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INTRODUÇÃO 
 

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, 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.  

A ULSM considera o desenvolvimento sustentável como um objetivo estratégico para alcançar o 

crescimento económico e contribuir para uma sociedade mais evoluída, preservando o meio 

ambiente e os recursos não regeneráveis para as próximas gerações. A gestão ambiental é, 

portanto, uma preocupação importante para a atuação da ULSM. Nesse âmbito, tem vindo a adotar 

medidas que lhe permitam uma maior eficiência no consumo energético, a par da minimização do 

impacto ambiental da sua atividade assistencial.  
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GÁS NATURAL 
 

Em 2017, o consumo global de gás natural foi de 580.798 kWh, representado um aumento de 2,6% 

face ao ano de 2016 e um aumento de 0,9% entre 2013 e 2017. Apesar desse aumento de 

consumo, o custo total baixou 20,8% face ao ano de 2016 e 36,1% no período entre 2013-2017. O 

custo unitário baixou 22,8% face a 2016 e 36,7% entre 2013 e 2017. 

 

 
Figura 1 - Custo total de gás natural por segmento 2013 - 2017 

 

 
Figura 2 - Total de consumo de gás natural (kWh) na ULSM, por segmento 2013 - 2017 
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Figura 3 - Consumo total de gás natural segmentado por área em 2017  

 

ENERGIA ELÉCTRICA 

 

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, facultou 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 à iluminação: 

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

 Continuação da substituição intensiva de lâmpadas de alto consumo por lâmpadas de elevada 

eficiência energética, nomeadamente LED’s; 

 Implementação de programa de eliminação de compra de lâmpadas pouco eficientes; 

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

 Substituição da Iluminação Exterior por lâmpadas de elevada eficiência energética; 

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

 

Relativamente ao AVAC: 
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 Programação dos equipamentos de AVAC em função do horário dos serviços, através da Gestão 

Técnica Centralizada, permitindo uma redução de cerca de 20% no consumo energético total da 

ULSM nos últimos anos;  

 Instalação de variadores de frequência nas unidades de tratamento de ar novas; 

 Gestão do funcionamento da central térmica de bombagem adaptada à estação do ano, por forma 

a evitar consumos desnecessários de energia térmica (ex: no Verão, desligar a circulação de água 

quente em alguns circuitos); 

 Instalação de chiller elétrico com maior eficiência e menor consumo face ao existente; 

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

 

Outas medidas implementadas: 

 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; 

 Aquisição de compressores de ar comprimido de menor consumo energético; 

 Certificação energética dos edifícios da ULSM. 

 

Medidas adicionais a implementar: 

 Ajustamento da iluminação de alguns setores de corredores do HPH com boa iluminação natural, 

em função da instalação de sensores de luminosidade; 

 Ajustamento da iluminação do átrio do HPH, em função da instalação de sensores de 

luminosidade; 

 Ajustamento da iluminação das escadas exteriores do HPH, em função da instalação de sensores 

de luminosidade; 

 Aquisição de uma nova Gestão Técnica Centralizada; 

 Projeto de produção de energia elétrica através da aplicação de painéis fotovoltaicos, destinada ao 

autoconsumo; 

 Estudo para implementação de bateria de condensadores com filtros; 

 Continuidade na montagem de variadores de velocidade nos elevadores e restantes equipamentos 

eletromecânicos; 

 

O consumo global de energia elétrica em 2017 foi de 6.662.093 kWh, representando um decréscimo 

de 6,2% face a 2016 e de 19,1% face a 2013. O custo total de eletricidade consumida baixou 12,1% face 

a 2016 e apresenta um decréscimo de 24,4% entre 2013 e 2017. Apesar de não ser tão significativo, o 

custo unitário por kWh consumido também baixou 6,3% (de 0.134€/kWh em 2016 para 0.126€/kWh 

em 2017) face a 2016. Entre 2013 e 2017, o custo unitário por kWh consumido baixou 6,6%, de 

0.135€/kWh em 2013 para 0.126€/kWh em 2017. 
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Figura 4 - Custo total de eletricidade por segmento 2013 - 2017 

 
Figura 5 - Total de consumo de eletricidade (kWh) na ULSM, por segmento 2013 - 2017 

 
Figura 6 - Consumo total de eletricidade segmentado por área em 2017 
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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. 

