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A Unidade de Desenvolvimento Sustentável 
do NHS desenvolve organizações, pessoas, 

ĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂƐ͕�ƉŽůşƟĐĂƐ�Ğ�ƉĞƐƋƵŝƐĂƐ�ƉĂƌĂ�
ajudar o NHS da Inglaterra a cumprir seu 

potencial como organização líder em  
sustentabilidade e redução do carbono.
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Apresentação

As mudanças  
ĐůŝŵĄƟĐĂƐ�ƐĆŽ�ƵŵĂ�ĚĂƐ�
maiores ameaças à nossa 
saúde e bem-estar.

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 
ĚĂƐ�ŵƵĚĂŶĕĂƐ�ĐůŝŵĄƟĐĂƐ͘

�ƐƚĂ�ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂ�ĨŽŝ�ƉƌŽĚƵǌŝĚĂ�ƉĞůŽ�E,^�ƉĂƌĂ�Ž�E,^͘�ZĞŇĞƚĞ�Ž�ƌĞƐƵůƚĂĚŽ�ĚĞ�
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 impor-
tância desse assunto para o NHS e o compromisso de nosso pessoal em 
ĂƐƐĞŐƵƌĂƌ�ƋƵĞ�ĂŐŽƌĂ�ĂŐŝŵŽƐ�ƉĂƌĂ�ƌĞĚƵǌŝƌ�ĂƐ�ĞŵŝƐƐƁĞƐ�ĚĞ�ĐĂƌďŽŶŽ͘

K�'ŽǀĞƌŶŽ�ĚŽ�Zh�ĮƌŵŽƵ�Ƶŵ�ĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽ�Ğŵ�ĂŐŝƌ�ĂŐŽƌĂ�Ğ�ĂƉƌĞƐĞŶƚŽƵ�
Ă�>Ğŝ�ĚĂƐ�DƵĚĂŶĕĂƐ��ůŝŵĄƟĐĂƐ�ĐŽŵ�ƵŵĂ�ŵĞƚĂ�ĚĞ�ĐŽƌƚĂƌ�ĂƐ�ĞŵŝƐƐƁĞƐ�ĚĞ�
carbono em pelo menos 80% até 2050, com uma redução mínima de 
Ϯϲй�ĂƚĠ�ϮϬϮϬ�ŶŽ�Zh͘�K�E,^�ƚĞŵ�Ğŵ�ǀŝƐƚĂ�ƉĞůŽ�ŵĞŶŽƐ�ĂƟŶŐŝƌ�ĞƐƐĂƐ�ƚƌġƐ�
metas e demonstrar o sucesso inicial nesse caminho. Esta ambição é 
apoiada pela Estratégia de Desenvolvimento Sustentável do Departamen-
to de Saúde, publicada em outubro de 2008, elaborada para complemen-
tar e apoiar esta estratégia.

K�ŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ�ĚŽ�ĐĂƌďŽŶŽ�Ġ�ƵŵĂ�ƋƵĞƐƚĆŽ�ĐĂĚĂ�ǀĞǌ�ŵĂŝƐ�ŝŵƉŽƌƚĂŶ-
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 
ƋƵĂůŝĚĂĚĞ͘

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

David Nicholson, CBE
�ǆĞĐƵƟǀŽͲ�ŚĞĨĞ�ĚŽ�E,^
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ZĞƐƵŵŽ�ĞǆĞĐƵƟǀŽ

A estratégia de redução das emissões de carbono foi desenvolvida em resposta à necessidade de se 
ƚŽŵĂƌĞŵ�ƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐ�ƐŽďƌĞ�ĂƐ�ŵƵĚĂŶĕĂƐ�ĐůŝŵĄƟĐĂƐ�Ğ�Ğŵ�ĐŽŶƐƵůƚĂ�ĂŽ�E,^�Ğ�Ă�ŽƵƚƌĂƐ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĕƁĞƐ͘�K�ĂƉŽŝŽ�
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�/ƐƐŽ�Ġ�ĐŽŶƐƟƚƵşĚŽ�ƉŽƌ�
ĞŶĞƌŐŝĂ�;ϮϮйͿ͕�ůŽĐŽŵŽĕĆŽ�;ϭϴйͿ�Ğ�ĂƋƵŝƐŝĕƁĞƐ�;ϲϬйͿ͘��ƉĞƐĂƌ�ĚĞ�Ƶŵ�ĂƵŵĞŶƚŽ�ĚĂ�ĞĮĐŝġŶĐŝĂ͕�Ž�E,^�ĂƵŵĞŶƚŽƵ�
ƐƵĂ�ƉĞŐĂĚĂ�ĚĞ�ĐĂƌďŽŶŽ�Ğŵ�ϰϬй�ĚĞƐĚĞ�ϭϵϵϬ͘�/ƐƐŽ�ƐŝŐŶŝĮĐĂ�ƋƵĞ�ĐƵŵƉƌŝƌ�ĂƐ�ŵĞƚĂƐ�ĚĂ�>Ğŝ�ĚĂƐ�DƵĚĂŶĕĂƐ�
�ůŝŵĄƟĐĂƐ2��ĚĞ�Ϯϲй�ĚĞ�ƌĞĚƵĕĆŽ�ĂƚĠ�ϮϬϮϬ�Ğ�ϴϬй�ĚĞ�ƌĞĚƵĕĆŽ�ĂƚĠ�ϮϬϱϬ�ƐĞƌĄ�Ƶŵ�ĞŶŽƌŵĞ�ĚĞƐĂĮŽ͘��ƐƚĂ�ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂ�
ĞƐƚĂďĞůĞĐĞ�ƋƵĞ�Ž�E,^�ĚĞǀĞ�ƚĞƌ�Ƶŵ�ĂůǀŽ�ĚĞ�ƌĞĚƵǌŝƌ�ƐƵĂ�ƉĞŐĂĚĂ�ĚĞ�ĐĂƌďŽŶŽ�ĚĞ�ϮϬϬϳ�Ğŵ�ϭϬй�ĂƚĠ�ϮϬϭϱ͘�/ƐƐŽ�
ĞǆŝŐŝƌĄ�ƋƵĞ�Ž�ĂƚƵĂů�ŶşǀĞů�ĚĞ�ĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽ�ĚĂƐ�ĞŵŝƐƐƁĞƐ�ŶĆŽ�ĂƉĞŶĂƐ�ƐĞũĂ�ƌĞĨƌĞĂĚŽ͕�ŵĂƐ�ƋƵĞ�Ă�ƚĞŶĚġŶĐŝĂ�ƐĞũĂ�
ƌĞǀĞƌƟĚĂ�Ğ�ƌĞĚƵǌŝĚĂƐ�ĂƐ�ĞŵŝƐƐƁĞƐ�ĂďƐŽůƵƚĂƐ͘�^ĞƌĆŽ�ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐ�ĂůǀŽƐ�ĚĞ�şŶƚĞƌŝŵ�ƉĂƌĂ�Ž�E,^�ĐƵŵƉƌŝƌ�ŽƐ�ĂůǀŽƐ�
do governo.

