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1. Introdução 

 

 “As questões ambientais são melhor tratadas com a participação de todos os 

cidadãos interessados, ao nível apropriado.”  

Princípio 10 da Declaração do Rio, 1992 

 

  

 

Na construção de um futuro sustentável, o ambiente é uma questão incontornável. As 

políticas de ambiente, ainda que apenas recentemente estruturadas, configuram um dos 

aspetos mais regulamentados das sociedades contemporâneas. 

O presente manual visa a consciencialização dos trabalhadores da Inspeção Geral das 

Atividades em Saúde (IGAS) para a necessidade da otimização dos recursos, combate ao 

desperdício e procura de uma melhor qualidade do ambiente de trabalho. 

A atividade deste organismo, integrada na sua missão, visão e valores, implica o 

desenvolvimento de uma cultura ambiental integrada na gestão da organização. Por assim 

ser, a política ambiental terá como principais objetivos (i) cumprimento da legislação em 

vigor, (ii) aumentar a valorização (reciclagem) dos resíduos, e (iii) reduzir o consumo de 

energia e água, bem como a emissão de poluentes.  

Espera-se que este trabalho seja um contributo para sistematizar um conjunto de medidas 

concretas que desenvolvam esta política, garantindo que responde aos requisitos legais 

aplicáveis e identifica as situações onde potencialmente se obtêm melhorias para o 

ambiente. 
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2. Políticas ambientais nas organizações públicas 

 

2.1  Enquadramento do tema 

Entre a revolução industrial do século XVIII e a década de 50 do século XX, o conceito de 

desenvolvimento não contemplou a finitude dos recursos naturais do planeta, e o meio 

ambiente não constituía uma preocupação para o funcionamento das sociedades, sendo 

assumido como uma externalidade inevitável ao processo de desenvolvimento. 

Fruto da concentração urbana industrial e do forte aumento exponencial da população, a 

questão da sustentabilidade económica, social e ambiental impôs-se na agenda global. 

Também contribuíram para esta afirmação a exclusão social e a concentração de riqueza ao 

nível mundial, que se traduziu na “clivagem Norte-Sul” do mundo e sua sociedade. 

Assim, o século XX testemunhou um conjunto de acidentes e catástrofes ambientais 

decorrentes da intervenção humana, com reflexos negativos em todos os ecossistemas do 

planeta. Porventura o mais conhecido será o “efeito estufa”. Não menos falado que as 

alterações climáticas, a poluição, os fenómenos de desertificação e extinção de espécies 

animais e vegetais surgiram enquanto consequência de práticas ambientalmente nocivas, 

decorrentes do processo de desenvolvimento eminentemente associado à acumulação de 

riqueza traduzido no aumento do Produto Interno Bruto (PIB) dos países.  

A par desta realidade, as sociedades enunciam ainda a perda de vidas e da qualidade de 

vida de milhões de pessoas, fenómenos cujo impacto passou a fazer parte do seu 

quotidiano, e a questão ambiental passou a ser endereçada por organizações 

governamentais e não-governamentais nos níveis mundial, nacional e regional.  

A sistematização da necessidade de outra perspetiva de desenvolvimento, deve-se, em 

grande parte, ao trabalho desenvolvido pela ONU, desde a I Conferência Mundial em 

Estocolmo, em 1972, que, articulado com outras organizações multilaterais, naquela altura, 

trouxe para a agenda mundial a necessidade de seres humanos e a natureza se relacionarem 

de forma diferente, onde o desenvolvimento não é apenas crescimento económico. 

Os ritmos e as abordagens adotados pelos países a este novo paradigma foram 

diferenciados. Em Portugal esta evolução esteve associada aos avanços da União Europeia, 
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sendo vasto o atual quadro de instrumentos e normas, abrangendo praticamente todos os 

sectores do ambiente. Não obstante, os resultados práticos têm ficado aquém das 

espetativas, em vários domínios, pelo que cabe a cada indivíduo assumir o compromisso e 

contribuir para a melhoria contínua do desempenho ambiental e de sustentabilidade. 

Desde o final da década de 90 que o ordenamento jurídico português tem introduzido um 

conjunto regras que vêm enformando as Políticas Ambientais desenvolvidas.  

Em 1997, na Sessão Especial da Assembleia Geral das Nações Unidas (Rio+5), que 

assinalou os cinco anos da Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e 

Desenvolvimento (CNUAD) – Conferência do Rio, foi constatado o esforço de Governos e 

organizações internacionais para incorporar objetivos ambientais, económicos e sociais nos 

processos de decisão. Este esforço foi evidenciado pela adoção de novas políticas e 

estratégias para o desenvolvimento sustentável e adaptação das políticas e planos já 

existentes.  