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: 

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

Centralizada através de um protocolo de comunicação; 

 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; 

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

do consumo de água e de energia como condições preferenciais; 

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

limpeza; 

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

plantadas; 

 Execução de furo para abastecimento da Central de Cogeração, diminuindo o consumo total de 

água; 

 Substituição da conduta de abastecimento de água quente e respetivo isolamento face a fugas 

decorrentes da antiguidade da tubagem; 

 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 necessitam de reparação; 

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

 Alteração do sistema de enchimento dos reservatórios para evitar fugas resultantes da idade dos 

materiais anteriores. 

 

Em 2017, o consumo total de água na ULSM foi de 63.398 m3, representando um ligeiro aumento face a 

2016 de 0,7%. No período entre 2013 e 2017, o consumo de água baixou 22,1%. Em termos de custo, em 

2017 o valor foi superior ao de 2016 em 12,8%, registando-se, ainda assim, uma descida do custo total de 

água consumida entre 2013 e 2017 de 11,6%. O custo unitário por m3 de água consumida aumentou 12,1% 

face a 2016 (de 3,00€/m3 para 3,37€/m3) e aumentou 13,5% entre 2013 e 2017 (de 2,97€/m3 para 

3,37€/m
3
) 
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Figura 7 – Custo total de água por segmento 2013 – 2017 

 

 
Figura 8 – Total de consumo de água (m3) na ULSM, por segmento 2013 - 2017 

 

 

 
Figura 9 – Consumo total de água segmentado por área em 2017 
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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 térmica de frio, térmica de calor e águas 

quentes sanitárias é através da central de cogeração.  

Em 2017, o consumo total de energia térmica (quente e fria) foi de 8.442.222 kWh, sendo que 3.509.167 

kWh foram de energia térmica fria e 4.933.056 kWh foram de energia térmica quente. Face a 2016, 

representou uma diminuição de 7%. O custo total de energia térmica consumida foi de 240.195.49€, que 

representou uma diminuição de 8% face a 2016, sendo que a maior redução foi na energia térmica quente 

(-10,5% face a 2016). Entre 2015 e 2017, o custo total com energia térmica consumida baixou cerca de 

19,3%, de 297.497.75€ em 2015 para 240.195.59€ em 2017. 

 
Figura 10 – Evolução dos custos com energia térmica 2011/2015 

 
Figura 11 – Total de consumo de energia térmica quente e fria 2017 
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POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA 

 

A poluição atmosférica refere-se a mudanças suscetíveis de causar impacto a nível ambiental ou na saúde 

humana, através da contaminação por gases, partículas sólidas, líquidas em suspensão, material biológico 

ou energia. A adição dos contaminantes pode provocar danos diretamente 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. 

 

EFLUENTES LÍQUIDOS 

 

No meio hospitalar os efluentes líquidos advêm, 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 do HPH para a ETAR municipal de Matosinhos, já após 

passagem prévia pela sua própria ETAR,  e garante o acompanhamento com análises laboratoriais e 

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.  

Os óleos e gorduras provenientes da cozinha são alvo de recolha seletiva e tratamento. 

 

PRODUTOS QUIMICOS 
 

Qualquer substância perigosa tem impacto a nível ambiental e a nível da saúde pública, 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 e 

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: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Meio_ambiente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%BAde
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%BAde
http://pt.wikipedia.org/wiki/Polui%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%A1s
http://pt.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula_subat%C3%B4mica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Biologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Energia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%BAde
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ecossistema
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aquecimento_global
http://pt.wikipedia.org/wiki/Chuva_%C3%A1cida
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 Criação de procedimentos internos para aquisição, rotulagem, armazenagem, manipulação e 

eliminação de produtos químicos; 

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

químicos utlizados na instituição; 

 Exigência de apresentação da FDS por parte do fornecedor;  

 Inclusão das FDS dos produtos químicos utilizados na intranet; 

 Ações de formação aos colaboradores; 

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

armazenamento e manipulação de produtos químicos; 

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

 Recomendação para a criação de Kit de recolha de derrames. 

 

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 (art.º 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 

económica, 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), a ULSM 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 ambientais e económicos 

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 elétricos e eletrónicos 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). 

 


