menor consumo energético. 

 

 

                       Antes de Intervir nos horários do AVAC                                             Depois de Intervir nos horários do AVAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As medidas implementadas resultaram num decréscimo significativo dos consumos e custos 

associados, tal como se pode verificar no gráfico, que compara valores de 2011 a 2014. Prevê-se 

ainda uma diminuição nos consumos de energia eléctrica com a continuação do aumento gradual 

da abrangência dos locais a aplicar as medidas que se revelaram essenciais para este decréscimo. 
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OBJECTIVO ESTRATÉGICO: F1 - CONTRIBUIR PARA A SUSTENTABILIDADE ECONÓMICA E FINANCEIRA DA INSTITUIÇÃO 

INDICADOR 2 Energia consumida na ULSM 
Objectivo - 3,0 % 

Resultado 
obtido 

- 2,2 % 

Tabela 2 - Quadro comparativo dos consumos e custos de electricidade na ULSM (2013-
2014) 

 

 
 
 

 
Objectivo não atingido  
 
Apesar da redução da fatura 
eléctrica da análise do 
presente quadro é possível 
concluir que o consumo de 
electricidade na ULSM reduziu 
2,2% entre 2013 e 2014, não 
tendo sido portanto atingido o 
objectivo de -3%. 
O consumo médio diário 
passou de 20.912 kwh para 
20.442 kwh. 
 
No que respeita aos custos 
conclui-se que diminuíram 
3,8% entre 2013 e 2014. 
 
A redução de consumo deve-se 
às acções levadas a cabo pelo 
SIE, nomeadamente no 
acompanhamento das medidas 
de combate ao desperdício que 
têm vindo a ser 
implementadas desde 2011. 
 
O acréscimo no consumo nos 
meses de Maio e Junho deveu-
se à necessidade de ligar o 
chiller eléctrico para produção 
de água gelada, em virtude da 
paragem da Central de 
Cogeração.  
 
O investimento em lâmpadas 
de menor consumo tem um 
payback de cerca de 2 a 3 anos, 
pelo que é essencial incluir 
estes investimentos no Plano 
de Investimento de 2015. 

2013 2014 2013 2014

Jan 79.665,60€    70.526,15€    727.937     636.884     

Fev 78.436,65€    73.531,83€    716.941     675.510     

Mar 69.602,83€    65.277,20€    638.922     609.260     

Abr 67.925,36€    66.956,76€    625.429     618.366     

Mai 62.682,91€    63.292,15€    571.988     582.972     

Jun 69.196,15€    70.433,63€    618.050     639.751     

Jul 72.655,11€    63.852,29€    607.609     599.669     

Ago 66.662,20€    67.735,52€    618.863     626.803     

Set 67.648,71€    68.002,34€    634.316     634.316     

Out 67.523,04€    65.484,07€    617.006     610.847     

Nov 68.356,59€    68.392,40€    628.693     635.094     

Dez 69.577,04€    64.517,96€    645.877     610.467     

Total Geral 839.932,19 € 808.002,30 € 7.653.644  7.481.953  

Média mensal 69.994,35 €   67.333,53 €   637.804     623.496     

Média diária 2.294,90 €     2.207,66 €     20.912       20.442       

Energia Consumida (kWh)
Mês

-171691

-2,2%

Custo Total (s/IVA)

Variação 2013-2014
-31930

-3,8%
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Da análise contínua, ao longo destes últimos anos, dos consumos da ULSM verificou-se que os 

edifícios dos centros de saúde representavam uma fatia importante da ULSM (cerca de 12%), o 

que tem vindo a condicionar a actuação do SIE na implementação de novas medidas com especial 

enfoque nos centros de saúde com maiores desvios de consumo/m2. 

 

 

 

As medidas referidas foram sendo implementadas de forma gradual ao longo dos últimos anos no 

HPH, tendo sido acelerado o processo a partir do ano 2012, altura em que se iniciaram aplicação 

de medidas mais eficazes face às novas exigências por parte da tutela na questão da eficiência 

energética no SNS. 

