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Apresentação

As mudanças
maiores ameaças à nossa
saúde e bem-estar.

extensa consulta realizada após a publicação de Reduzindo as Emissões
de Carbono, Melhorando a Saúde – um esboço da estratégia de redução
de carbono para o NHS na Inglaterra. A consulta demonstra a importância desse assunto para o NHS e o compromisso de nosso pessoal em

carbono em pelo menos 80% até 2050, com uma redução mínima de

Já estão afetando a
saúde global.
O NHS, como um dos
maiores empregadores
do mundo, tem
importante papel a
desempenhar em reduzir
as emissões de carbono,
uma causa fundamental

4

metas e demonstrar o sucesso inicial nesse caminho. Esta ambição é
apoiada pela Estratégia de Desenvolvimento Sustentável do Departamento de Saúde, publicada em outubro de 2008, elaborada para complementar e apoiar esta estratégia.
te para todas as organizações. Levar a sério a sustentabilidade e as
emissões de carbono é parte integrante de um serviço de saúde de alta

Portanto, damos as boas vindas a esta Estratégia de Redução das
Emissões de Carbono para o NHS na Inglaterra e aplaudimos a ambição
do NHS de assumir a dianteira como organização de sustentabilidade e
redução do carbono.

Phil Hope MP
Ministro de Estado para Serviços
de Assistência
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A estratégia de redução das emissões de carbono foi desenvolvida em resposta à necessidade de se
generalizado das organizações e do pessoal do NHS dá ao NHS o encargo de programar esta estratégia entre
todos os aspectos da organização na Inglaterra.
O NHS tem uma pegada de carbono de 18 milhões de toneladas de CO2 por ano.1

2

do governo.
A Figura 1 destaca as emissões projetadas para a Inglaterra pelo NHS até 2020 com os alvos do NHS e do
governo.

programação. Em www.sdu.nhs.uk, pode ser encontrado um resumo das respostas.
________________________________________________________________________________________
1

NHS England Carbon Emissions; Carbon footprint study, 2008. London: Sustainable Development

2

Climate Change Act 2008. (c.27), London: HMSO

para reduzir suas emissões de carbono e desempenhe seu papel no cumprimento dos alvos do governo.”
Agência do Meio Ambiente
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Chave
NHS Inglaterra
Previsão NHS Inglaterra
Linha de base de 2007

Mt CO2

Alvo da Estratégia de Redução do Carbono
Linha de base de 1990

Ano

Figura 1:
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Esta estratégia
destaca as áreas
fundamentais de
intervenção

Gestão do carbono
e da energia

Aquisições e
Alimentos

Todas as organizações devem
analisar sua gestão de energia e de
carbono num nível de Conselho;
desenvolver maior uso de energia
renovável onde for apropriado; medir e
monitorizar com base no custo total no

Todas as organizações devem considerar
a minimização dos resíduos no estágio
das compras; trabalhe em parceria com
os fornecedores para reduzir o impacto
do carbono em todos os aspectos das
custos totais no ciclo de vida; e promova
alimentos sustentáveis nas empresas.
Além disso, a pegada de carbono das in-

dentro da organização.

SDU do NHS:

10
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Locomoção e
transporte
Todas as organizações devem analisar
sidade do pessoal, dos pacientes e dos
visitantes de se locomoverem; monitorize consistentemente a milhagem das
porte com baixas emissões de carbono;
e promova uma assistência à saúde mais
próxima da residência, por telemedicina
e com oportunidades de trabalho nos
domicílios.

Água

Resíduos

têm impacto direto sobre as emissões
de carbono, todas as organizações

Todas as organizações devem monitorizar, fazer relatórios e estabelecer
alvos para sua gestão de resíduos

água, medindo e monitorizando tal
uso; no design e desenvolvimento

minimização da criação de resíduos
em medicamentos, alimentos e TIC e

operacionais aos vazamentos; pelo uso

para uso único versus opções de descontaminação.

engarrafada.

que não demonstram necessariamente economia equivalente da receita.”
NHS Hull
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cadeia de fornecimento do NHS, mas também em comunidades por todo o RU.”
Agências de Desenvolvimento Regional da Inglaterra
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Projetos no
meio ambiente
construído

Desenvolvimento
organizacional e da
força de trabalho

Parcerias e redes

Os ambientes construídos devem ser
volvimento sustentável e o baixo uso
de carbono em todos os aspectos de
sua operação. Isso inclui resistência

Todos os membros da força de trabalho
citados a agir em seu local de trabalho.
As organizações do NHS devem apoiar
seu pessoal, promovendo aumento da

estratégias de gestão de energia e uma
abordagem mais ampla da sustentabilidade, incluindo transporte, oferta de
serviços e engajamento da comunidade. Deve ser criada uma força-tarefa
para desenvolver uma planta para

de mudança comportamental, incenção com baixos níveis de emissões de

Todas as organizações do NHS devem
consolidar o trabalho em parcerias e
turas locais, inclusive nos Acordos de
Áreas Locais, em Parcerias Estratégicas
Locais e através de Avaliações Abrangentes da Área. Todas as regiões do NHS
devem promover e desenvolver uma
rede regional para o desenvolvimento

deve estar incluído em todas as descrições de função.

abordagem consistente e um plano de
ação em cada região para cumprir a
programação.

-

assistência à saúde.
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Administração

Finanças

Todas as organizações do NHS devem assinar o Modelo de Avaliação da Boa Cidadania
3
e produzir um plano de gestão do desenvolvimento sustentável aprovado pelo Conselho. O NHS deve estabelecer para si alvos e trajetórias de ínterim para

Todas as organizações devem se instruir

estabelecido para 2015 um mínimo de 10% com relação aos níveis de 2007. A redução
das emissões de carbono e o desenvolvimento sustentável são responsabilidades corpo-

sos necessários se torne parte de um
NHS com baixa emissão de carbono e
posto sobre o carbono. Será necessário
trabalho em parceria para oferecer os

cada organização.

apropriados para sustentar essa mudança na cultura e para a economia local.

postas em serviço;
Locais;
volvidas para cumprir a programação.

3
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Olhando à frente:
preparando-nos para o futuro

Conclusão

É necessário um maior desenvolvimento da métrica apropriada
para medir e monitorizar direta e indiretamente as pegadas do
carbono dentro do NHS.
Os cenários da sociedade e do NHS num mundo com baixas
emissões de carbono precisam ser desenvolvidos para se
tência à saúde precisa ser moldada para um futuro com baixas

isso terá sobre os modelos de assistência e como desenvolver e
promover vias para baixas emissões de carbono.

papel proeminente e inovador em assegurar a mudança para
uma sociedade com baixas emissões de carbono. Isso exige
do desenvolvimento sustentável aprovado pelo Conselho e
comecem a medir e a monitorizar o progresso em direção a
uma redução de 10% até 2015 para as emissões de carbono,
com relação aos níveis de 2007.

É preciso desenvolver e explorar a tecnologia para baixas
emissões de carbono para possibilitar a oferta de assistência à
saúde sustentável.

“Gostaríamos de reforçar os pedidos de lideranças e defensores, em níveis de Conselho,
para a redução em todas as organizações do NHS e que não apenas os Conselhos se
comprometam a estabelecer um Plano para o Carbono até março de 2009, mas que a
“redução do carbono” deva ser um item regular na programação do Conselho.”
NHS Yorkshire e the Humber

Estratégia de Redução das Emissões de Carbono do NHS para a Inglaterra
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Por que precisamos agir agora?

“Nossa missão é, na verdade, a mudança histórica e do mundo – construir, ao longo dos
próximos 50 anos e além, uma economia global com baixas emissões de carbono. E não é
exagero dizer que o caráter e o rumo do próximo século serão estabelecidos pelo modo
nós, governo, empresariado, sociedade civil
e indivíduos – temos um papel a desempenhar nessa tarefa importante.”
Primeiro-Ministro
Gordon Brown
19 de novembro de 2007

“Esta estratégias vem num momento importante, em que nosso governo está

SustaiNE

16
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provavelmente são as mais sérias ameaças à vida, à nossa
saúde e ao nosso bem-estar. Mais de 1.500 pessoas morreram
prematuramente durante a onda de calor na Inglaterra em
2003.4

alvo de cortar as emissões de carbono em pelo menos 80% até
2050, com uma redução mínima de 26% até 2020.
Como a maior organização no RU, o NHS está se comprome-

agora, milhões de pessoas no mundo todo sofrerão fome, falta
Como uma das maiores organizações do mundo, o NHS tem
diferença real e estabelecer um exemplo importante.

4

5

trapassam em muito os custos econômicos de não fazer nada.

Stern Review on the Economics of Climate Change, 2006,
Cambridge: HM Treasury: Cambridge University Press

1% do PIB anual global. Deixar de tomar providências corretas
agora e ao longo das próximas décadas leva ao risco de grande
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Esta estratégia

O que o NHS quer

O NHS da Inglaterra é responsável por mais de 18 milhões de

comissionamento de serviços, enviando os resíduos para aterros, e os pacientes, os funcionários e os visitantes se locomovem. Isso alcança 25% das emissões totais do setor público na
Inglaterra e 3,2% das emissões totais de carbono na Inglaterra.
Esta Estratégia de Redução das Emissões de Carbono é a
resposta do NHS da Inglaterra à necessidade de ação. Aborda
recidos. Esta Estratégia mostra como podemos reagir diante do
organização sustentável e exemplar no setor público, trabalhando com baixas emissões de carbono.

Emissões de Carbono, Melhorando a Saúde” para consulta
em 2008, temos sido surpreendidos pela força do desejo de
ação dos funcionários do NHS, das organizações do NHS e das
dências e um claro senso de disposição de agir com urgência.
Sessenta e seis por cento de todas as organizações do NHS
responderam à consulta. Dentre as respostas, 95% apoiaram
fortemente a ação do NHS como organização de liderança em

carbono deveria ser medida e administrada como parte das
operações centrais em todas as organizações do NHS.

lhorar a saúde mental; reduzir a obesidade; promover locomoção segura,
vez, leva a comunidades mais seguras, mais saudáveis e mais realizadas.

18
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Sustentabilidade é uma
questão de qualidade

Ações, não palavras

cia de Alta Qualidade Para Todos” . Uma importante medida

zações e os funcionários do NHS estão exigindo mudanças.
Temos agora a oportunidade de transformar palavras em ações
através de mudanças dentro de uma estrutura nacional de
-

tarem no contexto de eventos globais. O público agora está
nização icônica como o NHS está protegendo sua capacidade

assistência à saúde mais proeminentes em sustentabilidade e
redução das emissões de carbono no mundo.
Não se trata de uma abordagem altruísta de um futuro melhor,
sistência a uma população em transformação num mundo em
transformação. Reduzir as emissões de carbono não apenas
assistência ao paciente, mas também protegerá e promoverá a
saúde do NHS e a saúde e sustentabilidade da sociedade.
Nesta estratégia, mostramos de onde estão vindo as emissões
de carbono no NHS e então proporemos ações claras para
reduzir a pegada de carbono. Esta estratégia foi desenvolvida
pela Unidade de Desenvolvimento Sustentável do NHS, criada
organizações do NHS precisam para conduzir a ação.
administradas e podem ser paradas.