Entre os 150 países que corresponderam aos compromissos estabelecidos, criando 

conselhos nacionais ou mecanismos de coordenação especialmente designados para 

promover uma aproximação integrada ao desenvolvimento sustentável, encontrava-se 

Portugal. Com efeito, o Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento 

Sustentável (CNADS) foi criado neste quadro, através do Decreto-Lei n.º 221/97, de 20 de 

Agosto
1
. 

Assim, foram produzidos um conjunto de “documentos oficiais de enquadramento de 

políticas, quase sempre em alinhamento com as tendências europeias. Alguns desses 

documentos perderam atualidade, como o "Plano Nacional da Política de Ambiente", 

aprovado em 1995 para responder a uma necessidade de coordenação política decorrente 

da lógica interna da Lei de Bases do Ambiente, ou a Estratégia Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável (ENDS 2015) e o respetivo Plano de Implementação, 

aprovados em 2007, que enunciavam uma estratégia de referência para uma ação 

orientada pela correspondente Estratégia Europeia - que viria a perder autonomia com o 

lançamento da Estratégia 2020.” (Agência Portuguesa do Ambiente, 2015) 

                                                           
1
 http://www.cnads.pt  

http://www.cnads.pt/
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Na evolução normativa relacionada com o tema, releva o facto de a avaliação ambiental de 

planos e programas ser um procedimento obrigatório em Portugal desde a publicação do 

Decreto-Lei nº 232/2007, de 15 de junho, que assim consagra no ordenamento jurídico 

nacional os requisitos legais europeus estabelecidos pela Diretiva nº 2001/42/CE, de 25 de 

junho.  

O Decreto-Lei nº 232/2007, de 15 de junho, assegura ainda a aplicação da Convenção de 

Aarhus, de 25 de junho de 1998, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva nº 

2003/35/CE, de 26 de maio, que estabelece a participação do público na elaboração de 

planos e programas relativos ao ambiente, tendo ainda em conta o Protocolo de Kiev de 

CEE/ONU, aprovado em 2003, relativo à avaliação ambiental estratégica num contexto 

transfronteiriço. 

Conforme assumido pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), uma Política de 

Ambiente deve ser entendida como um “conjunto de princípios e ideias, de conceção e 

formalização dinâmicas, consubstanciado num texto que oriente e enquadre a definição de 

objetivos e de linhas de atuação, coerentes e estruturados, no domínio do ambiente”. 

 

2.2 Práticas Ambientais e a estratégia da IGAS 

Enquanto organismo da administração direta do estado, as disposições legais enunciadas 

aplicam-se à Inspeção Geral das Atividades em Saúde (IGAS). Por conseguinte, e para a 

prossecução dos requisitos associados ao conceito de Política Ambiental enunciado, 

entende-se que a organização se deve comprometer a promover o seguinte: 

 

 Atuar de acordo com a legislação ambiental, normas e diretrizes aplicáveis; 

 

 Minimizar a produção de resíduos; 

 

 Prevenir riscos ambientais; 
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Nos instrumentos de gestão da IGAS a Política Ambiental enquadra-se no eixo estratégico 

D: CAPACIDADE ORGANIZACIONAL (PE 2016-2019), que preconiza a intenção do reforço 

da capacidade, eficiência, qualidade e sustentabilidade organizacional, diretamente ligada à 

adoção de práticas de gestão integrada e sustentável. 

 

 

FIGURA 1 – EIXOS ESTRATÉGICOS DA IGAS 

 

Fonte: Plano Estratégico da IGAS 2016-2019 

 

 

Na prossecução deste eixo, as linhas estratégicas adotadas indicam o reconhecimento da 

necessidade da adoção de práticas de gestão integrada e sustentável, salientando a 

responsabilidade económica, social e ambiental da organização no contexto em que atua. 
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FIGURA 2 – LINHAS ESTRATÉGICAS DA IGAS 
 

 

Fonte: Plano Estratégico da IGAS 2016-2019 

 

A perspetiva de otimizar o uso dos recursos vem também expressa no Mapa da Estratégia 

da IGAS, em cujos objetivos estratégicos (OE) e operacionais (OP), constam os 

indicadores pelos quais a IGAS será avaliada no seu desempenho. Entre os quais, destaca-

se o OE8: GESTÃO SUSTENTÁVEL. 

 

FIGURA 3 – MAPA DA ESTRATÉGIA DA IGAS 

 

Fonte: Plano Estratégico da IGAS 2016-2019 

 Reforço do sistema de controlo interno da própria organização 
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Desde 2016 que o desdobramento do OE8:Gestão Sustentável tem sido evidenciado no 

Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) ou nos outros objetivos que integram o 

Plano de Atividades. 