Também nas restantes unidades constituintes da ULSM seguiu-se a mesma filosofia face á 

necessidade de alargar a abrangência de medidas que permitissem cumprir as metas estipuladas. 

 

EVOLUÇÃO ENERGÉTICA NO HOSPITAL PEDRO HISPANO ENTRE 2011 – 2014 
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EVOLUÇÃO ENERGÉTICA NO ACES da ULSM ENTRE 2011 – 2014 

 

  
 

Da análise contínua, ao longo destes últimos anos, dos consumos por edifício constituintes do 

ACES, verifica-se que a implementação das medidas, deverá de futuro, ter uma especial atenção 

(através de estudos mais exaustivos) nos centros de saúde com maiores consumos energéticos. 

 

 

Medidas adicionais a implementar: 

o Projecto de produção de energia eléctrica através da aplicação de painéis fotovoltaicos, 

destinada ao autoconsumo e ao da venda à rede elétrica de serviço público a partir de 

recursos renováveis seguindo a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 153/2014, de 20 de 

Outubro. 

o Estudo para implementação de bateria de condensadores com filtros. 
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o Continuidade na montagem de variadores de velocidade nos elevadores e restantes 

equipamentos electromecânicos. 

o O controlo automático da iluminação de zonas de circulação e gabinetes é ainda outro 

passo que pretendemos dar no sentido de minimizar o desperdício de energia. 

o Instalação de variadores de frequência nos sistemas de bombagem da central térmica 

para regulação dos caudais consoante as necessidades e consequentemente redução do 

consumo energético.  

o Aquisição preferencial de equipamentos com menores consumos de energia. 

ENERGIA TÉRMICA 

 

A produção de energia térmica na ULSM está dividida entre a produção através de eletricidade e 

produção através de gás natural. No Hospital Pedro Hispano a produção de térmica de frio, 

térmica de calor e águas quentes sanitárias é através da central de cogeração, tendo-se verificado 

um decréscimo significativo nos custos desde a entrada em vigor do novo contrato de energia 

térmica em Agosto de 2014. 

Apesar de ainda não dispormos dos custos de Dezembro, devido à avaria de um contador, o 

decréscimo é significativo face aos valores de 2013. 
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GÁS NATURAL 

 

Da análise contínua, ao longo destes últimos anos, dos consumos da ULSM e do ACES, verifica-se 

que a implementação das medidas de redução de consumo de gás, resultaram em diferenças 

significativas. Deverá de futuro, ter-se uma especial atenção (no que respeita aos contractos de 

fornecimento) para obtenção de melhores preços nas tarifas. Como se pode ver verificou-se um 

aumento significativo do preço do Gás nos últimos 2 anos. 
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POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA 

 

A poluição atmosférica refere-se a mudanças da suscetíveis de causar impacto a nível ambiental 

ou de saúde humana, através da contaminação por gases, 

partículas sólidas, líquidas em suspensão, material biológico 

ou energia. A adição dos contaminantes pode provocar 

danos directamente na saúde humana ou no ecossistema, 

podendo estes danos ser causados diretamente pelos 

contaminantes, ou por elementos resultantes dos 

contaminantes. Esta poluição causa ainda mais impactes no campo ambiental, tendo ação direta 

no aquecimento global, sendo responsável pela degradação de ecossistemas e potenciadora de 

chuvas ácidas. 

Na ULSM o aquecimento de água é efetuado por um sistema de cogeração que utiliza uma fonte 

de combustível mais limpa, o gás natural para produzir água quente e eletricidade. Este sistema 

tem como mais-valia uma redução das emissões gasosas. 

 

EFLUENTES LÍQUIDOS 

 

No meio hospitalar os efluentes líquidos advém, para além das águas residuais sanitárias, de 

outras origens (ex: máquinas de lavagem e desinfeção de dispositivos médicos, resíduos 

laboratoriais, óleos e gorduras provenientes da cozinha e outros resíduos produzidos na 

higienização e desinfeção de superfícies).    

 

A ULSM faz a monitorização das águas encaminhadas para a ETAR municipal de Matosinhos, faz 

acompanhamento com análises laboratoriais e procede á sua manutenção. 