“Vemos a estratégia como um ponto de referência importante para impulsionar a redução das emissões de carbono dentro do NHS e fazer a ligação importante entre as emissões de carbono e a saúde.”
Comissão de Assistência à Saúde

Estratégia de Redução das Emissões de Carbono do NHS para a Inglaterra
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Há seis razões pelas quais as organizações do NHS
precisam agir agora para compreender, administrar e
reduzir a pegada de carbono.

1. A nova estrutura
juridicamente vincuas metas nacionais

2. A força das
para agir agora sobre
cas

Governo do RU para reduzir as emissões de carbono em 80% até 2050, em
comparação com os níveis de 19907. Essa
é uma exigência legal, e as providências
governamentais de todas as organizações
precisarão demonstrar como isso está sendo medido, monitorizado e administrado.

comportamento humano agora são fortes
demais para serem ignoradas. Elas estão
desestabilizando o clima do mundo e
afetando adversamente a saudade da
população.

saúde agora para
pacientes e população e para o próprio
sistema de saúde

Tomar providências agora não é algo
go prazo. A ação agora também terá
va, por exemplo, leva a uma redução
do risco de obesidade, diabetes, doença cardíaca e doença mental leve,
bem como reduz os traumas e mortes
por acidentes de trânsito e melhora

7

Climate Change Act 2008.
(c.27), London: HMSO
sustentará mudanças no sistema de
assistência à saúde como um todo.

“Como estudantes que serão, em grande parte, empregados pelo NHS no futuro,
Medsin
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4. A importância das
reduções de custos
e da resiliência da
energia

5. A disposição e
compromisso das
organizações do
NHS e de seu pessoal de atuarem agora.

6. A necessidade
do NHS de ser agora exemplar como
liderança no setor
público

Há redução importante dos custos
a ser feita, inicialmente na área de

Os resultados da consulta de 2008 sobre redução das emissões de carbono

energia são altamente imprevisíveis,
mas têm muito mais probabilidade de

há uma forte disposição e compromisso das organizações e dos funcionários
do NHS em assumirem a dianteira.
Esse compromisso e disposição precisam ser coordenados e galvanizados

Finalmente, há grande necessidade e
oportunidade para o NHS estabelecer-se como exemplo. As organizações do
NHS podem demonstrar às organiza-

os planos comerciais precisam ser o
de preços e de disponibilidade pela
sabedoria no abastecimento e no uso
da energia. Os recursos poupados
dos diretamente na assistência aos
pacientes. A resistência aos preços e
disponibilidade da energia deve fazer
parte do registro de riscos de todas as
organizações.

e liderança em todo o NHS e do Departamento de Saúde.

pessoas saudáveis dependem de um
meio ambiente saudável. O risco cada
vez maior de efeitos adversos sobre a
acontecendo sob os olhos desta geração – será o legado desta geração.

Estratégia de Redução das Emissões de Carbono do NHS para a Inglaterra
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Desenvolvimento sustentável

Contexto para o desenvolvimento sustentável e

A meta do desenvolvimento sustentável é atender
às necessidades de hoje sem comprometer a
capacidade das gerações futuras de atenderem às
suas necessidades.
Estabilizar e depois reduzir nossas emissões de
ambientais”, assim como abordar as mudanças

O desenvolvimento sustentável é a estrutura dentro

-

parte absolutamente vital que o desempenho na redução das emissões de carbono seja medido e admi-

Comissão de Desenvolvimento Sustentável
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Viver Dentro dos Limites
Ambientais

Assegurar uma Sociedade
Forte, Saudável e Justa

Respeitando os limites do meio
ambiente do planeta, seus recursos
e biodiversidade – para melhorar

Atendendo às diversas necessidades
de todas as pessoas nas comunidades
existentes e futuras, promovendo o
bem-estar social, a coesão e a inclusão sociais e criando oportunidades
iguais para todos.

recursos naturais necessários à vida
permaneçam assim para as futuras
gerações.

Alcançar uma Economia
Sustentável

Promover Boa
Administração

Usar a Ciência Segura de
Modo Responsável

Construindo uma economia forte,
cione prosperidade e oportunida-

vos em todos os níveis da sociedade

desenvolvida e implementada com
cas, ao mesmo tempo considerando

ambientais e sociais caiam sobre

e a diversidade das pessoas.
princípio da precaução), bem como

Figura 2: Cinco princípios de desenvolvimento sustentável 8
8
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O círculo virtuoso

desenvolvimento sustentável uma boa

o NHS se comporta pode fazer grande
diferença para a saúde das pessoas e o
bem-estar da sociedade, a economia e
o meio ambiente. Comportar-se como

população e ajudar a reduzir as desigualmelhoram a saúde também contribuem
para o desenvolvimento sustentável e
vice-versa.
Isso é mais bem ilustrado como um
círculo virtuoso:

Figura 3: Círculo virtuoso

um movimento de redução das emissões de carbono e de desenvolvimento sustentável. Os médicos são
trazer um impacto considerável.”
Academia dos Colégios Reais de Medicina

24
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Em 2006, o Modelo de Avaliação da
transporte sustentáveis

outros serviços de saúde e

um kit de ferramentas para ajudar as
organizações do NHS a se tornarem
pela Comissão de Desenvolvimento
Sustentável. Mais de metade de todas
as organizações do NHS agora estão
ampla variação entre as regiões.
Uma parte importante e urgente de ser
organização com baixos níveis de emis-

demanda para os serviços de
administração do carbono precisam ser
sabilidades semelhantes para com a
pacientes. A administração das emissões de carbono precisa ser promovida
Figura 4: Círculo virtuoso para Locomoção no NHS

Estratégia de Redução das Emissões de Carbono do NHS para a Inglaterra
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Processo de consulta

O que ouvimos

A consulta do Projeto de Estratégia de Redução das Emissões
de Carbono para o NHS na Inglaterra foi lançada pela Unidade
de Desenvolvimento Sustentável do NHS (SDU do NHS) em 29
de maio de 2008. Foi produzido um Resumo do Relatório de
lhes, como relatório separado e publicado em janeiro de 2009
no endereço www.sdu.nhs.uk.
O documento de consulta foi enviado a todas as organizações
variedade de parceiros e interessados.

líder no setor público com relação à sustentabilidade e às bai-

Além das respostas das organizações do NHS, foram recebidas
muitas respostas de interessados externos, como a Agência
do Meio Ambiente, o Departamento para Assuntos do Meio
Ambiente, Alimentos e Rurais (DEFRA), a Comissão de Desenvolvimento Sustentável, a Sustrans e a Sustain.

O documento de consulta e o relatório de apoio sobre as

Esta consulta foi realizada pelo NHS para o NHS. Sessenta e
seis por cento das organizações do NHS responderam e, des-

consulta no site da Unidade de Desenvolvimento Sustentável
do NHS.9

a liderança dessa agenda (Figura 5).

Sessenta e seis por cento das organizações do NHS responderam durante esse período. A grande maioria das respostas
mos 495 respostas de indivíduos por meio do site. Durante o
período de consulta, ocorreu um evento de consulta em cada
uma das 10 regiões da Autoridade Estratégica de Saúde. Isso
cinas e sessões de feedback. Esses eventos foram organizados
por meio das redes regionais de desenvolvimento sustentável e
atraíram mais de 500 pessoas no total.

-

de impacto exigida para reduzir nossa pegada. Setenta e oito
penho na redução das emissões de carbono deve ser medido
(Figura 6).

www.sdu.nhs.uk

“O NHS tem um nível muito alto de contato e exposição públicos. Essa se apresenta como uma enorme
oportunidade para a Estratégia de Redução das Emissões de Carbono do NHS, muito além do que os
documentos primariamente focalizam, de estabelecer um exemplo para as organizações parceiras e clientes.”
Autoridade da Grande Londres
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Figura 5:

Todos os Fundos do NHS

Fundos para Atendimento de Casos Agudos

ser um líder no setor público
como organização sustentável
e com baixos níveis de emissões de carbono?

Fundos de Atenção Básica
Fundo de Saúde Mental

Autoridades Estratégicas de Saúde

Fundos para Ambulâncias

Fundos para o Atendimento

Autoridades Especiais da Saúde

Até certo ponto

Não muito

Absolutamente não

Figura 6:

Todos os Fundos do NHS

Qual a importância de o
desempenho na redução
das emissões de carbono
ser medido e administrado

Fundos para Atendimento de Casos Agudos

Fundos de Atenção Básica
Fundo de Saúde Mental

Autoridades Estratégicas de Saúde

Fundos para Ambulâncias

Fundos para o Atendimento

Autoridades Especiais da Saúde

Grande

Média

Não muita

Nenhuma
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Resultados

Os seguintes pontos resumem os resultados da consulta e
destacam os principais temas para esta estratégia:
nacionais sejam congruentes e consistentes para apoiá-las
a enfrentar esta agenda.
2. A liderança do Departamento de Saúde é vista como funda-

3. As organizações do NHS estão pedindo alvos nacionalmendas estruturas reguladoras do NHS e incluído como parte

de energia, seja pela criação de um fundo de capital do
carbono. Tem havido insistentes pedidos de sistemas de

e melhoria do banco de dados ERIC (Coleta de Informações
de Retorno sobre Propriedades). Isso também daria apoio
aos pedidos para a Comissão de Redução das Emissões de
Carbono10

disponíveis no mínimo como relatórios anuais.
case comercial sólido para cada componente de redução
das emissões de carbono.
e a mudança de comportamento por meio de engajamento
e abordagens de liderança são vitais para fazer avançar esta
agenda.
sões de carbono só pode ser verdadeiramente enfrentada

de 12 meses.

especialmente com o governo local através de Acordos da
Área Local, Parcerias Estratégicas Locais e Avalição Abrangente da Área.