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

K�ƉƌŽĐĞƐƐŽ�ĚĞ�ĐŽŶƐƵůƚĂ�ĚĞ�ƋƵĂƚƌŽ�ŵĞƐĞƐ�ƉƌŽĚƵǌŝƵ�ƵŵĂ�ƚĂǆĂ�ĚĞ�ƌĞƐƉŽƐƚĂƐ�ĚĞ�ϲϲй�ƉŽƌ�ƉĂƌƚĞ�ĚĂƐ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĕƁĞƐ�
ĚŽ�E,^͕�ĐŽŵ�ϵϱй�ĚŽƐ�ƉĞƐƋƵŝƐĂĚŽƐ�ĂĮƌŵĂŶĚŽ�Ƶŵ�ĨŽƌƚĞ�ĂƉŽŝŽ�ƉĂƌĂ�ƋƵĞ�Ž�E,^�ĂƐƐƵŵĂ�Ă�ĚŝĂŶƚĞŝƌĂ�ŶĞƐƐĂ�
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 
�ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ�Θ�^ƚŽĐŬŚŽůŵ��ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ�/ŶƐƟƚƵƚĞ͘�sĞƌ�ĚĞĮŶŝĕĆŽ�ĚĞ�ĞŵŝƐƐƁĞƐ�ĚĞ�ĐĂƌďŽŶŽ�ŶŽ�ŐůŽƐƐĄƌŝŽ͘

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

͞�ŽŵŽ�Ž�ŵĂŝŽƌ�ĐŽŶƚƌŝďƵŝŶƚĞ�ĚŽ�ƐĞƚŽƌ�ƉƷďůŝĐŽ�ƉĂƌĂ�ĂƐ�ŵƵĚĂŶĕĂƐ�ĐůŝŵĄƟ-
ĐĂƐ͕�Ġ�ĐƌşƟĐŽ�ƋƵĞ�Ž�E,^�ĞƐƚĂďĞůĞĕĂ�ƌĂƉŝĚĂŵĞŶƚĞ�Ƶŵ�ƉƌŽŐƌĂŵĂ�ĚĞ�ĂĕĆŽ�
para reduzir suas emissões de carbono e desempenhe seu papel no cum-
primento dos alvos do governo.”

Agência do Meio Ambiente
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Figura 1: 'ƌĄĮĐŽ�ĚĂƐ��ŵŝƐƐƁĞƐ�ĚĞ��KϮ�ĚŽ�E,^�ĚĂ�/ŶŐůĂƚĞƌƌĂ�ŶĂƐ�>ŝŶŚĂƐ�ĚĞ��ĂƐĞ�Ğ��ůǀŽƐ�ĚĂ�>Ğŝ�ĚĂƐ�DƵĚĂŶĕĂƐ��ůŝŵĄƟĐĂƐ

M
t C

O
2

Ano

NHS Inglaterra

Previsão NHS Inglaterra

Linha de base de 2007

Alvo da Estratégia de Redução do Carbono

�ůǀŽ�ĚĞ�ϭϬй�Ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĂ�ůŝŶŚĂ�ĚĞ�ďĂƐĞ�ĚĞ�ϮϬϬϳ

Linha de base de 1990

�ůǀŽ�ĚĂ�>Ğŝ�ĚĂƐ�DƵĚĂŶĕĂƐ��ůŝŵĄƟĐĂƐ

�ůǀŽ�ĚĞ�Ϯϲй�Ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĂ�ůŝŶŚĂ�ĚĞ�ďĂƐĞ�ĚĞ�ϭϵϵϬ

�ůǀŽ�ĚĞ�ϲϰй�Ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĂ�ůŝŶŚĂ�ĚĞ�ďĂƐĞ�ĚĞ�ϭϵϵϬ

�ůǀŽ�ĚĞ�ϴϬй�Ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĂ�ůŝŶŚĂ�ĚĞ�ďĂƐĞ�ĚĞ�ϭϵϵϬ

Chave
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Esta estratégia 
destaca as áreas 
fundamentais de 
intervenção  
ŝĚĞŶƟĮĐĂĚĂƐ�ƉĞůĂ�
SDU do NHS:

Gestão do carbono 
e da energia

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 
ĐŝĐůŽ�ĚĞ�ǀŝĚĂ͖�Ğ�ĂƐƐĞŐƵƌĂƌ�ƋƵĞ� 
ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽƐ�ĂĚĞƋƵĂĚŽƐ�ƐĞũĂŵ�
ŝŶĐĞŶƟǀĂĚŽƐ�ŶŽƐ�ŝŶĚŝǀşĚƵŽƐ͕�ďĞŵ�ĐŽŵŽ�
dentro da organização.