Recentemente integrou um projeto pioneiro - Projeto REFARMA, com a Valormed e a Bluemater 

que teve como objetivo o desenvolvimento, ensaio e 

implementação de diversas tecnologias que permitam conhecer os 

processos técnicos mais adequados para identificação, tratamento 

e eliminação de produtos farmacêuticos alvo, presentes em águas 

residuais hospitalares.  
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PRODUTOS QUIMICOS 

 

Qualquer substância perigosa tem impacto a nível ambiental e a nível da saúde publica quando 

não são tomadas as devidas precauções no seu armazenamento, 

manuseamento e destino final.  

No meio hospitalar existem vários produtos químicos perigosos, 

nomeadamente, reagentes, detergentes, desinfetantes… que podem 

originar riscos para a segurança e saúde dos profissionais, daí ser 

essencial a prevenção e a formação/ sensibilização.  

Na ULSM para prevenção e proteção dos profissionais de saúde no âmbito do risco químico foram 

implementadas várias medidas, entre as quais: 

o Criação de procedimentos internos para aquisição, rotulagem, armazenagem, 

manipulação e eliminação de produtos químicos; 

o Organização e divulgação na intranet das fichas de dados de segurança (FDS) dos 

produtos químicos utlizados na instituição; 

o Exigência de apresentação da FDS por parte do fornecedor;  

o Inclusão das FDS dos produtos químicos utilizados na intranet; 

o Ações de formação aos colaboradores; 

o Auditorias no âmbito da Higiene e Segurança, incluindo a verificação das condições de 

armazenamento e manipulação de produtos químicos; 

o Elaboração de pareceres no âmbito da seleção de produtos químicos a utilizar na 

instituição; 

o Recomendação para a criação de Kit de recolha de derrames. 
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RESIDUOS HOSPITALARES 

 

A gestão dos Resíduos Hospitalares (RH) constitui atualmente uma importante questão ambiental 

e de saúde pública.  

Cada instituição de saúde é responsável por uma correta gestão de resíduos, sendo da sua 

responsabilidade o destino final dos resíduos produzidos (artº 6º Decreto-Lei nº 239/97, de 9 de 

Setembro).  

A triagem dos RH efetua-se consoante o grupo a que pertencem, de acordo com o exposto no 

despacho nº 242/96 de 13/08 do Ministério da Saúde.  

 

A ULSM, como instituição produtora e responsável pela gestão dos resíduos, tem para além da 

preocupação economicista, a preocupação ambiental e da segurança dos colaboradores que 

manuseiam os resíduos.  

Assim, e por forma a contribuir para a política dos 3 R’s (Reduzir, 

Reutilizar, Reciclar), vem procedendo à sensibilização para a 

correta triagem dos diversos resíduos produzidos na instituição, 

passo primordial para garantir a sua boa gestão, uma vez que 

minimizará os encargos com o seu tratamento. 

 

No sentido de promover uma eficiente gestão de resíduos hospitalares a ULSM adotou várias 

medidas, entre as quais: 

- Os resíduos do Grupo III e IV são recolhidos por empresa licenciada e os resíduos do grupo I são 

recolhidos pela Câmara Municipal de Matosinhos e encaminhados para a LIPOR; 

- Os resíduos recicláveis e resíduos líquidos perigosos são encaminhados para empresas de gestão 

de resíduos devidamente licenciadas; 

- Os resíduos de construção, demolição, manutenção e equipamentos eléctricos e electrónicos 

são recolhidos por empresa devidamente licenciada;  

- Elaboração de sinalética/cartazes informativos para toda a Instituição, facilitando a identificação 

dos resíduos a triar; 
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- Criação do grupo Coordenador da Gestão de Resíduos Hospitalares, para monitorização, 

realização de auditorias anuais a todos os serviços e avaliação do processo de gestão dos RH. 

- Promoção de ações de formação junto dos profissionais, enfatizando a importância da triagem 

de resíduos e precauções no seu manuseamento, acondicionamento e transporte (utilização de 

EPI’s e cumprimento de boas práticas); 
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