Assumindo que as organizações podem ser vistas como um microcosmo da sociedade, ao 

reconhecer que os problemas ambientais são de uma importância crescente a todos os 

níveis da atividade económica, a sistematização de boas práticas ambientais num 

documento formal concretiza o objetivo estratégico assumido pela instituição.  

Por considerar que a correta gestão dos recursos naturais é um dos maiores desafios na 

prossecução do desenvolvimento sustentável, pretende-se integrar as questões ambientais 

como parte das suas prioridades. 

Tal pressupõe que cada um adote práticas que permitam diminuir os custos ambientais e a 

utilização desnecessária dos recursos existentes, tornando-se por isso da maior relevância 

garantir a consciencialização de todos os colaboradores para as questões ambientais 

relacionadas com a atividade da IGAS, e de que forma cada um pode fazer parte desta 

transformação. 

 

3. Manual de Boas práticas Ambientais da IGAS 

 

A elaboração de um Manual de Boas Práticas Ambientais e a implementação de medidas 

que promovam uma política ambiental na Instituição, apresenta extrema importância, 

nomeadamente, no que respeita a: 

 Racionalização de consumos energéticos e de água; 

 Redução da produção de resíduos; 

A publicação de um manual com estas características, tem como principal objetivo 

sensibilizar os trabalhadores para as questões ambientais, nomeadamente para a promoção 

da sustentabilidade energética do edifício, para a redução e otimização do consumo de 

água, energia e consumíveis, reforçando a política dos 5 R’s: 

 Repensar – Ter as atitudes certas para não prejudicar o ambiente, melhorando-o; 

 Reduzir – Diminuir a produção de lixo, evitando o consumo supérfluo; 
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 Reaproveitar – Dar novos usos a materiais já utilizados; 

 Reciclar - Utilizar os resíduos como fonte de matéria-prima para produzir novos 

produtos; 

 Recusar consumir produtos que gerem impactos socio ambientais significativos. 

Pretende-se também que a divulgação das medidas promova a sensibilização e alteração de 

comportamentos por parte dos colaboradores também fora do espaço profissional.  

 

3.1 Caracterização 

A identificação dos aspetos ambientais decorrentes da atividade da organização, quer ao 

nível do funcionamento do edifício quer ao nível das atividades desenvolvidas, permite 

uma melhor aferição dos comportamentos que poderão ser minimizados ou mesmo 

eliminados com vista à melhora das práticas ambientais. 

Ora, na IGAS, a principal preocupação assinalada prende-se com a produção de resíduos.  

A produção de resíduos decorrentes de utilização de papel e cartão bem como de 

equipamentos elétricos e eletrónicos é transversal a todas as atividades das unidades 

orgânicas. Os resíduos biodegradáveis têm essencialmente duas proveniências, o 

logradouro e a copa; e os resíduos perigosos resultam da atividade de limpeza e higiene das 

instalações. 

Segundo a Lista Europeia de Resíduos, LER, publicada pela Decisão 2014/955/UE, da 

Comissão, de 18 de Dezembro de 2014, que altera a Decisão 2000/532/CE, da Comissão, 

de 3 de maio, referida no artigo 7.º da Diretiva 2008/98/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 19 de novembro, diz respeito a uma lista harmonizada de resíduos que tem 

em consideração a origem e composição dos resíduos. 

Através da LER verifica-se que os resíduos produzidos na IGAS se classificam como 

“resíduos urbanos e equiparados”, e correspondem à seguinte descrição: 
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TABELA I – TIPOLOGIA DE RESÍDUOS PRODUZIDOS NA IGAS 

DESCRIÇÃO DE 

RESÍDUOS 
UTILIZAÇÃO 

Material elétrico e 

eletrónico 

Computadores; monitores; periféricos; cabos e outro equipamento 

elétrico. 

Pilhas Pilhas não recarregáveis e outras baterias. 

Lâmpadas Lâmpadas fluorescentes e lâmpadas de descarga. 

Embalagens de 

plástico 

Garrafas de água; copos de plástico; esferovite embalagens de iogurtes , 

de sumos, de descartáveis; e de produtos de limpeza. 

Papel e cartão 
Revistas e jornais; papel de impressão; caixas de cartão; envelopes e 

desperdícios de papel. 

Vidro 
Todo o tipo de embalagens de vidro, ou seja, garrafas, frascos, sumos, 

néctares e refrigerantes, produtos de conserva, leite e iogurtes 

 

No que respeita ao consumo de recursos, no edifício e na prossecução da atividade da 

IGAS, a relevância e oportunidade de intervenção encontra-se na otimização dos consumos 

de eletricidade, água e papel. 