Aquisições e  
Alimentos

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 
ĂƋƵŝƐŝĕƁĞƐ͖�ƚŽŵĞ�ĚĞĐŝƐƁĞƐ�ĐŽŵ�ďĂƐĞ�ŶŽƐ�
custos totais no ciclo de vida; e promova 
alimentos sustentáveis nas empresas. 
Além disso, a pegada de carbono das in-
ĚƷƐƚƌŝĂƐ�ĨĂƌŵĂĐġƵƟĐĂƐ�ŶŽ�E,^�ƉƌĞĐŝƐĂƌĄ�
ĚĞ�ŵĂŝƐ�ƉĞƐƋƵŝƐĂƐ�Ğ�ƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐ�ƉĂƌĂ�
ƉƌŽĚƵǌŝƌ�ƌĞĚƵĕƁĞƐ�ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐ͘
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Locomoção e  
transporte

Todas as organizações devem analisar 
ĚĞ�ƌŽƟŶĂ�Ğ�ƐŝƐƚĞŵĂƟĐĂŵĞŶƚĞ�Ă�ŶĞĐĞƐ-
sidade do pessoal, dos pacientes e dos 
visitantes de se locomoverem; monito-
rize consistentemente a milhagem das 
ĞŵƉƌĞƐĂƐ͖�ĨŽƌŶĞĕĂ�ŝŶĐĞŶƟǀŽƐ�ĂŽ�ƚƌĂŶƐ-
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

�ŽŵŽ�Ž�ƵƐŽ�Ğ�Ž�ĂƋƵĞĐŝŵĞŶƚŽ�ĚĂ�ĄŐƵĂ�
têm impacto direto sobre as emissões 
de carbono, todas as organizações 
ĚĞǀĞŵ�ŐĂƌĂŶƟƌ�Ž�ƵƐŽ�ĞĮĐŝĞŶƚĞ�ĚĂ�
água, medindo e monitorizando tal 
uso; no design e desenvolvimento 
ĚŽƐ�ĞĚŝİĐŝŽƐ͖�ƉŽƌ�ƌĄƉŝĚĂƐ�ƌĞƐƉŽƐƚĂƐ�
operacionais aos vazamentos; pelo uso 
ĚĞ�ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ�ĞĮĐŝĞŶƚĞ�ƉĂƌĂ�Ă�ĄŐƵĂ͖�Ğ�
ĞǀŝƚĂŶĚŽ�Ă�ĐŽŵƉƌĂ�ĚĞ�ƌŽƟŶĂ�ĚĞ�ĄŐƵĂ�
engarrafada.

Resíduos

Todas as organizações devem moni-
torizar, fazer relatórios e estabelecer 
alvos para sua gestão de resíduos 
ĚŽŵĠƐƟĐŽƐ�Ğ�ĐůşŶŝĐŽƐ͕�ŝŶĐůƵŝŶĚŽ�Ă�
minimização da criação de resíduos 
em medicamentos, alimentos e TIC e 
ĂŶĄůŝƐĞ�ĚĞ�ƐƵĂ�ĂďŽƌĚĂŐĞŵ�ĚĞ�ĂƌƟŐŽƐ�
para uso único versus opções de des-
contaminação.

͞EŽƐƐĂ�ĐŽŵƉƌĞĞŶƐĆŽ�ƐŽďƌĞ�Ž�ƋƵĞ�ĐŽŶƐƟƚƵŝ�͚ǀĂůŽƌ�ƉĂƌĂ�Ž�ĚŝŶŚĞŝƌŽ͛�ƉŽĚĞ�
ƉƌĞĐŝƐĂƌ�ƐĞƌ�ƌĞĐĂůŝďƌĂĚĂ�ĂŽ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌ�ŽƐ�ŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ�ƉĂƌĂ�ƐĂůǀĂƌ�Ž�ƉůĂŶĞƚĂ͕�
que não demonstram necessariamente economia equivalente da receita.”

NHS Hull
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͞�ŽŵŽ�ŵĂŝŽƌ�ĞŵƉƌĞŐĂĚŽƌ�ĚĂ��ƵƌŽƉĂ͕�Ž�E,^�ƚĞŵ�ƵŵĂ�ŐƌĂŶĚĞ�ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞ�ĚĞ�ƚĞƌ�͚ĨƵŶĐŝŽŶĄƌŝŽƐ� 
ĞǆĞŵƉůĂƌĞƐ͕͛ �ƋƵĞ�ƉƌŽǀĂǀĞůŵĞŶƚĞ�ƚĞƌĆŽ�ŝŵƉĂĐƚŽƐ�ƉŽƐŝƟǀŽƐ�ĚĞ�ĂůĐĂŶĐĞ�ŵƵŝƚŽ�ůŽŶŐŽ͕�ŶĆŽ�ĂƉĞŶĂƐ�ŶĂ� 
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

Os ambientes construídos devem ser 
ƉƌŽũĞƚĂĚŽƐ�ƉĂƌĂ�ŝŶĐĞŶƟǀĂƌ�Ž�ĚĞƐĞŶ-
volvimento sustentável e o baixo uso 
de carbono em todos os aspectos de 
sua operação. Isso inclui resistência 
ĂŽƐ�ĞĨĞŝƚŽƐ�ĚĂƐ�ŵƵĚĂŶĕĂƐ�ĐůŝŵĄƟĐĂƐ͕�
estratégias de gestão de energia e uma 
abordagem mais ampla da sustentabi-
lidade, incluindo transporte, oferta de 
serviços e engajamento da comunida-
de. Deve ser criada uma força-tarefa 
para desenvolver uma planta para 
Ƶŵ�ŶşǀĞů�ĂĚĞƋƵĂĚĂŵĞŶƚĞ�ďĂŝǆŽ�ĚĞ�
ĞŵŝƐƐƁĞƐ�ĚĞ�ĐĂƌďŽŶŽ�ŶŽƐ�ĞĚŝİĐŝŽƐ�ĚĞ�
assistência à saúde.

