
PROGRAMA

10.00h- Análise do Despacho nº 4860/2013, e do PEBC - Metas de Intervenção e 
Manual de sustentabilidade.
(Adjunto do Min da Saúde, Dr. Tiago Santos e Engº Filipe Silva (ACSS)

10.30h - A política de sustentabilidade da ARSC IP - Trabalho desenvolvido e metas a 
atingir – (Dr. José Tereso Presidente do CD da ARSC IP e GLEC da ARSC Engª Isabel 
Lança).

10.50h  - A eficiência energética e a qualidade do Ar Interior –( Prof. Dr. Carlos Borrego, 
Diretor do IDAD - Instituto do Ambiente e Desenvolvimento, Professor Catedrático, 
Departamento de Ambiente e Ordenamento da Universidade de Aveiro). 11.20h –
Intervalo

11.30h- A redução de consumo de água e a eficiência hídrica –( Prof. Dr. Armando Silva 
Afonso, Presidente da Associação Nacional da Qualidade das Instalações Prediais –
ANQIP)

12.00h - A otimização da análise de consumos e da validação e registo de faturação –
(Engº Romeu Louro da ULS Castelo Branco).

12.30h - As intervenção para a redução de consumos energéticos- Práticas da ARSC –
Engº Pascoal Faísca GLEC dos edifícios da sede ARSC– Alameda Júlio Henriques).

12.45h - Sessão de encerramento -



REUNIÃO DE TRABALHOREUNIÃO DE TRABALHOREUNIÃO DE TRABALHOREUNIÃO DE TRABALHO

A POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE DA ARSC IP, A POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE DA ARSC IP, A POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE DA ARSC IP, A POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE DA ARSC IP, 
E O PLANO ESTRATÉGICO DO BAIXO CARBONO E O PLANO ESTRATÉGICO DO BAIXO CARBONO E O PLANO ESTRATÉGICO DO BAIXO CARBONO E O PLANO ESTRATÉGICO DO BAIXO CARBONO 

(PEBC)(PEBC)(PEBC)(PEBC)



Enquadramento do PEBC, no quadro europeu de redução das
emissões de gases com efeito de estufa, como estratégia de
mitigação de impactes negativos associados às alterações climáticas.

Promoção de medidas de eficiência, associadas às políticas sectoriais,
traduzindo-se na implementação de medidas que asseguram a
redução dos custos. (Despacho n.º 8662/2012).

Metas de redução de consumos para 2020, 
definidas no PEBC:

-20% de redução de emissões de Gases com 20% de redução de emissões de Gases com 20% de redução de emissões de Gases com 20% de redução de emissões de Gases com 
efeitos de estufa face a 1990;efeitos de estufa face a 1990;efeitos de estufa face a 1990;efeitos de estufa face a 1990;

----20% de Energias Renováveis no consumo final ;20% de Energias Renováveis no consumo final ;20% de Energias Renováveis no consumo final ;20% de Energias Renováveis no consumo final ;

----20% de Eficiência Energética.20% de Eficiência Energética.20% de Eficiência Energética.20% de Eficiência Energética.



ÉÉÉÉ fundamentalfundamentalfundamentalfundamental aaaa abordagemabordagemabordagemabordagem dededede novasnovasnovasnovas estratégiasestratégiasestratégiasestratégias dededede
intervenção,intervenção,intervenção,intervenção, dededede otimizaçãootimizaçãootimizaçãootimização dededede recursosrecursosrecursosrecursos eeee gestãogestãogestãogestão
sustentável,sustentável,sustentável,sustentável, comocomocomocomo garantiagarantiagarantiagarantia dededede eficiênciaeficiênciaeficiênciaeficiência eeee qualidade,qualidade,qualidade,qualidade, emememem
cumprimentocumprimentocumprimentocumprimento dosdosdosdos objetivosobjetivosobjetivosobjetivos dededede reduçãoreduçãoreduçãoredução dasdasdasdas emissõesemissõesemissõesemissões dededede
gasesgasesgasesgases comcomcomcom efeitoefeitoefeitoefeito dededede estufaestufaestufaestufa....





1.1 - Nomeação dos GLEC’s

1.2 - Caracterização dos hospitais e apresentação do 
resultado do ranking 

1.3 – Caraterização dos ACES e análise de resultados 



1.1 1.1 1.1 1.1 ---- Nomeação dos Nomeação dos Nomeação dos Nomeação dos GLEC’sGLEC’sGLEC’sGLEC’s

Mapa nomeações GLEC's.xlsx



1.2 1.2 1.2 1.2 ---- Caracterização dos hospitais e apresentação do Caracterização dos hospitais e apresentação do Caracterização dos hospitais e apresentação do Caracterização dos hospitais e apresentação do 
resultado do ranking resultado do ranking resultado do ranking resultado do ranking 



Quadro 3

Os custos das 53 entidades hospitalares com energia elétrica, gás e água é 
de cerca de 60 Milhões de Euros/ano

Os custos com energia elétrica representam mais de 55% desse valor





IPO’s (Porto, Coimbra e Lisboa) em ranking 
separado











1.3 1.3 1.3 1.3 –––– Caraterização dos ACES e análise de resultadosCaraterização dos ACES e análise de resultadosCaraterização dos ACES e análise de resultadosCaraterização dos ACES e análise de resultados