TABELA II – TIPOLOGIA DE CONSUMOS NA IGAS 

TIPO DE 

RECURSO 
DESPESA 

 2015 2016 2017 

Eletricidade 16.447,48 € 15.549,60 € 12.853,93 

Água 5.115,75 € 4.484,81 € 5.628,82 

Papel  1.164,81 € 1.162,35 € 809,22 

Fonte: GeRFIP- Mapa de Controlo da Execução Orçamental - Despesa 

 

3.2 Otimização dos recursos 

Estabelecida a realidade em que a organização se encontra em matéria de práticas 

ambientais, cumpre sistematizar o conjunto de iniciativas que permitem concretizar a 

introdução de boas práticas ambientais na atividade da organização. 
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3.2.1 Água 

 

A água é talvez o recurso mais precioso do nosso planeta, pois todos os seres vivos 

dependem dela. 

Todavia, e por causa do uso excessivo, este recurso já ultrapassou em muito a sua 

capacidade de renovação dos sistemas naturais. 

E, como se pode verificar da Tabela II, no ano de 2017, ocorreu um aumento significativo 

da despesa com consumo de água na IGAS.   

Com algumas mudanças nos nossos comportamentos, pode conseguir-se uma redução 

significativa do consumo de água! 

“Como e quando poupar água!” 

Não deixar a torneira aberta mais tempo do que o necessário: 

 A redução do tempo médio de utilização da torneira do lavatório para lavagem de 

mãos, de 60 segundos para 30 segundos, fechando-a enquanto ensaboa as mãos ou lava 

os dentes, pode representar uma significativa poupança de centenas de litros por ano. 

 A redução do tempo médio de utilização da torneira do lava-louça, fechando-a sempre 

que a água não está a ser utilizada, nomeadamente evitando lavar os utensílios com água 

corrente, pode representar uma significativa poupança de muitos litros por ano. 

 A redução do tempo médio de utilização da torneira do logradouro, fechando-a 

sempre que a água não está a ser utilizada, nomeadamente enquanto procede à limpeza 

das viaturas, pode representar uma significativa poupança de muitos litros por ano. 
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Não deixar torneiras a pingar, quer por mau funcionamento quer por descuido. 

 Uma torneira a perder uma gota por segundo representa um consumo de 1000 litros 

por mês, por isso: 

 i) Verifique se os autoclismos ficam bem fechados após a utilização;  

ii) Verifique se as torneiras dos lavatórios ficam bem fechadas após a utilização; 

iii) Avise a Unidade Financeira e Patrimonial (UFP) caso encontre alguma torneira a 

pingar. 

 

- “O que podemos fazer para não contaminar a água!” 

Não deitar resíduos para a rede canalizada do lava-louças, lavatórios ou sanitas 

Restos de comida, molhos, gorduras, toalhetes, pensos higiénicos ou quaisquer outros 

produtos tóxicos. 

“Um só mililitro de óleo pode contaminar um milhão de litros de água potável, que é 

mais do que toda a água que uma família de quatro pessoas poderá beber nas suas 

vidas.” 

 

 

- “Outras Precauções!” 

 

 Usar produtos de limpeza mais amigos do ambiente na limpeza da organização, os 

produtos mais tóxicos, além de prejudicarem o ambiente, prejudicam a nossa saúde. 

 Verificar periodicamente a rede de abastecimento e efetuar inspeção visual periódica 

ao estado de conservação das tubagens. 

 Assegurar a manutenção preventiva dos equipamentos, tais como tubagens e 

dispositivos de abastecimento de água. 

 

 

 

 

 

 



 

 MANUAL DE BOAS 

PRÁTICAS AMBIENTAIS  
MN/007/ED.01 

 

Aprovado por:  Data de Aprovação:  Págs.  

Despacho da Inspetora-Geral 

exarado na Informação nº 

553/2018 

03/08/2018 15 de 26 

 

3.2.2 Energia Elétrica 

 

A energia elétrica é um recurso fundamental. A energia é necessária para nos movermos, 

para aquecermos e arrefecermos, para comunicarmos e para a iluminação, entre tantas 

outras coisas. O recente investimento nas energias renováveis, embora positivo, não tem 

sido considerado suficiente para alterar significativamente os custos associados à produção 

de energia. A eficiência energética é, portanto, um contributo também para a economia, 

ajudando a diminuir esse tipo de custos ao país. 

Por outro lado, segundo os dados constantes da estratégia da União Europeia para o 

Ambiente Urbano
2
, o aquecimento e a iluminação dos edifícios são responsáveis pela 

maior quota individual de utilização da energia e produzem 35% de todas as emissões de 

gases com “efeito de estufa”. 