Desenvolvimento 
organizacional e da 
força de trabalho

Todos os membros da força de trabalho 
ĚŽ�E,^�ĚĞǀĞŵ�ƐĞƌ�ŝŶĐĞŶƟǀĂĚŽƐ�Ğ�ĐĂƉĂ-
citados a agir em seu local de trabalho. 
As organizações do NHS devem apoiar 
seu pessoal, promovendo aumento da 
ĐŽŶƐĐŝĞŶƟǌĂĕĆŽ͕�ĐŽŶĚƵǌŝŶĚŽ�ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ�
de mudança comportamental, incen-
ƟǀĂŶĚŽ�Ž�ƚƌĂďĂůŚŽ�Ğŵ�ĐĂƐĂ͕�Ă�ůŽĐŽŵŽ-
ção com baixos níveis de emissões de 
ĐĂƌďŽŶŽ͕�ƵƐĂŶĚŽ�Ă�d/��Ğ�ŐĂƌĂŶƟŶĚŽ�Ž�
ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ�ƐƵƐƚĞŶƚĄǀĞů͕�Ž�ƋƵĞ�
deve estar incluído em todas as descri-
ções de função.

Parcerias e redes

Todas as organizações do NHS devem 
consolidar o trabalho em parcerias e 
ĨĂǌĞƌ�ƵƐŽ�ĚĞ�ƐƵĂ�ŝŶŇƵġŶĐŝĂ�Ğŵ�ĞƐƚƌƵ-
turas locais, inclusive nos Acordos de 
Áreas Locais, em Parcerias Estratégicas 
Locais e através de Avaliações Abran-
gentes da Área. Todas as regiões do NHS 
devem promover e desenvolver uma 
rede regional para o desenvolvimento 
ƐƵƐƚĞŶƚĄǀĞů�Ă�Įŵ�ĚĞ�ŐĂƌĂŶƟƌ�ƵŵĂ�ĂŵƉůĂ�
abordagem consistente e um plano de 
ação em cada região para cumprir a 
programação.
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Administração

Todas as organizações do NHS devem assinar o Modelo de Avaliação da Boa Cidadania 
�ŽƌƉŽƌĂƟǀĂ3  e produzir um plano de gestão do desenvolvimento sustentável aprova-
do pelo Conselho. O NHS deve estabelecer para si alvos e trajetórias de ínterim para 
ĐƵŵƉƌŝƌ�ĂƐ�ĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐ�ĚĂ�>Ğŝ�ĚĂƐ�DƵĚĂŶĕĂƐ��ůŝŵĄƟĐĂƐ͘��ŵ�ƉƌŝŵĞŝƌĂ�ŝŶƐƚąŶĐŝĂ͕�ĚĞǀĞ�ƐĞƌ�
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-
ƌĂƟǀĂƐ�Ğ�ĚĞǀĞŵ�ƐĞƌ�ƉĂƌƚĞ�ŝŶĞƌĞŶƚĞ�ĚŽƐ�ŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐ�ĚĞ�ĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽ�Ğ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ�ĚĞ�
cada organização.

KƐ�ƌĞŐƵůĂĚŽƌĞƐ�ĚĂ�ĂƐƐŝƐƚġŶĐŝĂ�ă�ƐĂƷĚĞ�ĚĞǀĞŵ�ĂƐƐĞŐƵƌĂƌ�ƋƵĞ�Ă�ƐƵƐƚĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞ�Ğ�Ž�
ŝŵƉĂĐƚŽ�ĂŵďŝĞŶƚĂů�ĚŽƐ�ƐĞƌǀŝĕŽƐ�ƐĞũĂŵ�ƉĂƌƚĞ�ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞ�ĚŽƐ�ƉĂĚƌƁĞƐ�ĚĞ�ƋƵĂůŝĚĂĚĞ͘��Ɛ�
�ƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐ��ƐƚƌĂƚĠŐŝĐĂƐ�ĚĞ�^ĂƷĚĞ�Ğ�ŽƐ�'ŽǀĞƌŶŽƐ�ZĞŐŝŽŶĂŝƐ�ĚĞǀĞŵ�ĂƐƐĞŐƵƌĂƌ�ƋƵĞ͗

ͻ� Ž�E,^�ĐŽŶƐŝŐĂ�ƌĞĂůŝǌĂƌ�Ă�ƌĞĚƵĕĆŽ�ĚĂƐ�ĞŵŝƐƐƁĞƐ�ĚĞ�ĐĂƌďŽŶŽ�ĂƚƌĂǀĠƐ�ĚĞ�ƐƵĂƐ�ĞƐƚƌƵƚƵƌĂƐ�
postas em serviço;

ͻ� Ž�E,^�ĐƵŵƉƌĂ�ƐĞƵƐ�ĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽƐ�ĚĞ�ƐƵƐƚĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞ�ĚĞŶƚƌŽ�ĚŽƐ��ĐŽƌĚŽƐ�ĚĞ��ƌĞĂƐ�
Locais;

ͻ� ĂƐ�ƌĞĚĞƐ�ƌĞŐŝŽŶĂŝƐ�ĚĞ�ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ�ƐƵƐƚĞŶƚĄǀĞů�ŶŽ�E,^�ƐĞũĂŵ�ŵĂŝƐ�ďĞŵ�ĚĞƐĞŶ-
volvidas para cumprir a programação.