“Há algumas grandes inovações já acontecendo no serviço, mas, para o progresso rápido, o NHS
precisará de clara liderança do Governo e do Departamento de Saúde para priorizar as mudanças
localmente para colocar a redução das emissões de carbono no centro das prioridades locais,

NHS Confederação

28

Estratégia de Redução das Emissões de Carbono do NHS para a Inglaterra

A mensagem forte da
estratégia precisa
fornecer um foco para

O NHS precisa ordenar
e o desenvolvimento
necessários para
redução de 80% das
emissões de carbono
até 2050 seja meta
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das pela Comissão de Desenvolvimento Sustentável e pela SDU
do NHS, possibilitaram, pela primeira vez, o cálculo da pegada
completa baseada no consumo para o NHS da Inglaterra.

blicado em 2009. Em conjunto, formam a base fundamental
de evidências para a estratégia de redução das emissões de
carbono do NHS e, como tal, seus achados principais estão
resumidos a seguir:

publicado em 2008. A técnica para calcular a pegada usa os

Pegada de carbono do NHS 1992-2004

emissões de carbono. A pegada do carbono foi calculada para

A pegada de carbono do NHS, em 2004, foi de 18,6 milhões de

todas as organizações do NHS na Inglaterra – desde as Autoridades Estratégicas da Saúde até os serviços dos Médicos da
Família, das farmácias até o serviço de Sangue e Transplantes
do NHS. Dá um conhecimento melhor sobre as emissões dire-

setor público na Inglaterra. O desdobramento das emissões
nos três setores primários é o seguinte:
Locomoção:

3,41 MtCO2

()

-

18%
funcionários, de visitantes e dos pacientes.

Locomoção

60%

22%

Figura 7: Separação das emissões pelo NHS Inglaterra em 2004

“Há a necessidade de obter uma mudança cultural no NHS, e não visualizar as

NHS Londres
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NHS England Carbon Emissions;
Carbon footprint study, 2008. London:
NHS Sustainable Development Unit,
Sustainable Development Commission &

emissões na fabricação e transporte dos bens e serviços comprados pelo NHS. Dentro de

4,50

NHS England Carbon Emissions;
Carbon footprint study, 2008. London:
NHS Sustainable Development Unit,
Sustainable Development Commission &

4,06

3,50
3,00
2,50
2,00

1,66

1,50
0,72

0,63

0,50

0,53

0,39

0,36

0,32

0,13

0,10

0,22

Outras compras

0,97

Resíduos e reciclagem

0,98
1,00

Figura 8:

Água e saneamento

Informação e comunicação

Construção

Alimentos e serviço de alimentação

Outros produtos manufaturados

Transporte fretado pelo NHS

Produtos de papel

0,00
Serviços prestados às empresas

Emissões de CO2 (MtCO2)

4,00
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Durante o período de 1992 a 2004,
as emissões totais do NHS Inglaterra

período. De um modo mais detalhado, as
emissões totais do NHS caíram 5% entre
1992 e 1998 e depois se elevaram 20% de
1998 a 2004, representando uma elevação
de 3% ao ano no segundo período. Isso é
exibido na Figura 9.

Ano

Figura 9:

Gasto e emissões do NHS
Inglaterra entre 1992 e
200413

Use em energia para

Locomoção

13

NHS England Carbon Emissions; Carbon footprint study, 2008. London:
NHS Sustainable Development Unit, Sustainable Development Commission &
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Modelagem das emissões de carbono até 2020

projeta as emissões pelo NHS Inglaterra até
2020. Ele integra dados históricos de emissões
do NHS e previsão dos valores da intensidade
das emissões para 123 setores econômicos.
Os resultados do modelo mostrados na Figura
poderia subir para 22,8 MtCO2, um aumento de
55% desde 1990.

de Estocolmo ainda estão desenvolvendo o
modelo para ajudar a determinar o impacto
podem ser usadas pelo NHS para conseguir real
redução do carbono. A análise completa será
publicada em 2009 . As reduções em potencial
no início, cada uma podendo salvar mais de 1%
da pegada de base, estão resumidas na Figura
11 no verso.

Ano

Figura 10:

previsão das emissões de
carbono pelo NHS Inglaterra
até 2010

locomoção
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Setor de emissões

Potencial de redução das
emissões de carbono
–0,53 MtCO2 (–2,4%)
usados
-

–0,19 MtCO2 (–0,8%)

mento médico
–0,38 MtCO2 (–1,7%)
Eletricidade renovável no local

–0,53 MtCO2 (–2,4%)

Medidas generalizadas para reduzir o consumo de eletricidade

–0,27 MtCO2 (–1,2%)

Aumento de Calor e Energia Combinados
(CHP) até o potencial máximo até 2020

–0,35 MtCO2 (–1,6%)

Locomoção:

Implementação completa de planos inteligentes de locomoção entre os estabelecimentos
do NHS

–0,36 MtCO2 (–1,6%)

Intersetoriais

O Governo do RU cumpre a meta de energia
renovável da UE por meio da meta de eletricidade de 35-40%

–1,46 MtCO2 (–6,9%)

Figura 11: Contribuintes adicionais para redução das emissões de carbono no NHS Inglaterra15

“Acreditamos ser importante que a administração das emissões de carbono precise ser

Área de Ensino do Fundo de Atenção Básica de Bradford e Airedale
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O modelo agora pode ser usado para explorar mais inter-

1,8
1,6

as mudanças necessárias com base em evidências sólidas. A
SDU do NHS expandirá esse trabalho durante 2009 .

1,4
1,2

Onde a ação precisa nos levar?

1,0

A SDU do NHS modelou as projeções de emissões de carbono

0,8
0,6
0,4
0,2

Figura 12.

0,0
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

absoluta cresceu 40% desde 1990. Como descrito antes, as

Ano

Figura 12:

Intensidade das emissões de carbono pelo NHS
16

mento aumente para 55% acima dos níveis de 1990. Essa
maciço.

15

16
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A
uma redução de 26% das emissões de carbono até 2020 e de
80% até 2050, tendo por base os níveis de 1990, o NHS precisa
reduzir em 86% sua pegada de 2007 e tem de começar a fazê-lo agora.

Foram estabelecidas metas obrigatórias antes. Em 2001, o
Governo estabeleceu metas para os Fundos do NHS reduzirem em 15% as emissões de carbono por uso de energia nos

A Figura 13 mostra como nossa atual trajetória modelada para
2020 torna isso obrigatório.

de obter reduções de carbono é hoje ainda mais intensa e não
há espaço para falhas. A meta é atualmente medida somente
no uso de energia. No entanto, o NHS tem a responsabilidade
de reduzir sua contribuição inteira e, assim, propõe-se a meta
para cobrir energia, compras e locomoção.

meta de reduzir em 10% sua pegada de carbono de 2007 até
2015. Isso exigirá não apenas reduzir o atual nível de crescimento, mas também começar a reverter essa tendência e reduzir as

Melhorando a medida

retornar aos níveis de 2007 de emissões de carbono até 2013.

-

esforços imensos para assegurar seu cumprimento. Outras
metas de ínterim precisarão ser ajustadas para alinhar o setor

de medir, monitorizar e avaliar o progresso das marcas de
referência, precisa ser calculada a pegada de carbono de cada
organização do NHS. Atualmente, o ERIC coleta dados sobre
uso direto de energia e de certos usos indiretos. No entanto,
os dados coletados precisam de emendas para estabelecimenestabeleça marcas de referência para suas ações e estabeleçam
metas de redução para si próprias com base não apenas no

17

em direção à meta de 2050, precisam ser estabelecidos marcos
para a redução das emissões de carbono no NHS da Inglaterra
para 2013, 2015, 2020, 2030 e 2040.

próprio programa nessa área.”
Agência de Proteção à Saúde (HPA)
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Chave
NHS Inglaterra
Previsão NHS Inglaterra
Linha de base de 2007

Mt CO2

Alvo da Estratégia de Redução do Carbono
Linha de base de 1990

Ano

Figura 13:
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Embora estejamos começando a compreender melhor a pegada de carbono do NHS, todos os PCT, Fundos e prestadores de
serviço (como os Médicos da Família) serão diferentes. Cada
organização deve ser tornar mais consciente sobre as emissões
de carbono, compreender sua própria pegada de carbono e
desenvolver planos realistas para reduzi-la, monitorizando
carbono é gerenciado deve ter o mesmo nível de prioridade

cultura generalizada sobre as emissões de carbono em todos
os níveis de todas as organizações no NHS.

NHS tenha marcas de referência para suas ações e estabeleça
metas para si mesma para redução com base não apenas no
te seu impacto na emissão de carbono. Estabelecer padrões
nacionais para essa informação criará registros consistentes
ções contribuam para a redução das emissões de carbono.
A SDU do NHS está desenvolvendo métodos consistentes para
ajudar as organizações do NHS a medirem mais elementos de
ção). Já existem algumas ferramentas para ajudar a compreender o desempenho no desenvolvimento sustentável em
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O que precisamos fazer?
Agora temos evidências claras, pelo

Esta estratégia enfoca o cumprimento nas
seguintes áreas:
1. Gerenciamento da energia e do carbono

da pegada de carbono do NHS

tomar providências.
Elas têm sido tradicionalmente
desdobradas em Energia, Locomoção

3. Locomoção, transporte e acesso com baixos
níveis de emissões de carbono
4. Água
5. Resíduos
6. Projetando o ambiente construído
7. Desenvolvimento organizacional e da força de
trabalho
8. Papel da parceria e das redes
9. Administração
10. Finanças

organizações devem tomar para obter uma redução

As respostas à consulta destacaram

Todos os capítulos foram resumidos. Os capítulos
completos podem ser acessados no site da SDU do
NHS – www.sdu.nhs.uk

seria crucial considerar os resíduos,

entrecruzam e precisam de suas
próprias ações.
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1. Gestão da energia e do carbono
AÇÕES PRINCIPAIS:
1. Devem ser feitos relatórios anuais das análises reguda energia e redução das emissões de carbono para
os funcionários, o público e outros interessados.

da energia como alvo para a redução.
3. Todas as organizações do NHS devem criar um plano
estratégico para desenvolver fontes de energia
resistentes e mais renováveis para assegurar um for-

4. Todos os desenvolvimentos capitais do NHS devem
sejam dimensionadas com base no custo para a vida
toda. As opções para baixas emissões de carbono incluem energia mais renovável, resfriamento passivo,
ambiente natural.

capazes de assumir a responsabilidade pelo consumo de energia e redução do carbono e devem ser

VISÃO:
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RESUMO:
lhões de energia e produzem 3,7 milhões de toneladas de CO2
a cada ano.18 O uso da energia contribui para 22% da pegada
de carbono total do NHS e oferece muitas oportunidades para
de carbono e melhoria da assistência aos pacientes.
sidade de reduzir o consumo de energia em casa e é imporfuncionários para fazer o mesmo no trabalho.
As organizações do NHS precisam desenvolver a capacidade
uso de ferramentas de gerenciamento e controle da energia
modernas e inteiramente integradas ligadas a medidores intecontribuir para economizar energia.