E, se é certo que nos edifícios modernos, com equipamentos e sistemas de climatização 

instalados, existe normalmente um sistema de gestão técnica que controla automaticamente 

vários aspetos do funcionamento energético do edifício, em termos de ar condicionado, 

aquecimento, iluminação, e até aspetos como os sistemas de sombreamento e aberturas de 

fachada para ventilação, bem sabemos que, o edifício onde se encontra sediada a IGAS não 

está ab initio dentro deste modelo, pelo que, o comportamento dos ocupantes se torna 

peça-chave no desempenho ambiental. 

Releva que, como é possível verificar da Tabela II, no que respeita à Iluminação, a opção 

gestionária de substituir os equipamentos existentes por outros - iluminação LED (Light 

Emitting Diodes) – permitiu baixar os consumos e a consequente despesa.  

No entanto, com algumas mudanças nos nossos comportamentos, pode conseguir-se uma 

redução ainda mais significativa do consumo de energia! 

                                                           
2
 Comunicação da Comissão, de 11 de Janeiro de 2006, relativa a uma estratégia temática sobre ambiente 

urbano, in http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=LEGISSUM:l28171  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=LEGISSUM:l28171
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- “Como fazer uma utilização eficiente da iluminação!” 

Aproveite ao máximo a luz natural 

 Desimpedir a entrada de luz natural, garantindo que os níveis de iluminação são 

adequados à utilização dada, e que não existem zonas pouco frequentadas com 

excesso de iluminação. Paredes pintadas com cores claras também maximizam o 

efeito da luz natural. 

Não deixe a iluminação ligada em espaços vazios 

 Seja no gabinete de trabalho, nas instalações sanitárias ou outros espaços comuns que 

não estejam a ser utilizados.  

 Nomeadamente, não deixar as luzes acesas depois de terminar o dia de trabalho. 

 Não deixar o carregador do telemóvel ou do computador a ligado à corrente quando 

não está a ser utilizado, deixá-los ligados significa continuar a gastar energia.  

 Se um telemóvel for retirado da tomada, pode reduzir o consumo de energia até 35 

Kwh e evitar 15 kg de CO2/ano  

 A limpeza assídua dos sistemas de iluminação faz com que não haja perda de 

rendimento dos aparelhos, pelo que, deve alertar-se a UFP caso se verifique alguma 

anomalia.  

 

- “Ar condicionado – uso racional da climatização!”   

 A temperatura ideal para os aparelhos de climatização deve ser de 22º- 24º no Verão e 

18º-20º no Inverno, porém o mais importante é que a utilização dos aparelhos de 

climatização seja efetuada apenas se necessário, privilegiando a ventilação natural e 

que sejam desligados se o espaço se encontrar vazio.  

 Note-se que, ao regular o ar condicionado, cada grau centígrado mais próximo da 

temperatura ambiente, poupa 10% de eletricidade. 

 Não utilizar o aparelho de climatização com as portas e janelas abertas (cerca de 30% 

do calor/frio entra e sai pelas janelas). 

 Devem alertar-se a UFP caso se verifique a necessidade de intervenção técnica para 

além da manutenção periódica e adequada. 
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- “Equipamentos elétricos e eletrónicos – evitar o desperdício!” 

Desligue os equipamentos informáticos  

 Desligar em períodos de inatividade do computador superiores a uma hora ou quando 

terminar a sua utilização.  

 Os computadores em standby também continuam a gastar energia (cerca de 12%), por 

isso deve programar o monitor do seu computador para o modo standby apenas para 

curtas pausas e encerrá-lo se prevê uma interrupção mais prolongada. 

 O ecrã do computador é responsável por um consumo considerável de energia. A 

redução do seu brilho, quando este está alto demais, pode causar poupanças 

energéticas sem prejuízo da qualidade visual do utilizador.  

 Substituir o wallpaper do computador por um ecrã mais escuro, ou com o logotipo da 

instituição também representa uma redução no consumo de energia elétrica por este 

aparelho. 

 Ativar o modo de economizar tinta ao imprimir ou fotocopiar documentos, utilizar 

tinteiros reutilizados, encaminhar os usados para destinos apropriados e sempre que 

possível optar por utilizar equipamentos energeticamente eficientes. 

 Desligar as fotocopiadoras e as impressoras à noite.  

Todas estas medidas, podem trazer importantes poupanças energéticas e, logo, ambientais. 

 

3.2.3 Papel 

 

 

O ciclo de vida do papel tem início muito antes de adquirir o seu aspeto final - o de papel 

pronto a utilizar.  