Finanças

Todas as organizações devem se instruir 
ƐŽďƌĞ�ĞŵŝƐƐƁĞƐ�ĚĞ�ĐĂƌďŽŶŽ�Ğ�ŐĂƌĂŶƟƌ�
ƋƵĞ�Ž�ĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽ�ĚŽƐ�ĐŽŵƉƌŽŵŝƐ-
sos necessários se torne parte de um 
NHS com baixa emissão de carbono e 
Ğŵ�ƉƌĞƉĂƌĂĕĆŽ�ƉĂƌĂ�Ƶŵ�ĞƐƋƵĞŵĂ�ĚĞ�ŝŵ-
posto sobre o carbono. Será necessário 
trabalho em parceria para oferecer os 
ŝŶĐĞŶƟǀŽƐ͕�ĞĐŽŶŽŵŝĂƐ�Ğ�ƚƌĞŝŶĂŵĞŶƚŽ�
apropriados para sustentar essa mudan-
ça na cultura e para a economia local.

3�dŚĞ�^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞ��ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ͕�'ŽŽĚ��ŽƌƉŽƌĂƚĞ��ŝƟǌĞŶƐŚŝƉ��ƐƐĞƐƐŵĞŶƚ
DŽĚĞů�KŶůŝŶĞ��ǀĂŝůĂďůĞ�Ăƚ͗�ǁǁǁ͘ĐŽƌƉŽƌĂƚĞĐŝƟǌĞŶ͘ŶŚƐ͘ƵŬ��ĐĐĞƐƐĞĚ�Ϭϳ�:ĂŶƵĂƌǇ�ϮϬϬϵ
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Conclusão

�ƐƚĂ�ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂ�ĚĞĮŶĞ�Ă�ĂŵďŝĕĆŽ�ĚŽ�E,^�ĚĞ�ĚĞƐĞŵƉĞŶŚĂƌ�Ƶŵ�
papel proeminente e inovador em assegurar a mudança para 
uma sociedade com baixas emissões de carbono. Isso exige 
ƋƵĞ�ƚŽĚĂƐ�ĂƐ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĕƁĞƐ�ĚĞƐĞŶǀŽůǀĂŵ�Ƶŵ�ƉůĂŶŽ�ĚĞ�ŐĞƐƚĆŽ�
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.

“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

Olhando à frente:  
preparando-nos para o futuro

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 
ĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌĞŵ�ŽƐ�ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ�ŵŽĚŽƐ�Ğŵ�ƋƵĞ�Ă�ŽĨĞƌƚĂ�ĚĞ�ĂƐƐŝƐ-
tência à saúde precisa ser moldada para um futuro com baixas 
ĞŵŝƐƐƁĞƐ�ĚĞ�ĐĂƌďŽŶŽ͘���ƉƌĞĐŝƐŽ�ĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌ�Ž�ŝŵƉĂĐƚŽ�ƋƵĞ�
isso terá sobre os modelos de assistência e como desenvolver e 
promover vias para baixas emissões de carbono.

É preciso desenvolver e explorar a tecnologia para baixas 
emissões de carbono para possibilitar a oferta de assistência à 
saúde sustentável.
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Por que precisamos agir agora?

“Nossa missão é, na verdade, a mudança his-
tórica e do mundo – construir, ao longo dos 
próximos 50 anos e além, uma economia glo-
bal com baixas emissões de carbono. E não é 
exagero dizer que o caráter e o rumo do pró-
ximo século serão estabelecidos pelo modo 
ĐŽŵŽ�ƌĞƐƉŽŶĚĞƌĞŵŽƐ�Ă�ĞƐƐĞ�ĚĞƐĂĮŽ͘͘͘�dŽĚŽƐ�
nós, governo, empresariado, sociedade civil 
e indivíduos – temos um papel a desempe-
nhar nessa tarefa importante.”

Primeiro-Ministro
Gordon Brown
19 de novembro de 2007

“Esta estratégias vem num momento importante, em que nosso governo está 
ƉĞƌĐĞďĞŶĚŽ�Ž�ĚĞƐĂĮŽ�ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽ�ƋƵĞ�ĞŶĨƌĞŶƚĂŵŽƐ�ĐŽŵ�ƌĞůĂĕĆŽ�Ă�ĐŽŵďĂƚĞƌ�ĂƐ�
ŵƵĚĂŶĕĂƐ�ĐůŝŵĄƟĐĂƐ͘͟

SustaiNE
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�ŐŽƌĂ�ƐĞ�ƌĞĐŽŶŚĞĐĞ�ĂŵƉůĂŵĞŶƚĞ�ƋƵĞ�ĂƐ�ŵƵĚĂŶĕĂƐ�ĐůŝŵĄƟĐĂƐ�
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

��ŵĞŶŽƐ�ƋƵĞ�ƚŽĚŽƐ�ƚŽŵĞŵŽƐ�ƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐ�ĚĞ�ŵĂŶĞŝƌĂ�ĞĨĞƟǀĂ�
agora, milhões de pessoas no mundo todo sofrerão fome, falta 
ĚĞ�ĄŐƵĂ�Ğ�ŝŶƵŶĚĂĕƁĞƐ�ĐŽƐƚĞŝƌĂƐ�ă�ŵĞĚŝĚĂ�ƋƵĞ�Ž�ĐůŝŵĂ�ŵƵĚĂƌ͘ �
Como uma das maiores organizações do mundo, o NHS tem 
ƵŵĂ�ŽďƌŝŐĂĕĆŽ�ŶĂĐŝŽŶĂů�Ğ�ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�ĂŐŝƌ�Ă�Įŵ�ĚĞ�ĨĂǌĞƌ�
diferença real e estabelecer um exemplo importante.