Para ajudar as organizações a se prepararem melhor para os
regulamentos e metas do governo, como a Lei das Mudanças
Carbono, é necessária uma métrica melhor. Atualmente, o
ERIC coleta dados sobre o uso direto de energia e uma parte
do uso indireto. No entanto, os dados coletados precisarão
organização do NHS tenha marcas de referência de suas ações
e estabeleça para si metas para redução com base não apenas

tência da energia da propriedade em vista do atual clima de
19
Mudar para
formas de energia com baixa emissão de carbono, como as

de carbono da propriedade.

informações sobre os custos da energia e das emissões de
organizacionais.

18

NHS England Carbon Emissions; Carbon footprint study, 2008.
London: Sustainable Development Unit, Sustainable Development

O engajamento, em todos os níveis, para reduzir as emissões
19

se pretende. Analisando o desempenho no nível do Conselho
a agirem.

COMENTÁRIO DE COLABORADOR:
“Há muito mais a fazer do que atualmente está sendo feito. Costumo desligar
as luzes e computadores dos escritórios à noite e sinto que há grande potencial
para melhorar.”
Karen Badcock,
Universidade de Cambridge, Fundo da Fundação NHS.
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ESTUDOS DE CASOS:

O Pilgrim Hospital, em Lincolnshire, reduzirá a pegada
de carbono da propriedade em até 50%, instalando uma
caldeira de biomassa. A caldeira funcionará com lascas
de madeira renovável de fonte local e estará pronta e
funcionando em 2009.

Em um projeto pioneiro, o Fundo da Fundação NHS de

-

O hospital atualmente produz entre 10.000 e 12.000

6.000 toneladas.

reduzirá ainda mais a pegada de carbono do hospital,
gerando sua própria eletricidade e fornecendo ilumina-

uma verba do Fundo de Capital de Energia e Sustentabilidade do Departamento da Saúde após uma aplicação
bem-sucedida pelo Fundo do NHS do United LincolnshiProjeto LIGHT do Conselho do Condado de Lincolnshire.
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relação aos sistemas de iluminação convencionais.

solução possível para novas enfermarias, não apenas em
de carbono, mas também em termos de experiência
lewood, Gerente de Energia e Meio Ambiente.

Uma versão expandida deste capítulo pode
ser encontrada online no endereço www.
sdu.nhs.uk.
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AÇÕES
PRINCIPAIS:
1. O NHS deve aproveitar todas as
oportunidades para controlar suas
mente, assim minimizando o desperdício e a emissão de carbono desde
o início.
2. O NHS deve trabalhar em parceria
com os fornecedores para melhorar
baixas emissões de carbono. Será
publicado um roteiro para dar
suporte às organizações nesse processo com a colaboração da PASA do
NHS, o DH, a SDC e a SDU do NHS.
ciclo de vida inteiro e o impacto
devem ser considerados por todas
as organizações do NHS em preparação para o uso das emissões de
carbono como moeda corrente.
sobre a pegada de carbono dos
compreendê-la melhor e para informar as providências para produzir
5. A promoção de alimentos e nutrição
sustentáveis em todo os NHS deve
tornar-se a norma.

VISÃO:
consideração o carbono no ciclo de vida inteiro de seus produtos e
mento e do processo de tomada de decisão.
44
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Uma versão expandida deste capítulo pode
ser encontrada online no endereço www.
sdu.nhs.uk.

RESUMO:
A PASA do NHS, o DH, a SDU do NHS e a SDC estão desenbens e serviços. As emissões provenientes deles compreendem
a maior contribuição para a pegada de carbono do NHS, totali-

processo. Ele dará claras orientações sobre como incorporar

60% do total da pegada de carbono do NHS. Dentro dessa

envolvimento com os fornecedores por meio de solicitação de
informações relacionadas com o carbono e uso dessas informa-

Para reduzir as emissões de carbono, todas as organizações
precisam considerar sua abordagem de comissionamento,
abastecimento e compras. Isso incluirá considerar, em primeiro
lugar, se é preciso comprar, o nível de uso de todos os produ-

O impulso de constantemente reduzir custos muitas vezes
favorece a opção mais barata no curto prazo, mas isso pode ter
um custo desproporcionalmente alto em carbono para o tempo de vida. Ao considerar uma compra, também será necessário um conhecimento dos custos pelo ciclo de vida inteiro e do
potencial para impacto ambiental.
O NHS, como principal comprador do setor público, tem um
papel importante a desempenhar na parceria com os fornecedores para minimizar o impacto do carbono e promover
sustentabilidade. Todas as organizações do NHS devem
sua abordagem de desenvolvimento sustentável e gestão das
emissões de carbono. O NHS precisa usar seu poder de compra
das emissões de carbono e a sustentabilidade.

uma razão para assegurar o mínimo de desperdício no uso de
mento da Saúde para examinar a escala e o custo dos medicatomamos os medicamentos como pretendido serão publicadas
durante 2009.
O NHS é um dos maiores compradores e provedores de
comprar e produzir alimentos sustentáveis, saudáveis e com
baixa emissão de carbono para os pacientes, visitantes e seus
funcionários.
As ações necessárias para desenvolver um sistema de alimentos mais sustentável no NHS, mantendo, ao mesmo tempo, o
valor nutricional, incluem o uso de cardápios sazonalmente
sustentável e redução da dependência de carne vermelha,

de emissão de carbono na produção e transporte.

20
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ESTUDOS DE CASOS:

alimentos para servir 300 milhões de refeições em 1.200

tro hospitais do NHS em Londres. O Ealing General, o Lambeth
Hospital, o St. George’s Hospital e o Royal Brompton Hospital

servidos nos hospitais de Londres.

A campanha da Isle of Man Real Nappy introduziu fraldas de
pano na unidade de maternidade do Noble’s Hospital em Isle
of Man. As parteiras do hospital criaram a fralda Stork-eco sus-

Alimentos e Rurais (Defra) sob o Regime de Empreendimentos
Rurais e o King’s Fund.
fraldas de pano em casa.
Comprando desse modo, a pegada de carbono da organização
usar fraldas de pano em casa.
A introdução da fralda Stork-eco na Unidade de Maternidade
99,9% os resíduos de fraldas descartáveis para incineração
clínica e em 83% os resíduos clínicos totais, ajudando a fazer

COMENTÁRIO DE COLABORADOR:
“Deve-se exigir que todos os empreiteiros e
fornecedores reduzam sua pegada de carbono.”
Dr. Jon Orrell,
Médico da Família,
NHS Dorset
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3. Percursos, transporte e acesso com
baixa emissão de carbono
AÇÕES PRINCIPAIS:
1. Todos os Fundos devem ter um plano de locomoção
aprovado pelo Conselho como parte do Plano de Gestão do
Desenvolvimento Sustentável.

tamanho do motor ou até da opção modal (carro, motocicleta, bicicleta ou a pé).
3. As organizações do NHS devem fazer arranjos de moni-

medidas.
4. É preciso estabelecer, em todas as organizações do NHS,
cessidade dos funcionários, dos pacientes e dos visitantes
de ser transportados.
para mais próximo dos domicílios.

VISÃO:
As organizações do NHS são exemplares em conduzir mudanças
emissão de carbono, como o transporte público, o ciclismo e
as caminhadas.
Estratégia de Redução das Emissões de Carbono do NHS para a Inglaterra
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RESUMO:
O NHS é responsável por 5% de todo o
tráfego em estradas da Inglaterra21, e os
transportes são responsáveis por 18%
da pegada de carbono do NHS.

Metade das organizações do NHS
tem planos de locomoção sustentável
os conselhos devem ter planos de

As organizações do NHS precisam ser
exemplares em conduzir uma mudança da

os resultados.

como caminhada, ciclismo e transporte
público.22 Isso apoia o pedido de evidên-

Nos locais onde os funcionários de
fato precisarem de transporte para se
reunir ou fazer seu trabalho, deve haver

organizações para melhorar a saúde. 23
O NHS pode fornecer um abono de
culos com baixas emissões de carbono.
deverão ser pagas taxas máximas para
as opções com baixas emissões de carbono, como o uso de bicicletas.
Todos os Fundos devem programar a
o meio ambiente24, promovendo opções

escolherem opções de locomoção com
baixos níveis de carbono.

disposição para reduzir o tempo e a distância percorrida. Isso pode aumentar

uso de veículos com baixas emissões de
carbono. As taxas máximas para as milhagens devem ser pagas para as opções
com baixas emissões de carbono, como
as bicicletas.
São necessárias ferramentas para
compreender a locomoção no NHS
para ajudar a calcular as pegadas de
carbono. Tais ferramentas precisarão
parceiro e do governo e ser capazes de
contribuir com ferramentas de gestão
do carbono.

economizar dinheiro e reduzir as emissões de carbono. Todas as organizações
do NHS devem disponibilizar treinamen21

teleconferências, videoconferências e
conferências pela internet. Associações
de funcionários e organizações sindicais
são cruciais para ajudar na elaboração e
programação dos planos de locomoção
sensíveis ao meio ambiente.
O NHS pode proporcionar bônus de mi-

response to Global Warning, 2007. London:
22

Public Health.
23

Public Health.
24

Workplace, 2008. Public Health Program
me Guidance, NICE [Online] Available at:

COMENTÁRIO DE COLABORADOR:
“Elevem a taxa mínima de milhagem para bicicletas para pelo menos
15p. As taxas de milhagens para carros devem favorecer os veículos
com emissões de carbono mais baixas. O estacionamento de carros
ceiros que contribuam para os projetos verdes.”
Bal Kaur,
Estagiária em Saúde Pública,
PCT de Dudley
48
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Uma versão expandida deste capítulo pode
ser encontrada online no endereço www.
sdu.nhs.uk.

ESTUDOS DE
CASOS:
O Fundo do NHS para Assistência à
Saúde em Winchester e Eastleigh introduziu um ônibus para locomoção de

foi combinado a um plano de locomo-

O Plano de Locomoção dos Hospitais da Universidade de Cambridge, do Fundo da
Fundação NHS, deve seu sucesso a alguns fatores fundamentais: compromisso com
o Conselho, forte liderança em introduzir uma gestão do estacionamento de carros,

jornadas de carro dos funcionários em

-

por jornada, isso é igual a 800.000 kg
por ano economizados.
O Fundo em breve oferecerá aos funciodo bicicletas um sistema de segurança
Loan-U-Lock gratuitamente para reduzir

mento mais saudável e reduzir as emissões de carbono.

aparecerão regularmente na seção
relevante do novo site do Fundo.