Na verdade, o seu ciclo de vida tem início na matéria-prima que lhe dá origem: a árvore. 
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E, as árvores têm um papel extremamente relevante na qualidade do ar, ao combater as 

alterações climáticas, e na preservação da biodiversidade mundial. 

Estudos revelaram que uma árvore produz, em média, 20 resmas de papel tamanho A4 de 

75 g/m2. Uma resma de papel tem 500 folhas. Ou seja, uma árvore produz em média 10 

mil folhas de papel. 

Quanto menos papel for utilizado menos árvores serão abatidas e o ambiente agradecerá!  

Como é possível verificar na Tabela II, no que respeita ao papel, a opção gestionária de 

desmaterialização dos processos e a atualização do Sistema de Gestão Documental e de 

Processos permitiram uma redução dos consumos e da consequente despesa.  

Com algumas mudanças nos nossos comportamentos, pode conseguir-se uma redução, 

ainda mais significativa, do consumo de papel! 

- “Impressão de documentos!” 

Apenas imprimir quando necessário: 

A impressão de ficheiros que podem não ser absolutamente necessários em papel causa 

não só um desperdício de energia, mas também gasto desnecessário de papel (que para 

além de um custo, representa o abate de árvores adicionais), e de tinta da impressora. 

Deste modo, devem os colaboradores: 

 Imprimir e fotocopiar usando, se possível, as duas páginas das folhas de papel; 

 Utilizar a pré-visualização dos documentos antes de os imprimir, evitando a 

impressão de versões que não sejam as finais. 

 

- “Reduzir o consumo de papel!” 

 Reutilizar papel usado para notas ou impressões draft que se revelem necessárias; 

 Favorecer o arquivo digital de trabalhos e documentos; 

 Moderar a utilização de fotocopiadoras e impressoras; 

 Dar prioridade às publicações digitais; 

 Na redação de documentos, implementar normas de formatação que visem o menor 

consumo de papel; 
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 Favorecer a utilização de papel reciclado e/ou não branqueado. Se não puder ser 

reciclado deverá ser proveniente de florestas sustentáveis (certificado FSC); 

 Contribuir para o processo de desmaterialização de documentos.  

 

3.2.4 Resíduos 

 

Com o aumento do consumo surgiu a necessidade de gerir os resíduos produzidos, 

principalmente devido às grandes quantidades produzidas pela sociedade em que nos 

encontramos, no sentido de se atingir um determinado nível de sustentabilidade ambiental.  

Existe um número elevado de legislação na área dos resíduos, quer a nível nacional, quer a 

nível comunitário. 

O regime geral de gestão de resíduos, aprovado pelo decreto-lei n.º 178/2006 de 5 de 

setembro, na redação dada pelo decreto-lei n.º 73/2011, de 17 de junho (diploma RGGR), 

transpõe para a ordem jurídica interna a diretiva n.º 2008/98/CE, do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 19 de novembro, relativa aos resíduos. 

A Lista Europeia de Resíduos publicada pela Decisão 2014/955/EU da Comissão, de 18 de 

dezembro
3
 é obrigatória e diretamente aplicável nos Estados Membros desde 1 de junho de 

2015, surgiu deste modo a urgência em reduzir a produção de resíduos através da mudança 

de hábitos, assim como da reutilização de produtos de forma a ser possível a minimização 

do consumo de matérias-primas para produção de novos bens.  

Os resíduos podem ser classificados, de acordo com a sua origem, em resíduos de 

produção ou de consumo, resíduos urbanos, resíduos industriais, resíduos agrícolas, 

resíduos hospitalares e resíduos de construção e demolição e de acordo com as suas 

características em resíduos inertes e resíduos perigosos.  

                                                           
3 Altera a Decisão 2000/532/CE, da Comissão, de 3 de maio, referida no artigo 7.º da Diretiva 2008/98/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 19 de novembro, obrigatória e diretamente aplicável pelos Estados Membros desde 1 de junho de 2015. 
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Neste âmbito, a reciclagem assume uma importância acrescida pelo facto de haver a 

possibilidade de utilizar um resíduo como matéria-prima para a produção de um novo 

produto. 

Com algumas mudanças nos nossos comportamentos, contribui-se para a implementação 

da Gestão de Resíduos em cumprimento da legislação em vigor!  

-“Tipologia dos Resíduos Produzidos na IGAS!” 

A produção de resíduos urbanos e de resíduos de equipamento elétrico e eletrónico são 

transversais a todas as atividades/serviços das unidades orgânicas. 

As produções de resíduos biodegradáveis têm essencialmente duas proveniências, o 

logradouro e a copa. 

A produção de resíduos perigosos é resultante das atividades de limpeza e higiene das 

instalações. 

 

- “Como contribuir para a gestão dos resíduos!” 