dĂŵďĠŵ�ŚĄ�ĨŽƌƚĞ�ŝŶĐĞŶƟǀŽ�ĮŶĂŶĐĞŝƌŽ�Ğŵ�ĂďŽƌĚĂƌ�ĂƐ�ŵƵĚĂŶĕĂƐ�
ĐůŝŵĄƟĐĂƐ͘���^ƚĞƌŶ�ZĞǀŝĞǁ5��ĐŽŶĐůƵŝƵ�ƋƵĞ�ŽƐ�ďĞŶĞİĐŝŽƐ�ĚĂ�ĨŽƌƚĞ�
Ğ�ƉƌĞĐŽĐĞ�ĂĕĆŽ�ĐŽŽƌĚĞŶĂĚĂ�ĐŽŶƚƌĂ�ĂƐ�ŵƵĚĂŶĕĂƐ�ĐůŝŵĄƟĐĂƐ�Ƶů-
trapassam em muito os custos econômicos de não fazer nada. 
�ƐƟŵĂͲƐĞ�ƋƵĞ�Ž�ĐƵƐƚŽ�ĚĞ�ŶĆŽ�ƚŽŵĂƌ�ƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐ�ƉŽĚĞƌŝĂ�ƐĞƌ�
ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ�Ă�ƉĞƌĚĞƌ�ĞŶƚƌĞ�ϱй�Ğ�ϮϬй�ĚŽ�W/��ŐůŽďĂů͕�ĞŶƋƵĂŶƚŽ�
ƋƵĞ�Ž�ĐƵƐƚŽ�ĚĞ�ƚŽŵĂƌ�ƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐ�ƉŽĚĞ�ƐĞƌ�ůŝŵŝƚĂĚŽ�Ă�ĐĞƌĐĂ�ĚĞ�
1% do PIB anual global. Deixar de tomar providências corretas 
agora e ao longo das próximas décadas leva ao risco de grande 
ƌƵƉƚƵƌĂ�ĚĂ�ĂƟǀŝĚĂĚĞ�ĞĐŽŶƀŵŝĐĂ�Ğ�ƐŽĐŝĂů͕�Ă�ƋƵĂů�ƐĞƌŝĂ�ŵƵŝƚŽ�
ĚŝİĐŝů�Ğ�ĐĂƌĂ�ĚĞ�ƌĞǀĞƌƚĞƌ͘

ZĞĐŽŶŚĞĐĞŶĚŽ�Ă�ƵƌŐġŶĐŝĂ�ƚƌĂǌŝĚĂ�ƉĞůĂƐ�ŵƵĚĂŶĕĂƐ�ĐůŝŵĄƟĐĂƐ͕�Ž�
'ŽǀĞƌŶŽ�ĚŽ�Zh�ĮƌŵŽƵ�Ž�ĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽ�ĚĞ�ƚŽŵĂƌ�ƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐ�
ĂŐŽƌĂ�Ğ�ŝŶƚƌŽĚƵǌŝƵ�Ă�>Ğŝ�ĚĂƐ�DƵĚĂŶĕĂƐ��ůŝŵĄƟĐĂƐ͕�ĐŽŵ�Ƶŵ�
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-
ƚĞŶĚŽ�Ă�ĂƟŶŐŝƌ�ĞƐƐĞ�ĂůǀŽ͘

4��ŚĂƩĂĐŚĂƌǇĂ͕�^͕͘�ϮϬϬϯ͕��ƵƌŽƉĞĂŶ�ŚĞĂƚ�ǁĂǀĞ�ĐĂƵƐĞĚ�ϯϱ͕ϬϬϬ�
ĚĞĂƚŚƐ͕�dŚĞ�EĞǁ�^ĐŝĞŶƟƐƚ͕�KŶůŝŶĞ͘��ǀĂŝůĂďůĞ�Ăƚ͗�ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘
ŶĞǁƐĐŝĞŶƟƐƚ͘ĐŽŵͬĂƌƟĐůĞͬĚŶϰϮϱϵ��ĐĐĞƐƐĞĚ�Ϭϳ�:ĂŶƵĂƌǇ�ϮϬϬϵ
ϱ Stern Review on the Economics of Climate Change, 2006, 
Cambridge: HM Treasury: Cambridge University Press
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Esta estratégia

O NHS da Inglaterra é responsável por mais de 18 milhões de 
ƚŽŶĞůĂĚĂƐ�ĚĞ��KϮ�Ă�ĐĂĚĂ�ĂŶŽ�ƉĂƌĂ�ĂƋƵĞĐĞƌ͕ �ƌĞƐĨƌŝĂƌ�Ğ�ŝůƵŵŝŶĂƌ�ŽƐ�
ĞĚŝİĐŝŽƐ͕�Ğŵ�ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽ�ĞůĠƚƌŝĐŽ͕�ŶĂ�ĂƋƵŝƐŝĕĆŽ�ĚĞ�ďĞŶƐ�Ğ�ŶŽ�
comissionamento de serviços, enviando os resíduos para ater-
ros, e os pacientes, os funcionários e os visitantes se locomo-
vem. 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 
ĂƐ�ĞǀŝĚġŶĐŝĂƐ�ĐŝĞŶơĮĐĂƐ�ĂĐƵŵƵůĂĚĂƐ�ƐŽďƌĞ�Ă�ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞ�ĚĞ�
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĕĆŽ�ĚŽ�ŵŽĚŽ�Ğŵ�ƋƵĞ�ŽƐ�ƐĞƌǀŝĕŽƐ�ĚĞ�ƐĂƷĚĞ�ƐĆŽ�ŽĨĞ-
recidos. Esta Estratégia mostra como podemos reagir diante do 
ĚĞƐĂĮŽ�Ğ�ĚĞŵŽŶƐƚƌĂ�ĐŽŵŽ�Ž�E,^�ĚĂ�/ŶŐůĂƚĞƌƌĂ�ƉŽĚĞ�ƐĞƌ�ƵŵĂ�
organização sustentável e exemplar no setor público, traba-
lhando com baixas emissões de carbono.