Em 2007, houve mais de 18.000 viagens feitas para o campus e do campus a cada
dia. As mudanças na modalidade de locomoção são medidas anualmente como parte
-

ao Royal Hampshire County Hospital.
Isso ajudará o plano de locomoção do
Fundo a reduzir o uso de carros e a
aumentar as modalidades sustentáveis
de locomoção, assim produzindo um

-

presente, o plano de Locomoção de Addenbrooke reduziu com sucesso o número de
viagens dos funcionários para o local em carros ocupados por uma única pessoa de
ram seu número de 92% em 2002 para 85% em 2007.
Medir o sucesso dos seguintes modos garante um bom retorno ao plano:

reduzindo as emissões de carbono.
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4. Água
AÇÕES PRINCIPAIS:
2. O custo e o consumo da água devem ser medidos, monitorizados e relatados anualmente por todas as organizações
do NHS como parte de seu Relatório Anual aos funcionários, pacientes e ao público.
3. Vazamentos ocorridos na infraestrutura das propriedades
mente.
padrão em todas as propriedades do NHS.

VISÃO:
O NHS valoriza a água como recurso precioso e mede, monitoriza e
faz relatórios anualmente sobre seu consumo para os funcionários,
pacientes e o público.
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RESUMO:

ESTUDOS DE
CASOS:

A água deve ser considerada e administrada como recurso precioso. Em 200708, o NHS na Inglaterra consumiu uma
cúbicos de água e gerou aproximadamente 26,3 milhões de metros cúbicos
de esgotos num custo de aproximada-

As organizações do NHS devem adotar
da torneira para as reuniões em seus
locais, e não comprar água engarrafada.
É preciso energia, transporte e muitos
litros de água para produzir meio litro
de água mineral.

Um estudo realizado no Gartnave Hospital e no Stobhill Hospital, em Glasgow,
para escovação cirúrgica poderia economizar água, energia e carbono. A versão
ajudou a economizar 5,7 litros de água

25

A água é um contribuinte para a pegada
de carbono do NHS e atualmente não se
mede consistentemente seu consumo.
A gestão, distribuição e descarte da
água contribuem para a pegada de
carbono total do NHS.
As organizações do NHS devem recorrer
à orientação do Departamento de

a água nas propriedades operacionais
-

Os vazamentos muitas vezes passam
despercebidos por longos períodos de
tempo, desperdiçando imensos volumes
de água e, portanto, de dinheiro. No
país inteiro, mais de 10% de toda a água
é perdida através de vazamentos depois
fornecedores.
O NHS deve considerar as muitas oportunidades para reciclar água em seus
locais de funcionamento. Ideias como
reciclar água limpa de esterilizadores e
aparelhos de diálise têm sido experimentadas e adotadas em outros países.

mente 600 KJ de energia e 80 gramas
de dióxido de carbono por escovação
cirúrgica.

torneira pode reduzir o uso de água e
de energia sem produzir nenhum efeito
mento de lavagem das mãos e poderia
ajudar a reduzir a pegada de carbono da
escovação cirúrgica em todo o NHS.

rem reformas dos locais atuais.
para o carbono. A Divisão de Propriedades e Estabelecimentos do DH e a
DEFRA estão no processo de desenvol-

25

(HTM) Department of Health: London: HMSO

água para o NHS (v. HTM sobre Gestão

assistência à saúde.

COMENTÁRIO DE COLABORADOR:
ambiente em todos os treinamentos de novos funcionários. Isso pode então
si mesma.”
Tom Kelly,
Gerente de Projetos,
NHS Wirral.
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5. Resíduos
AÇÕES PRINCIPAIS:
gosos deve ser relatada em nível de Conselho por
todas as organizações do NHS como parte fundamental de seus relatórios sobre sustentabilidade.
2. Os conselhos devem realizar uma avaliação balanceada do risco dos resíduos e de seus custos e
ção.
habilidades necessárias para administrar os resídu-

lecer trajetórias para monitorizar, administrar e
reduzi-los ao longo do tempo.
5. O DH e a SDU do NHS considerarão metas apropriadas:
perigosos;

VISÃO:
Num NHS com baixas emissões de carbono, os resíduos são minimizados e administrados cumprindo consistentemente a legislação e são
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RESUMO:

26

Como os resíduos criados pelo
-

As reações ao projeto de estratégia destacaram forte desejo,
entre os funcionários do NHS, de reduzir o uso e o descarte de
-

dinheiro e reduzirá as emissões de carbono.
Todas as organizações do NHS devem monitorizar, fazer relató-

funcionários e dos pacientes de acordo com a série HTM 01-01
-

e clínicos, incluindo minimizar a criação de resíduos em medi-

associados e da redução das emissões de carbono.

uso único versus opções de descontaminação.

Todas as organizações do NHS devem contratar somente em-

As organizações do NHS devem aspirar, pelo menos, a corresponder às metas estabelecidas para as Operações Sustentáveis
nas Propriedades do Governo (SOGE)27 ao administrar os

-

saúde. As organizações do NHS devem monitorizar e registrar
tudo por meio do sistema de dados ERIC do NHS.

do NHS. A SDU do NHS e o DH considerarão a métrica da redu-

As organizações devem estabelecer um ano de base e um
conjunto de trajetórias de redução de resíduos aprovadas

das no RU vem do NHS, indo a maior parte para aterros.28 A

clínicos e perigosos.

dos pelo NHS na Inglaterra e País de Gales poderia economizar

26

-

27

centes de 100 W por lâmpadas poupadoras de energia de 20
29
28

29

COMENTÁRIO DE COLABORADOR:

Lindley Owen,
Consultor em Saúde Pública
PCT da Cornuália e Ilhas de Scilly
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6. Projetando o ambiente construído
AÇÕES PRINCIPAIS:

carbono até 2015.
3. Deve ser estabelecida uma Força-Tarefa para Projetos de
Construção com Baixas Emissões de Carbono com especialidade nos setores público e privado para desenvolver uma

4. Todas as decisões sobre projeto e construção dos estabelecimentos de assistência à saúde precisam ser explícitas
sustentabilidade, incluindo transporte, oferta de serviços e
envolvimento da comunidade.

baixo, não apenas em sua construção, mas também em
do NHS precisam ser projetados para promover comportamentos sustentáveis nos funcionários, pacientes e visitantes e precisam ser adaptáveis para suportar mudanças para
vias com baixas emissões de carbono.

VISÃO:
vimento sustentável e o baixo uso de carbono em todos os aspectos
de sua construção e funcionamento
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RESUMO:

ferência às informações publicadas pelo Programa de Impacto
dos Climas no RU30 para cada região e localidade ao longo do

integrar as exigências formais de redução das emissões de
carbono em projetos expressos em documentos e contratos
com propostas e breves.
Considerações ambientais mais amplas, como fornecimento e

Em seu Orçamento de 2008,31 o Governo demonstrou a amde carbono. Essas considerações devem levar em conta o estágio bem inicial no design do projeto.
Todas as decisões sobre design e construção de estabelecimentos para assistência à saúde precisam ser explícitas sobre como
-

incluindo transporte, oferta de serviços e envolvimento da
comunidade.

Força-Tarefa de Projetos de Construção com Baixas Emissões
de Carbono com especialistas dos setores público e privado.

construção, mas também no seu uso pelo tempo de vida e em

serviços;
-

para promover comportamentos sustentáveis dos funcionários
pacientes e visitantes e precisam ser adaptáveis para sustentar
mudanças em direção às vias de baixas emissões de carbono.
As organizações do NHS devem aproveitar todas as oportunidades para proteger e melhorar o meio ambiente natural em

ção natural;

30

-

31

HM Treasury, 2008. Budget 2008: Stability and opportunity: building a
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ESTUDOS DE CASOS:
A nova ala de The Lewisham Hospital, do Fundo NHS,
-

sete andares num ambiente urbano apertado. Consegue reduzir os custos de energia e corta as emissões de
CO2 por meio de um bom projeto e pelo uso de energia
fotovoltaica. A biodiversidade e o meio ambiente local
foram melhorados por regeneração de um curso de água
ram com sucesso desde o início para desenvolver o breve
projeto.

lhora da resistência às falhas no fornecimento de energia
-

cruzada parecem ser um propulsor maior para instalar os
do Fundo de Economia de Energia, levando à economia
dos custos da eletricidade.
-

passivamente.

força de trabalho habilidosa.

do desempenho em energia e, portanto, a redução da
há economia nas contas de energia.
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7. Desenvolvimento organizacional e
da força de trabalho
AÇÕES PRINCIPAIS:
1. O desenvolvimento da liderança futura deve considerar as competências organizacionais e individuais
necessárias para possibilitar a redução das emissões
de carbono.
2. As organizações do NHS e as SHA devem trabalhar

de redução das emissões de carbono sejam incluídos
nos currículos de graduação e de pós-graduação.
3. As organizações do NHS devem considerar incluir sustentabilidade e administração das emissões de carbono como responsabilidade em todas as descrições de
Diretores e em todas as descrições de funções para os
funcionários do NHS.
seus funcionários têm informações sobre as opções
de locomoção com baixas emissões de carbono e
tenham oportunidades de usá-la (v. locomoção).
5. A tecnologia para audioconferência, videoconferência
e conferência pela internet precisa ser disponibilizada pelas organizações do NHS, e os funcionários
precisam ser treinados nessas tecnologias para apoiar

VISÃO:

saúde, não comprometendo nossa capacidade de oferecer assistência
no futuro.
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RESUMO:

-

As responsabilidades e as ações descritas em todo este documento precisam ser oferecidas por meio de uma liderança
forte em todos os níveis do NHS.
treinamento e desenvolvimento para os Conselhos. Organizações como a Comissão de Nomeações do NHS têm importante
oportunidade de desenvolver esse compromisso.
Para dar apoio, será apresentado um Programa de Desenvolvi-

anos, isso tem ajudado o fundo a reduzir seu consumo de

verde” fornece aos funcionários informações atualizadas
sobre os desenvolvimentos no Hospital em economia de

e um futuro com baixas emissões de carbono como parte da
As organizações e SHA do NHS devem trabalho em parceria
conceitos de sustentabilidade e redução das emissões de
carbono sejam incluídos nos currículos de graduação e de pós-graduação.

bilidade.

Os jovens são contribuintes essenciais para uma sociedade
com baixas emissões de carbono. Os líderes do NHS precisam
ajudar no desenvolvimento de jovens como defensores de um
NHS com baixas emissões de carbono.

COMENTÁRIO DE COLABORADOR:
“Acredito que devemos tornar o NHS um empreendimento líder na redução das

Elisabeth Buggins,
Presidente,
NHS West Midlands.
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8. Papel da parceria e das redes
AÇÕES PRINCIPAIS:
turas de parceria e desempenho para promover a
redução do carbono.
2. Todas as organizações do NHS devem buscar proviEstratégica Local (LSP).
3. As redes de desenvolvimento sustentável regionais

e funções.
4. Cada Conselho de SHA deve receber, pelo menos
anualmente, um relatório sobre o progresso em
cumprir as exigências desta estratégia em sua região.
5. O NHS deve assumir a frente do desenvolvimento
sustentável e da redução das emissões de carbono
e deve ser um exemplo para outros setores e para
outros sistemas de saúde.