Não misture recicláveis com orgânicos, cascas de frutas e legumes;   

- Separe o lixo produzido, colocando-o nos recipientes próprios: 

 

  DEPOSITE NO CONTENTOR AMARELO: EMBALAGENS DE 

PLÁSTICO E DE METAL       

 Garrafas de água; copos de plástico; esferovite embalagens de iogurtes, de sumos, de 

descartáveis; e de produtos de limpeza. 

 

 DEPOSITE NO CONTENTOR AZUL: PAPEL E CARTÃO 

 Revistas e jornais; papel de impressão; caixas de cartão; envelopes e desperdícios de 

papel. 
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 DEPOSITE NO CONTENTOR VERDE: VIDRO 

 Evite a utilização de embalagens de vidro, ou seja, garrafas, frascos, garrafões, boiões 

de: água, sumos, néctares e refrigerantes, produtos de conserva, leite etc, mas se 

necessário, utilize o contentor próprio, colocado no logradouro.  

 Opte por utilizar a água dos recipientes que se encontram instalados em cada um dos 

pisos, recorrendo ao abastecimento servindo-se de vasilhame reutilizável. 

 

 SEPARE O LIXO ORGÂNICO 

 O lixo orgânico é caracterizado como todo resíduo que tem origem animal ou vegetal. 

 Utilize os recipientes próprios para que tais resíduos possam, posteriormente, ser 

corretamente depositados. 

  

HIGIENE FIMININA 

 Utilize os contentores padronizados para colocar os resíduos de higiene feminina, o 

Serviço de Recolha de Resíduos ajuda a elimina-los de uma forma segura, sensível e 

amiga do ambiente, assegurando o cumprimento de todos os regulamentos específicos 

à sua área. 

 

 EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÓNICOS 

 A produção deste tipo de resíduos traduz-se em elevados impactes ambientais, na 

medida em que contêm nos seus componentes metais, tais como o chumbo, o 

alumínio, o cobre, etc. e ainda vários tipos de plástico, vidro, borrachas e CFC’s 

(clorofluorcarbonetos). 

 Hoje em dia, já existe a possibilidade de reciclar os Resíduos de Equipamentos 

Elétricos e Eletrónicos (REEE), sendo possível entregar alguns dos velhos 
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3.2.5 Utilização de Veículos 

 

 

Uma das maiores preocupações ambientais é o significativo número de veículos que geram 

toneladas de gases de escape e o consumo de combustíveis. Os principais poluentes 

lançados na atmosfera pelos veículos e equipamentos de trabalho móveis são as emissões 

de monóxido de carbono (CO), hidrocarbonetos (HC), óxidos de nitrogénio (NOx), óxidos 

de enxofre (SOx) e partículas.  

Com algumas mudanças nos nossos comportamentos, podemos contribuir para a 

preservação do meio ambiente! 

 

  - “Como contribuir para a diminuição de poluentes!” 

 

 Acelere e desacelere suavemente. Acelerações bruscas levam a que o seu veículo 

consuma mais combustível e emita mais poluentes atmosféricos. As repetidas 

acelerações e travagens bruscas provocam um maior desgaste mecânico.  

 Evite situações em que tenha o motor ao ralenti. Um veículo/equipamento tem um 

gasto significativo ao ralenti. Assim, em poucos segundos, o gasto energético 

associado à ligação do motor é compensado pelo período em que o motor permaneceu 

desligado. Adicionalmente, um automóvel ao ralenti contribui para o ruído ambiente 

e para o aumento da poluição atmosférica.  

 Antes de efetuar as suas deslocações com veículos, planeie a sua rota, por forma a 

equipamentos para que possam ser reciclados em pontos de recolha próprios.  

 Para isso, devem entregar-se na Unidade de Tecnologias de Informação os seguintes 

REEE: cabos, computadores, impressoras, faxes, fotocopiadoras, toners, tinteiros e 

aparelhos de comunicação. 
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efetuar o percurso mais curto e económico possível;  

 Sempre que possível, ateste o veículo nas horas mais frescas do dia (de manhã cedo e 

ao final da tarde). Sem calor excessivo, a quantidade de vapores de gasolina e gasóleo 

libertados durante a operação é menor, tendo menos perdas de combustível durante o 

abastecimento;  

 Não utilize o veículo com excesso de carga, pois aumenta o consumo de combustível 

e emissões atmosféricas;  

 Preferencialmente, não adicione ao tanque da água quaisquer detergentes, porque 

grande parte deles são agressivos para o ambiente. Para lavar o pára-brisas não é 

necessário mais do que água;  

 Mantenha os pneus com a pressão correta, de forma a diminuir os consumos e 

aumentar a segurança;  