........\\\\ACES ARSC IP Junho 2013.xlsACES ARSC IP Junho 2013.xlsACES ARSC IP Junho 2013.xlsACES ARSC IP Junho 2013.xls





1 – Envolvimento de toda a estrutura de gestão

2 – Obtenção dos valores de consumos – Faturação

3 – Validação de faturas

4 – Análise crítica de consumos

5 – Articulação/colaboração dos diversos serviços para a 
obtenção de resultados 





PolíticaPolíticaPolíticaPolítica dededede SustentabilidadeSustentabilidadeSustentabilidadeSustentabilidade dadadada ARSCARSCARSCARSC

PorPorPorPor deliberaçãodeliberaçãodeliberaçãodeliberação dodododo ConselhoConselhoConselhoConselho dededede AdministraçãoAdministraçãoAdministraçãoAdministração dadadada ARSCARSCARSCARSC IP,IP,IP,IP,
foifoifoifoi aprovadaaprovadaaprovadaaprovada aaaa políticapolíticapolíticapolítica dededede sustentabilidadesustentabilidadesustentabilidadesustentabilidade dadadada ARSCARSCARSCARSC IP,IP,IP,IP, quequequeque
devedevedevedeve serserserser dodododo conhecimentoconhecimentoconhecimentoconhecimento dededede todostodostodostodos osososos funcionáriosfuncionáriosfuncionáriosfuncionários dodododo
serviço,serviço,serviço,serviço, comocomocomocomo primeiroprimeiroprimeiroprimeiro passopassopassopasso paraparaparapara aaaa efetivaçãoefetivaçãoefetivaçãoefetivação dosdosdosdos objetivosobjetivosobjetivosobjetivos
propostospropostospropostospropostos....

““““ AAAA ARSCARSCARSCARSC temtemtemtem comocomocomocomo políticapolíticapolíticapolítica dededede sustentabilidadesustentabilidadesustentabilidadesustentabilidade aaaa utilizaçãoutilizaçãoutilizaçãoutilização
dededede recursosrecursosrecursosrecursos dededede formaformaformaforma racionalracionalracionalracional eeee otimizada,otimizada,otimizada,otimizada, paraparaparapara prossecuçãoprossecuçãoprossecuçãoprossecução
dosdosdosdos objetivosobjetivosobjetivosobjetivos emememem saúde,saúde,saúde,saúde, reduzindoreduzindoreduzindoreduzindo osososos impactesimpactesimpactesimpactes resultantesresultantesresultantesresultantes
dadadada orientação,orientação,orientação,orientação, organizaçãoorganizaçãoorganizaçãoorganização eeee funcionamentofuncionamentofuncionamentofuncionamento dasdasdasdas instituiçõesinstituiçõesinstituiçõesinstituições
eeee serviçosserviçosserviçosserviços prestadoresprestadoresprestadoresprestadores dededede cuidadoscuidadoscuidadoscuidados dededede saúdesaúdesaúdesaúde dadadada Região,Região,Região,Região,
promovendopromovendopromovendopromovendo::::



- A integração de aspetos ambientais nos processos de
planeamento e tomada de decisão;

- A identificação e gestão de riscos decorrentes dos impactes
ambientais da atividade;

- O sucessivo alinhamento entre a política de sustentabilidade e
responsabilidade extensível aos fornecedores;

- O apoio a iniciativas que contribuam para fomentar a literacia da
população em geral e a saúde e a segurança das pessoas no
âmbito dos determinantes ambientais da saúde e
sustentabilidade;

- A realização de iniciativas que contribuam para o
desenvolvimento pessoal dos colaboradores e suas famílias;

- A garantia da existência de canais de comunicação que permitam
um diálogo construtivo e a integração das respetivas conclusões
nos processos de gestão e decisão decorrentes das boas práticas
de sustentabilidade;

- A partilha das boas práticas com todos os públicos interessados.





---- DivulgaçãoDivulgaçãoDivulgaçãoDivulgação dadadada políticapolíticapolíticapolítica dededede sustentabilidadesustentabilidadesustentabilidadesustentabilidade eeee colocaçãocolocaçãocolocaçãocolocação nananana
páginapáginapáginapágina dadadada webwebwebweb dadadada ARSCARSCARSCARSC;;;;

---- ImplementaçãoImplementaçãoImplementaçãoImplementação dadadada aplicaçãoaplicaçãoaplicaçãoaplicação paraparaparapara gestão/validaçãogestão/validaçãogestão/validaçãogestão/validação dadadada
faturaçãofaturaçãofaturaçãofaturação;;;;

---- ElaboraçãoElaboraçãoElaboraçãoElaboração eeee implementaçãoimplementaçãoimplementaçãoimplementação dodododo manualmanualmanualmanual dededede
sustentabilidade,sustentabilidade,sustentabilidade,sustentabilidade, comcomcomcom envolvimentoenvolvimentoenvolvimentoenvolvimento dededede todostodostodostodos osososos setoressetoressetoressetores;;;;

---- intervençãointervençãointervençãointervenção técnicatécnicatécnicatécnica direcionadadirecionadadirecionadadirecionada paraparaparapara aaaa reduçãoreduçãoreduçãoredução dededede
consumosconsumosconsumosconsumos....





Obrigada pela vossa Obrigada pela vossa Obrigada pela vossa Obrigada pela vossa 
atençãoatençãoatençãoatenção