VISÃO:
Um NHS reconhecido e trabalhando em fortes parcerias para promover
emissões de carbono.
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RESUMO:
O NHS não pode abordar seu impacto sobre as mudanças

A SDU do NHS ajudará a desenvolver ainda mais as redes de

promover fontes de energia renováveis, transporte sustentável
progresso. Isso incluirá como as evidências de todas as iniciaAs Parcerias Estratégicas Locais proporcionam uma estrutura de coordenação local abrangente única para as parcerias
operarem. Todas as organizações do NHS têm um papel a
dentro dessa estrutura. A LPS é responsável por desenvolver e
dirigir a programação do Acordo na Área Local (LAA). Aproximadamente dois terços dos 150 LAA atualmente incluem uma
meta de redução das emissões de carbono em seu conjunto de
indicadores.

Todas as SHA devem receber, pelo menos anualmente, um relatório sobre o progresso feito no cumprimento das exigências
dessa estratégia de redução das emissões de carbono em sua
região.
O NHS tem a grande oportunidade de assumir a liderança no
desenvolvimento sustentável e na redução das emissões de
carbono na Inglaterra e além e deve torná-la parte de sua

suas regiões. Essas redes precisarão desenvolver um papel ese a oferta de inovações para o desenvolvimento sustentável
dentro dos setores num nível regional.

COMENTÁRIO DE COLABORADOR:
“Precisamos trabalhar com as parcerias LAA existentes, e não apenas
seguirmos sozinhos.”
David Cox,
Presidente,
NHS South Birmingham
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9. Administração
AÇÕES PRINCIPAIS:
1. Todas as organizações do NHS devem subscrever o Modelo
32
e produzir um Plano de Gestão de Desenvolvimento Sustentável
veis claros para medir, monitorizar e reduzir as emissões
diretas de carbono.
2. O NHS deve estabelecer para si mesmo metas e trajetórias
para pelo menos cumprir as disposições da Lei das Mumínimo, uma redução de 10%, tendo por base os níveis de
2007, até 2015.
3. A redução das emissões de carbono e o desenvolvimento
organizações e devem ser parte inerente de cada mecanismo de desempenho e de administração de cada organização do NHS.
4. Os reguladores da assistência à saúde devem pensar em
tornar a sustentabilidade e os impactos ambientais dos ser5. As SHA (através dos PCT) e dos Governos Regionais devem

RESUMO:
A redução das emissões de carbono e o desenvolvimento sustodas as organizações.
disposições de administração de todas as organizações do NHS.
Todas as organizações do NHS devem subscrever o Modelo de
Planos de Gestão de Desenvolvimento Sustentável aprovados
pelo Conselho, incluindo sua abordagem de redução.
Todas as organizações devem começar a fazer relatórios sobre
desenvolvimento sustentável e reduções das emissões de
carbono em seus relatórios anuais, incluindo a medida das
emissões de carbono. Inicialmente, isso se baseará nos dados
do ERIC. No entanto, com o passar do tempo, será necessário
incluir outras medidas das emissões diretas e indiretas de
carbono. A meta será a redução de 10% até 2015, estabelecida
por esta estratégia.
O Departamento de Saúde produziu uma Estratégia de Desenvolvimento Sustentável33
seu compromisso com a sustentabilidade. Em apoio ao NHS, a
estratégia inclui:

através de suas estruturas de comissionamento;
nos Acordos das Áreas Locais (LAA);

lidade das compras, de acordo com a Estrutura Flexível do

NHS sejam ainda mais desenvolvidas e recebam maior proentre as organizações e diretórios.
do desempenho na redução das emissões de carbono e na
sustentabilidade.

VISÃO:
As emissões de carbono e o desenvolvimento sustentável devem ser
explícitos e levados em conta em todos os aspectos da vida do NHS.
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34

medir e reduzir progressivamente sua pegada de carbono.
Serão feitas discussões com o DH sobre uma métrica para a
redução do carbono para futura inclusão na Linha 2 dos Sinais
Vitais.
tente da gestão e monitorização do desenvolvimento sustenplanejamento e ciclos de comissionamentos do Fundo, bem
Para impulsionar a sustentabilidade e a redução das emissões
de carbono num nível regional, as Autoridades Estratégicas da
Saúde devem:

deva receber, pelo menos anualmente, um relatório sobre o
progresso em cumprir as exigências desta estratégia em sua
região.
A SDU do NHS tem o compromisso de trabalho com as agênpara incluir a redução das emissões de carbono e a sustentabilidade nos procedimentos de registro e de avaliação.
Um novo Prêmio para Baixas Emissões de Carbono36 será
incluído nos Prêmios de Assistência Social e à Saúde de 2009
no no NHS. Esse prêmio reconhece o compromisso em obter
reduções das emissões de carbono nas operações de assistência social e à saúde e as realizações em outros programas com

-

publicar e monitorizar seus Planos de Gestão do Desenvolvimento Sustentável aprovados pelo Conselho;

32

Assessment Model [Online] Available at:

33

Department of Health, 2008. Taking the long term view: the
Department of Health’s strategy for delivering sustainable development

das exigências da administração.

34

desenvolvidas e recebam maior proeminência para assegurar
tórios. Essas redes regionais estão bem colocadas para ajudar a
desenvolver e programar as propostas nesta estratégia. A SDU
do NHS tem o compromisso de sustentar esse trabalho em
todas as regiões.35

for the NHS in England, London: HMSO
35
36

COMENTÁRIO DE COLABORADOR:
“Esta Agenda precisa ser uma referência e parte do trabalho do dia, mais
ou menos como a saúde e a segurança.”
Diretora Associada de Saúde Pública
NHS Bristol
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10. Finanças

AÇÕES PRINCIPAIS:
1. As organizações do NHS devem desenvolver
instrução em emissões de carbono e incorporar
a redução do carbono em seus mecanismos
2. As organizações do NHS devem se valer dos es-

3. O DH e a SDU do NHS fornecerão orientação
Redução das Emissões de Carbono após o processo de consulta em 2009.
4. As organizações do NHS devem estar envolvidas
na preparação de parcerias estratégicas locais e
penhar seu papel no desenvolvimento de uma
área da saúde.
5. O DH e a SDU do NHS trabalharão em coopera-

de carbono no NHS.

VISÃO:
Todas as organizações do NHS são instruídas em emissões de carbono
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-

DH e a SDU do NHS disponibilizarão as informações e as orien-

mentos sobre emissões de carbono e como podem ser usadas
como regime de impostos e moeda corrente.

As organizações do NHS podem fortalecer as ligações e o
trabalho em parceria com universidades, autoridades locais,

Para cada 1% de redução do consumo de energia, nos preços
através de fóruns econômicos e estruturas de planejamento
desenvolvimento de uma economia sustentável e resistente na
saúde.
Pode-se reduzir o impacto das emissões de carbono do NHS
promove a sustentabilidade e a resistência do sistema de
assistência à saúde:

energia. Por exemplo, os Fundos da Fundação NHS pode duplienergia, estabelecendo um fundo sob Salix Finance.

demanda pelo uso de energia no NHS e por aumento da

preços imprevisíveis da energia;

os ganhos dos projetos verdadeiramente de sustentabilidade e
baixas emissões de carbono em um prazo mais longo. O NHS e
a redução das emissões de carbono.

como exemplo no setor público;
37

Ed Miliband, Secretary of State for Energy and Climate Change, Nov 2008

38

mais forte com a introdução do Compromisso para a Redução
das Emissões de Carbono (CRC) na primavera de 2010. Ele fará
de carbono. O processo e os detalhes de como o NHS faz parte
do CRC estão atualmente em discussão.
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Olhando para o futuro – os próximos passos
AÇÕES PRINCIPAIS:

RESUMO:

Além das recomendações e ações nesta estratégia, serão
métrica mais apropriada para medir e monitorizar as pegadas de carbono direta e indiretamente dentro do NHS e
as traduzirá em trajetórias e marcos para o NHS cumprir e

ender como uma organização do setor público, como o NHS,
até 2050.

2. A SDU do NHS irá desenvolver cenários na sociedade e no
NHS, estabelecidos em um mundo com baixas emissões de

A atual métrica de carbono e de desenvolvimento sustentável

oferta de assistência à saúde deva ser moldada num meio
até o futuro mais distante com baixas emissões de carbono.
Isso envolverá integrar as abordagens da sociedade de um
futuro com baixas emissões de carbono em valores e mecanismos centrais do NHS ao longo dos próximos 40 anos.

e indireta do carbono e menos ainda dos indicadores de desenvolvimento sustentável. A Comissão de Assistência à Saúde
(HCC) encomendou à SDU e à SDC do NHS a produção de um

3. Os modelos de assistência e como podem ser desenvolvidos numa sociedade com baixas emissões de carbono
vias para baixas emissões de carbono e maximizar os benelogia das baixas emissões de carbono para possibilitar a
oferta de assistência à saúde sustentável.
5. Devem ser desenvolvidos líderes atuais e futuros do NHS
para compreenderem e manejarem os riscos e oportunidades futuros de sustentabilidade, redução das emissões de

-

em estruturas regulatórias. Esse trabalho contribuirá para mais
indicadores adicionais para assegurar mecanismos consistentes
para medir, monitorizar e rever o progresso no NHS.
Muitas organizações externas têm desenvolvido cenários para
sociedades com baixas emissões de carbono.39 No entanto,

baixas emissões de carbono terá sobre os serviços públicos,
como o NHS. O NHS precisa considerar esses cenários e avaliar
como a assistência à saúde precisará se desenvolver nessas
circunstâncias. A SDU do NHS encomendou um trabalho para
fazer isso avançar e publicará os resultados e as recomendações no outono de 2009.
O NHS tem importante papel a desempenhar no apoio e
logias para baixas emissões de carbono e uma economia com
baixas emissões de carbono. O NHS pode e deve, em parceria
com outros, estar preparado para inovar e apoiar verbas para
projetos de demonstração.

VISÃO:
assistência à saúde futuros desempenha uma parte importante numa
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Uma versão expandida deste capítulo pode
ser encontrada online no endereço www.
sdu.nhs.uk.