 Confira regularmente o nível de óleo do motor. Filtros do óleo sujos e velas 

estragadas também aumentam o consumo;  

 Mantenha o seu veículo regulado de acordo com as especificações do fabricante;  

 Evite circular com os vidros dos veículos totalmente abertos, pois aumenta o 

consumo de combustível e de emissões atmosféricas;  

 Evite circular com o veículo em velocidades/rotações elevadas, pois aumenta o 

consumo de combustível e de emissões atmosféricas, provocando igualmente um 

aumento do desgaste do veículo;  

 Caso o veículo tenha ar condicionado, utilize-o apenas quando se revele mesmo 

necessário, evitando trazer o aparelho de ar condicionado ligado sem necessidade (o 

qual diminui a potência do equipamento e aumenta o consumo de combustível e 

emissões atmosféricas libertadas).  
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4. Nota final 

A IGAS está consciente que tem ainda um longo caminho a percorrer nesta matéria, no 

entanto assinalam-se alguns dos passos já dados nesse sentido:  

 Integra o grupo de trabalho no âmbito do Plano Estratégico do Baixo Carbono (PEBC) 

e o Programa de Eficiência Energética na Administração Pública (ECO.AP)
4
, 

resultantes de uma iniciativa levada a cabo pelo Gabinete de Sua Excelência o 

Ministro da Saúde, que têm como principais objetivos a redução das emissões de gases 

com “efeito de estufa” e o aumento da eficiência nos consumos das instalações, no 

âmbito do Ministério da Saúde, em particular dos edifícios das unidades de saúde.  

Para a definição de medidas que resultem simultaneamente em benefícios económicos 

e na melhoria da prestação de serviço, foi designado um colaborador da IGAS como 

Gestor Local de Energia e Carbono (GLEC). 

 Celebrado contrato de Prestação de Serviços de Assistência Técnica que tem por 

objeto disponibilizar serviços especializados e qualificados na manutenção das 

instalações e equipamento, gestão da energia, controle da higiene e segurança – realiza 

semestralmente uma inspeção às instalações e equipamentos da IGAS, concorrendo os 

relatórios que apresenta para a tomada de iniciativas que permitem uma redução de 

custos e o aumento da qualidade e eficiência dos serviços do Organismo.  

 Celebrado contrato de prestação de serviços, para Serviços Saúde e Segurança no 

Trabalho e, por via dele, são realizados consultas e exames de saúde aos trabalhadores 

e, realizadas vistorias às Instalações e Equipamentos e consequentes relatórios que 

permitem aferir da necessidade de intervenção, procurando-se, assim, garantir bem-

estar social, mental e físico dos trabalhadores. 

 Celebrado contrato misto para total implementação de sistema de gestão documental, 

com vista à desmaterialização documental. 

                                                           
4 Secção 3 do Regulamento Específico do Domínio da Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (RE SEUR), aprovado pela 
Portaria n.º 57-B/2015, de 27 de fevereiro, alterado pela Portaria n.º 404-A/2015 de 18 de novembro e pela Portaria n.º 238/2016 de 31 

de agosto, no âmbito da qual foi republicado o RE SEUR. 
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 Celebrado contrato de prestação de serviço destinado a garantir que os equipamentos 

de combate a incêndios permanecem em adequado estado de funcionamento e em 

local devidamente conhecido e assinalado. 

 Celebrado contrato de aquisição de bens e serviços que permitiu a substituição de 

todas as lâmpadas do edifício por iluminação LED. 

 Celebrado contrato de aquisição de bens e serviços que permitiu a substituição de 

equipamentos de ar condicionado antigos por outros que potenciam menor consumo e 

poluição. 

 Para a concretização de boas práticas de impressão foram já estabelecidas normas 

internas levadas ao conhecimento de todos os colaboradores (Circular n.º 2/2017, de 

26 de junho). 

 

No entanto, só com a participação de todos é possível atingir os objetivos ora propostos. 

 

Sendo fundamental a consciencialização de que a ação individual e a alteração de 

comportamentos têm um impacto relevante no ambiente e são imprescindíveis para o 

sucesso da implementação de quaisquer medidas que visem a adoção de boas práticas 

ambientais. 

 

Serão modestos os contributos prestados neste manual, ainda assim, considera-se que as 

propostas apresentadas podem ser uma mais-valia para a sensibilização e, 

consequentemente, para a promoção de uma política ambiental ativa e dinâmica que 

valorize o princípio de sustentabilidade ambiental.  

 

 

 

  Sugerimos que evite a impressão deste documento de forma a minimizar o 

consumo de papel e tinta, bem como o consumo de energia necessária à sua impressão. 
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