ESTUDOS DE CASOS:
Tornar-se um líder no setor público ou até cumprir as aspirações do

ser oferecidos, bem como as vias de assistência individuais.

desenvolvimento do NHS.
nível com líderes de opinião nacional, implementadores e pensadores
para ajudar a orientar uma abordagem realista, porém inovadora, para

calcular as emissões de carbono associadas ao tratamento de câncer de mama.
Comparações de dados de 1999 e de 2004

e líderes presentes e futuros do NHS.
39

A Unidade de Inteligência em Câncer West
Midlands é pioneira no uso de dados do
registro Cancer juntamente com GIS (Sis-

Forum for the Future, 2008. Climate Futures: responses to climate change in 2030

London Energy Partnership, 2006. London Carbon Scenarios to 2026 [Online] Available

214% no total de milhas de carros viajade emissões de carbono associadas ao
tratamento com radioterapia no West Midos pacientes e dos visitantes e, portanto,
para elaborar trajetos para os pacientes

Reform, 2008. Demand for a new era: The future of health [Online]

Estratégia de Redução das Emissões de Carbono do NHS para a Inglaterra

67

Glossário
Abreviaturas e Definições
ACT: ACT TravelWise é a primeira rede

CABE:
Meio Ambiente Construído é o consul-

trabalham para promover a locomoção
sustentável.

urbanos e espaço público.

cobrirá grandes empresas e organizações do setor público.

ALE: a Avaliação Local dos Auditores

CCC: a Comissão sobre Mudanças

CSR: Responsabilidade Social Corpora-

de Atenção Básica (PCT) e dos Fundos
NHS na gestão e obtenção de valor para

estabelecido sob a Lei das Mudanças
no em estabelecer orçamentos das
emissões de carbono e fazer relatórios
ao Parlamento sobre o progresso feito
em reduzir emissões de gases do efeito
estufa.

Custo do Ciclo de Vida Inteiro: o Custo
do Ciclo de Vida (LCC), também chamado Custo da Vida Inteira, é uma técnica
para estabelecer o custo total do direito
de propriedade. É uma abordagem
mentos desse custo e pode ser usada

Aquisições como Compromisso para

CEO:
inovações para o bem público e obter
mudança gradual do desempenho
ambiental. Assim o faz transformando
o mercado para soluções inovadoras
e sustentáveis, tornando as soluções
novas e emergentes mais acessíveis e
amplamente disponíveis e fornecendo
um modo para o setor público admiserviços inovadores.
Aquisições: referem-se a todas as compras feitas em nome das organizações
do NHS.
Baixas emissões de carbono: um edi-

produto ou serviço ao longo de sua vida

CIBSE:
nheiros em Serviços de Construção é o
ajustador de padrões e autoridade em
engenharia de serviços de construção.

DCSF: Departamento de Crianças, Escolas e Famílias

internacionalmente reconhecidos como
tendo autoridade e estabelece os crité-

reúne grande parte do Grupo de Mu-

Ciclo de Vida: v. Custo do Ciclo de Vida I
CIOB:
ção

-

CO2: o dióxido de carbono é o gás
de efeito estufa mais prevalente. As

mínimas emissões possíveis de CO2.
BIFM:

CHP:
Combinados

DH: Departamento da Saúde

BREEAM: a família BREEAM de padrões,
métodos de avaliação e ferramentas foi
da construção a compreenderem e
amenizarem os impactos ambientais

protocolo de Kyoto. Cada gás tem um

constroem.

-

CAA: a Avaliação de Área Abrangente fornece avaliação independente

locais sejam responsabilizados por sua
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no Departamento para Assuntos do
Meio Ambiente, Alimentos e Rurais
(Defra), com o Grupo de Energia do Departamento para Reforma Econômica,
Empresarial e Regulatória (BERR).

DfT: Departamento de Transportes
alguns processos industriais.
CO2e:
bono. Existem seis gases principais do
-

residem. Avalia a faz relatórios sobre
como é gasto o dinheiro público e

DECC: Departamento de Energia e

DEFRA: Departamento de Assuntos do
Meio Ambiente, Alimentos e Rurais

-

de Estabelecimentos)

DEC:

legislação europeia

dentro da Comunidade, considerane locais, bem como as necessidades
EC: Comissão Europeia

todas as fontes possa ser somado e dar
um único número.
CQC: Comissão de Qualidade da Assistência.
CRC: Compromisso de Redução das
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Emissões de Carbono como Moeda
Corrente: créditos e débitos das emissões de carbono como negociação.
Emissões de Carbono: em toda esta
estratégia as palavras emissões de
carbono são usadas como expressão
genérica para CO2. No entanto, onde

for mencionado um valor numérico,
usa-se CO2 a bem da acurácia como
termo técnico.

do NHS a colocarem em funcionamento

Emissões Diretas de Carbono: essas
emissões se referem ao uso de energia

gia elétrica e contribui para o Programa

sões de CO2, por exemplo, gás usado

GCC:
descreve como as organizações do NHS
podem abraçar o desenvolvimento sustentável e enfrentar as desigualdades

ços de trabalho. Além disso, algumas
outros gases do efeito estufa. Por exemplo, a fabricação de algumas substâncias

vimento Sustentável desenvolveu um

LAA: Acordos em Áreas Locais: delimitam as prioridades para uma área local
sob acordo entre o governo central e
uma área local (a autoridade local e a
Parceria Estratégica Local)_ e outros
parceiros fundamentais no nível local.

para soluções locais para as circunstâncias locais.

rem sua contribuição à boa cidadania

LIFT: Fundo de Finanças para Melhorias
Locais. O LIFT do NHS é um veículo para
melhorar e desenvolver os estabelecimentos de atenção básica e comunitária

GHG: os gases do efeito estufa (GHG)
incluem dióxido de carbono, óxido

os PCT invistam em novas premissas
em novos locais, não reproduzindo

enxofre. Eles aprisionam o calor na at-

serviço. Fornece aos pacientes modernos serviços de saúde integrados de alta

nitroso (N2O).
Emissões Indiretas de Carbono: cada
organização é responsável por emissões
indiretas e diretas. Por exemplo, uma
diretamente responsável pelo carbono
porte dos materiais brutos. As emissões
descendentes pelo uso e descarte dos
produtos também podem ser indiretamente atribuídas à organização.
EPC:
Energia
ERIC: Coleta de Informações de Retorno
das Propriedades possibilita a análise
das informações sobre Propriedades
e Estabelecimentos dos Fundos NHS e
PCT na Inglaterra.

elevação dos níveis de GHG aumenta a
temperatura – o chamado efeito estufa.
HCC: Comissão de Assistência à Saúde
– v. CQC
HEFMA: Associação de Gestão das Propriedades e Estabelecimentos da Saúde

premissas da atenção básica.
LSP: Parcerias Estratégicas Locais são

limites das autoridades locais. As LSP
reúnem, no nível local, as diferentes
partes dos setores público, privado,

Memorando Técnico da Área da Saúde,
-

à saúde considerem as implicações do
uso da energia.

conhecimentos e habilidades neces-

Instrução em emissões de carbono: co-

plataformas de negociação do carbono

Estrutura de Desenvolvimento Local: é
o nome dado ao novo sistema dos Planos de Desenvolvimento introduzidos
pela Lei de Planejamento e Compras
Compulsórias de 2004. A Estrutura de
Desenvolvimento Local gradualmente

sobre os conceitos, causas e os efeitos
da poluição atmosférica ou gases do
efeito estufa.

poluição por gases do efeito estufa e as

Intensidade das emissões de carbono:
medida das emissões de carbono atribuíveis a cada libra gasta, por exemplo,

MtCO2: 1 milhão de toneladas de CO2.

Unitário.

milhão de libras.

EU ETS:
Emissões da União Europeia

IPCC: Painel Intergovernamental sobre

nado pelo DH a ajudar as organizações

KTN: Redes de Transferência de Conhecimentos

Estratégia: no caso deste documento,
refere-se à Estratégia de Redução das
Emissões de Carbono do NHS.

NAO: Escritório Nacional de Auditoria
Neutro em carbono: terminologia coção ou produto).

Estratégia de Redução das Emissões de Carbono do NHS para a Inglaterra

69

como de assistência cardíaca e unidades
ambulatoriais. Coloca-se ao lado da

NHSBT: Sangue e Transplantes do NHS

de seus novos projetos de construção,
fornecendo-lhes uma rede de orientação, educação e apoio.

NICE:
Clínica e na Saúde

SOGE: Operações Sustentáveis nas
metas das Propriedades Públicas

NHS CRS: Estratégia de Redução das
Emissões de Carbono do NHS

futuro dos estabelecimentos do NHS.

OFT: Escritório do Comércio Justo
OGC: Escritório de Comércio do Governo

-

SUSTRANS:
cente de transporte sustentável.

-

Organizações do NHS: essa estratégia se

sões de Carbono:
cios com Baixas Emissões de Carbono
Fase 1 do BERR será conduzido durante

reconhece os diferentes regimes regulatórios para as organizações do NHS e
dade.

prévios de doações Céus Claros e Solar
PV. Aberto aos domicílios, público,

Parcerias Comunitárias em Saúde:

comerciais em todo o RU (exceto as Ihas
Channel e a Isle of Man), o programa

ajudam a oferecer modos inovadores
de melhorar a saúde e os serviços das
autoridades locais.

energia e a microgeração podem funcio-

UKPHA: Associação de Saúde Pública
do RU

com baixas emissões de carbono.

UNFCCC: Convenção das Estruturas
das Nações Unidas sobre as Mudanças

PASA: Agência de Compras e Fornecimento do NHS

PSA: os Acordos de Serviços Públicos
delimitaram os resultados de priori-

PCT: Fundo da Atenção Primária
PFI:

-

capital maiores em fundos sem recursos
imediatos para o erário público. Consórcios privados, geralmente envolvendo
contratados para projetar, construir e,
em alguns casos, gerenciar novos pro-

próxima Revisão Abrangentes de Gastos
(CSR) período 2008-2011, esse trabalho
é conduzido pelo Departamento do
Trabalho e Pensões.
SDC: Comissão de Desenvolvimento
Sustentável
SDU: a Unidade de Desenvolvimento
Sustentável do NHS proporciona lide-

arrendado por uma autoridade pública.
Pico do Petróleo: uma variedade de
analistas do petróleo está esperando
gue a um máximo e depois comece seu
declínio nos próximos 10 anos. O pico
do petróleo é o ponto no tempo em

seja uma organização líder no setor
público em promover desenvolvimento
sustentável e amenizar as mudanças
SHA: Autoridade Estratégica de Saúde
SHINE: A Rede de Assistência à Saúde
Sustentável é uma rede de aprendiza-

clinará a disponibilidade de produção.
ProCure21:
fundos públicos. Atualmente é usado
para oferecer hospitais comunitários,
centros de atenção básica, unidades de
saúde mental e outros serviços agudos,
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de assistência à saúde. Foi desenvolvida como programa de parceria entre
organizações líderes em assistência à
saúde, sustentabilidade e ambientes
as organizações do NHS a melhorarem
o desempenho em sustentabilidade
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Telemedicina: oferta de serviços de saúde por telecomunicações remotas.
TIC: Tecnologia da Informação e das
Comunicações
UE: União Europeia
UKCIP: Programa de Impactos Climá-

WRAP: ajuda indivíduos, empresas e autoridades locais a reduzirem os resíduos
e a reciclar mais, fazendo melhor uso
dos recursos e ajudando a enfrentar as
Zero Carbono:
para os termos zero carbono com refe-

energia usada ao longo de um ano. Isso

pois não levam em conta as emissões
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Organizações do NHS

Ealing PCT

2gether NHS FT
5 Boroughs Partnership NHS Trust
Aintree Hospitals
Airedale NHS Trust
Anglia Cancer Network
Ashton, Leigh and Wigan PCT
Barking & Dagenham PCT
Barnet & Chase Farm Hospitals NHS Trust

East Cheshire NHS Trust
East Kent Hospitals NHS Trust
East Lancashire Hospitals NHS Trust
East Midlands Ambulance Service NHS Trust
East Midlands Public Health Observatory
East of England Ambulance Service NHS Trust
East Sussex Downs and Weald PCT
East Sussex Hospitals NHS Trust
Epsom and St Helier University Hospitals NHS Trust
Frimley Park Hospital NHS FT
Gateshead Health
George Eliot Hospital NHS Trust
Gloucestershire Hospitals NHS FT
Great Western Ambulance Service
Great Yarmouth & Waveney PCT
Greater Manchester West Mental Health NHS FT
Guy’s & St Thomas’ NHS FT
Hampshire Partnership NHS Trust
Hampshire PCT
Harrogate and District FT

Barnsley Hospital NHS FT
Barnsley PCT
Barts & The London NHS Trust
Basildon & Thurrock University Hospitals NHS FT
Basingstoke and North Hants NHS FT
Bassetlaw PCT
Bath and North East Somerset PCT
Bedford Hospital NHS Trusts
Beds and Luton Mental Health
and Partnership NHS Trust
Berkshire East PCT
Berkshire Healthcare NHS FT
Berkshire West PCT
Birmingham and Solihull Mental Health NHS FT
Birmingham Childrens Hospital
Birmingham Primary Care Shared Services Agency
Birmingham Womens Hospital NHS FT
Blackpool, Fylde and Wyre Hospitals NHS FT
Bolton PCT
Bournemouth and Poole Teaching PCT
Bradford and Airedale Teaching PCT
Bradford District Care Trust
Brent Teaching PCT
Brighton & Hove City Teaching PCT
Brighton & Sussex University Hospitals NHS Trust
Bristol PCT
Bromley Hospitals NHS Trust
Bromley PCT
Buckinghamshire Hospitals NHS Trust
Bury PCT
Cambridge University hospitals NHS FT
Cambridgeshire and Peterborough NHS FT
Camden PCT
Camden and Islington FT
Central & North West London MH NHS FT
Central Lancashire PCT
Cheshire and Wirral Partnership NHS FT
City & Hackney PCT
City Hospitals Sunderland NHS FT
Colchester Hospital University NHS FT
Cornwall & Isles of Scilly PCT
Cornwall Partnerhsip NHS Trust
County Durham & Darlington NHS FT
County Durham PCT
Derby Hospitals NHS FT
Derbyshire County PCT
Devon PCT
Dorset County Hospital NHS FT
Dorset HealthCare NHS FT
Dorset PCT
Dudley Group of Hospitals NHS Trust

Havering PCT
Health Enterprise East
Heart of England NHS FT
Hereford Hospitals NHS Trust
Hillingdon PCT
Hinchingbrooke Health Care NHS Trust
Hull & East Yorkshire Hospitals NHS Trust
Hull Teaching PCT
Humber Mental Health NHS Trust
Ipswich Hopsital NHS Trust
Isle Of Wight NHS PCT
Islington PCT
James Paget University Hospital
Kensington and Chelsea PCT
Lambeth PCT
Lancashire Teaching Hospitals NHS FT
Leeds PCT
Leeds Teaching Hospitals NHS Trust
Leicestershire Partnership NHS Trust
Lewisham Hospital NHS Trust
Lewisham PCT
Lincolnshire Partnership NHS FT
Liverpool Heart & Chest Hospital NHS Trust
Liverpool PCT
London Ambulance Service
LSLFM
Maidstone & Tunbridge Wells NHS Trust
Medway NHS FT
Mid Essex Hospital Services NHS Trust
Milton Keynes Hospital NHS FT
Newham NHS PCT
NHS Blackburn with Darwen
NHS Blood and Transplant
NHS Cambridgeshire PCT
NHS Cumbria PCT
NHS East Midlands
NHS East of England
NHS Kirklees
NHS Leicester City

NHS Lincolnshire
NHS London
NHS Milton Keynes
NHS Norfolk
NHS North East
NHS North West
NHS Plymouth
NHS Purchasing & Supply Agency
NHS Rotherham PCT
NHS South Central
NHS South East Coast
NHS South West

NHS West Kent
NHS West Midlands
NHS Yorkshire and The Humber
Norfolk and Waveney Mental Health NHS FT
North Bristol NHS Trust
North Cheshire Hospitals NHS Trust
North Cumbria University Hospitals NHS Trust
North East Ambulance Service NHS Trust
North East Essex PCT
North East Lincolnshire Care Trust Plus
North East London NHS FT
North Essex Partnership NHS FT
North Somerset PCT
North Tees and Hartlepool NHS FT
North West Ambulance Service NHS Trust
North West London Hospitals NHS Trust
North Yorkshire and York PCT
Northern Devon Healthcare NHS Trust
Northern Lincolnshire & Goole Hospitals NHS Trust
Northwest NHS

Pennine Care NHS FT
Peterborough & Stamford Hospitals NHS FT
Peterborough PCT
Poole Hospital NHS FT
Portsmouth Hospitals NHS Trust
Princess Alexandra Hospital NHS Trust
Queen Mary’s Hospital NHS Trust
Redbridge PCT
Ridgeway Partnership
(Oxfordshire Learning Disability NHS Trust)
Rotherham, Doncaster & South Humber
Mental Health NHS FT
Royal Berkshire NHS FT
Royal Bolton Hospitals NHS Trust
Royal Bournemouth & Christchurch NHS FT
Royal Cornwall Hospitals NHS Trust
Royal Devon & Exeter NHS FT
Royal Liverpool & Broadgreen University Hospital
NHS Trust
Royal Liverpool Childrens NHS Trust
NHS FT
Royal Surrey Country Hospital
Royal United Hospital Bath NHS Trust
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Salford PCT
Salford Royal NHS FT
Salisbury Hospital NHS FT
Sandwell Mental Health NHS & Social Care Trust
Sandwell PCT
Scarborough and North East Yorkshire
Healthcare NHS Trust

Sherwood Forest Hospitals NHS FT
Shropshire County PCT
Solihull Care Trust
Somerset Partnership NHS FT
Somerset PCT
South Central Ambulance Trust NHS Trust
South Devon Healthcare NHS FT
South Downs Health NHS Trust
South East Coast Ambulance Service NHS Trust
South Essex Partnership NHS Trust
South Gloucestershire PCT
South London and Maudsley NHS FT
South Tees Hospitals NHS Trust
South Tyneside NHS FT
South West London and St George’s MHT
South West Public Health Observatory
South West Yorkshire NHS MHT
South Western Ambulance Service NHS Trust
Southampton City PCT
Southampton University Hospitals NHS trust
Southend University Hospital NHS FT
Southwark PCT
St Georges Healthcare NHS Trust
Stennack Surgery
Stockport NHS FT
Stoke PCT
Support Services Partnership
Surrey & Borders Partnership NHS FT
Surrey PCT
Sussex Partnership NHS FT
Swindon and Marlborough NHS Trust
Swindon Primary Care Trust
Tameside Hospital NHS FT
Taunton & Somerset NHS FT
Tees, Esk and Wear Valleys NHS Trust
Telford & Wrekin PCT
The Hillingdon Hospital NHS Trust
The Luton & Dunstable Hospital NHS FT
The Pennine Acute Hospitals NHS Trust
The Rotherham NHS FT
The Royal Marsden NHS FT
The Royal Wolverhampton Hospitals Trust
The Shrewsbury & Telford Hospital Trust
Torbay Care Trust
Trent Cancer Registry
University College London Hospitals NHS FT
University Hospital Birmingham NHS FT
University Hospital of South Manchester NHS FT
University Hospitals Bristol NHS FT
University Hospitals of Leicester NHS Trust
University Hospitals of Morecambe Bay NHS Trust
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Walsall Hospitals NHS Trust
Walsall Teaching PCT
Warrington PCT
West Essex PCT

Improvement & Development Agency (I&DeA)
Kirklees Council
Merseyside Cycling Campaign
Merseyside TravelWise Team

West London Health Estates
West Middlesex University Hopsital NHS Trust
West Midlands Ambulance Service NHS Trust

Osmooze
Penoyre & Prasad
PriceWaterhouseCoopers
Regional Development Agencies
Salix Finance
Sustain
Sustainable Development Commission
Sustainability North East (SustaiNE)
Sustrans
The Carbon Trust
West Midlands Regional Assembly

Western Cheshire PCT
Westminster PCT
Winchester and Eastleigh Healthcare Trust
Wirral University Teaching Hospital NHS Trust
Wolverhampton City PCT
Yeovil District Hospital NHS FT
York Hospital
Yorkshire and Humber Directors of Public Health

WRAP

Oragnizações de Saúde
Academy of Royal Colleges
Ltd
Climate and Health Council
Healthcare Commission
MEDACT
Medsin-UK
Mental Health Act Commission

NHS London Healthy Urban Development Unit
Regional Public Health Group - London
Royal College of GPs
Royal College of Nursing
Royal College of Obstetricians and Gynaecologists
Royal College of Physicians
The Campaign for Greener Healthcare

Organizações Parceiras
ACT TravelWise
Aid to Hospitals Worldwide
Air Quality Management Resource Centre, UWE
Atkins Sustainable Transport Team
Bedfordshire County Council
Ben Cave Associates
BRE
CABE
CHP
Cornwall County Council
Cycling England
Cyclists Touring Club
Defra
Dudley Infracare LIFT Limited
East of England Energy Group
Environment Agency
Faithful and Gould
Forum for the Future
Greater London Authority
Green Party
Groundwork UK
HEFMA South West Branch
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A Unidade de Desenvolvimento Sustentável do NHS
desenvolve organizações, pessoas, ferramentas,
Com o apoio de:
cumprir seu potencial como organização destacada na
sustentabilidade e nas baixas emissões de carbono.
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