O que o NHS quer

�ĞƐĚĞ�ƋƵĞ�ůĂŶĕĂŵŽƐ�Ž�ƉƌŽũĞƚŽ�ĚĞ�ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂ�͞ZĞĚƵǌŝŶĚŽ�ĂƐ�
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 
ŽƌŐĂŶŝǌĂĕƁĞƐ�ƉĂƌĐĞŝƌĂƐ�ƋƵĞ�ƚƌĂďĂůŚĂŵ�ĐŽŵ�Ž�E,^͘

K�ƌĞƐƵůƚĂĚŽ�ĚĂ�ĐŽŶƐƵůƚĂ�ĚĞ�ƋƵĂƚƌŽ�ŵĞƐĞƐ�ĂƉƌĞƐĞŶƚĂ�ĨŽƌƚĞƐ�Ğǀŝ-
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 
ƌĞĚƵǌŝƌ�ĂƐ�ĞŵŝƐƐƁĞƐ�ĚĞ�ĐĂƌďŽŶŽ͘�&Žŝ�ĨĂƚŽ�ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽ�ƋƵĞ�ϲϱй�
ƐĞŶƟƌĂŵ�ƋƵĞ�ĂƐ�ŵĞĚŝĚĂƐ�ƉƌŽƉŽƐƚĂƐ�ŶŽ�ƉƌŽũĞƚŽ�ĚĞ�ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂ�
ŶĆŽ�ĨŽƌĂŵ�ĂŵďŝĐŝŽƐĂƐ�Ž�ƐƵĮĐŝĞŶƚĞ͘�^ĞƚĞŶƚĂ�Ğ�ŽŝƚŽ�ƉŽƌ�ĐĞŶƚŽ�
ĚŽƐ�ĐŽŶƐƵůƚĂĚŽƐ�ƐĞŶƟƌĂŵ�ƋƵĞ�Ă�ƌĞĚƵĕĆŽ�ĚĂƐ�ĞŵŝƐƐƁĞƐ�ĚĞ�
carbono deveria ser medida e administrada como parte das 
operações centrais em todas as organizações do NHS.

WŽĚĞŵŽƐ�ĂƵŵĞŶƚĂƌ�Ă�ĂƟǀŝĚĂĚĞ�İƐŝĐĂ͖�ƉƌŽŵŽǀĞƌ�ƵŵĂ�ĚŝĞƚĂ�ŵĞůŚŽƌ͖�ŵĞ-
lhorar a saúde mental; reduzir a obesidade; promover locomoção segura, 
ŵĞůŚŽƌĂƌ�Ă�ƋƵĂůŝĚĂĚĞ�ĚŽ�Ăƌ͖�Ğ�ĂũƵĚĂƌ�Ă�ƌĞŐĞŶĞƌĂƌ�ĂƐ�ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐ�Ğ�ĞĐŽ-
ŶŽŵŝĂƐ�ůŽĐĂŝƐ�ĂƚƌĂǀĠƐ�ĚĂ�ƌĞĚƵĕĆŽ�ĚĂƐ�ĞŵŝƐƐƁĞƐ�ĚĞ�ĐĂƌďŽŶŽ͕�Ž�ƋƵĞ͕�ƉŽƌ�ƐƵĂ�
vez, leva a comunidades mais seguras, mais saudáveis e mais realizadas.
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Sustentabilidade é uma  
questão de qualidade

�ƐƚĂ�ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂ�ƌĞĨŽƌĕĂ�Ž�ƉĞĚŝĚŽ�ĚĞ�>ŽƌĚ��Ăƌǌŝ�ƉŽƌ�͞�ƐƐŝƐƚġŶ-
cia de Alta Qualidade Para Todos” . Uma importante medida 
ĚĂ�ƋƵĂůŝĚĂĚĞ�ĚĞ�ƋƵĂůƋƵĞƌ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽ�Ġ�ƐƵĂ�ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞ�ĚĞ�
ŽĨĞƌĞĐĞƌ�ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ�ĂůƚŽƐ�ƉĂĚƌƁĞƐ�ŶĆŽ�ŝŵƉŽƌƚĂ�ƋƵĂŶƚŽ�
ŵƵĚĞŵ�ĂƐ�ĐŝƌĐƵŶƐƚąŶĐŝĂƐ͘��Ɛ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĕƁĞƐ�ƋƵĞ�ĂƚƵĂŵ�ƌĞĚƵǌŝŶ-
ĚŽ�ƐƵĂ�ƉĞŐĂĚĂ�ĚĞ�ĐĂƌďŽŶŽ�ƐĞ�ďĞŶĞĮĐŝĂƌĆŽ�ĚĞ�ŵĂŝŽƌ�ƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂ�
ĨƌĞŶƚĞ�ăƐ�ĐŽŶƐĞƋƵġŶĐŝĂƐ�ĚĂƐ�ŵƵĚĂŶĕĂƐ�ĐůŝŵĄƟĐĂƐ͘

K�E,^�ƌĞĐŽŶŚĞĐĞ�ƋƵĞ�ƐƵĂ�ƌĞƉƵƚĂĕĆŽ�ĞƐƚĂƌĄ�Ğŵ�ƌŝƐĐŽ�ă�ŵĞĚŝĚĂ�
ƋƵĞ�Ă�ĐŽŶƐĐŝĞŶƟǌĂĕĆŽ�Ğ�ĂƐ�ĞǆƉĞĐƚĂƟǀĂƐ�ĚŽ�ƉƷďůŝĐŽ�ĂƵŵĞŶ-
tarem no contexto de eventos globais. O público agora está 
ŵƵŝƚŽ�ŵĂŝƐ�ĐŝĞŶƚĞ�ĚĂ�ĂŵĞĂĕĂ�ĚĂƐ�ŵƵĚĂŶĕĂƐ�ĐůŝŵĄƟĐĂƐ�ŐůŽďĂŝƐ͘�
K�ƉƷďůŝĐŽ�ƉƌĞĐŝƐĂ�ƚĞƌ�Ă�ƚƌĂŶƋƵŝůŝĚĂĚĞ�ĚĞ�ƐĂďĞƌ�ƋƵĞ�ƵŵĂ�ŽƌŐĂ-
nização icônica como o NHS está protegendo sua capacidade 
ĚĞ�ĨŽƌŶĞĐĞƌ�ĂƐƐŝƐƚġŶĐŝĂ�ă�ƐĂƷĚĞ�ĐŽŵ�ĂůƚĂ�ƋƵĂůŝĚĂĚĞ�Ğ�ĚĞ�ŵŽĚŽ�
ƐƵƐƚĞŶƚĄǀĞů�Ğ�ĚĞ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƌ�ĞƐƐĞƐ�ƌŝƐĐŽƐ�ĂŐŽƌĂ�ƉĂƌĂ�ŐĂƌĂŶƟƌ�
ƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂ�Ğ�ĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞ�ĚŽ�ĞŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽ͘

Ações, não palavras

KƐ�ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ�ĚĂ�ĐŽŶƐƵůƚĂ�ũĄ�ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƌĂŵ�ƋƵĞ�ĂƐ�ŽƌŐĂŶŝ-
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 
ƉŽůşƟĐĂ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĕŽƐ�ă�ƐĂƷĚĞ͘��Ɛ�ƉŽůşƟĐĂƐ�ŶĂĐŝŽŶĂŝƐ�Ğ�ƌĞŐŝŽŶĂŝƐ�
ƋƵĞ�ŝŶŇƵĞŶĐŝĂŵ�ĐŽŵŽ�ŽĨĞƌĞĐĞŵŽƐ�ĂƐƐŝƐƚġŶĐŝĂ�ă�ƐĂƷĚĞ�Ğ�ĐŽŵŽ�
ƉƌŽŵŽǀĞŵŽƐ�ƐĂƷĚĞ�ĚĞǀĞŵ�ƐĞƌ�ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞ�Ğ�ƐŝƐƚĞŵĂƟĐĂŵĞŶƚĞ�
ĂůŝŶŚĂĚĂƐ�ƉĂƌĂ�ŐĂƌĂŶƟƌ�ƋƵĞ�Ž�E,^�ƐĞ�ƚŽƌŶĞ�Ƶŵ�ĚŽƐ�ƐĞƌǀŝĕŽƐ�ĚĞ�
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, 
ŵĂƐ�ĚĂ�ĨŽƌŵĂ�ƋƵĞ�Ž�E,^�ƚĞƌĄ�ŶŽ�ĨƵƚƵƌŽ�Ğ�ĐŽŵŽ�ĨŽƌŶĞĐĞƌĄ�ĂƐ-
sistência a uma população em transformação num mundo em 
transformação. Reduzir as emissões de carbono não apenas 
ĞĐŽŶŽŵŝǌĂƌĄ�ĚŝŶŚĞŝƌŽ�ƋƵĞ�ƉŽĚĞ�ƐĞƌ�ƌĞŝŶǀĞƐƟĚŽ�ĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ�ŶĂ�
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 
ƉĂƌĂ�ĨŽƌŶĞĐĞƌ�Ă�ůŝĚĞƌĂŶĕĂ͕�Ž�ĂƉŽŝŽ�Ğ�ĂƐ�ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ�ƋƵĞ�ĂƐ�
organizações do NHS precisam para conduzir a ação.

K�ŶŽǀŽ�ĚĞƐĂĮŽ�ĐŽŵ�ƋƵĞ�Ž�E,^�ƐĞ�ĚĞƉĂƌĂ�ĂŐŽƌĂ�Ġ�ĐŽŵŽ�ĂŵĞ-
ŶŝǌĂƌ�ĂƐ�ŵƵĚĂŶĕĂƐ�ĐůŝŵĄƟĐĂƐ�Ğ�ĂĚĂƉƚĂƌͲƐĞ�Ă�ĞůĂƐ͘�WŽĚĞŵ�ƐĞƌ�
administradas e podem ser paradas.

“Vemos a estratégia como um ponto de referência importante para impulsionar a redução das emis-
sões de carbono dentro do NHS e fazer a ligação importante entre as emissões de carbono e a saúde.”

Comissão de Assistência à Saúde
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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 vincu-
ůĂƟǀĂ�ĚŽ�'ŽǀĞƌŶŽ�Ğ�
as metas nacionais

,Ą�ŵĞƚĂƐ�ũƵƌŝĚŝĐĂŵĞŶƚĞ�ǀŝŶĐƵůĂƟǀĂƐ�ĚŽ�
Governo do RU para reduzir as emis-
sões 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 sen-
do medido, monitorizado e administrado.

2. A força das  
ĞǀŝĚġŶĐŝĂƐ�ĐŝĞŶơĮĐĂƐ�
para agir agora sobre 
ĂƐ�ŵƵĚĂŶĕĂƐ�ĐůŝŵĄƟ-
cas

��ĨŽƌĕĂ�ĚĂƐ�ĞǀŝĚġŶĐŝĂƐ�ĚĞ�ƋƵĞ�ĂƐ�ŵƵ-
ĚĂŶĕĂƐ�ĐůŝŵĄƟĐĂƐ�ĞƐƚĆŽ�ĂĐŽŶƚĞĐĞŶĚŽ�
ĂŐŽƌĂ͕�ĚĞ�ƋƵĞ�ůĞǀĂƌĆŽ�Ă�ŵƵĚĂŶĕĂƐ�ƐĠƌŝĂƐ�
Ğ�ƉĞƌŝŐŽƐĂƐ�Ğ�ĚĞ�ƋƵĞ�ƐĆŽ�ĐĂƵƐĂĚĂƐ�ƉĞůŽ�
comportamento humano agora são fortes 
demais para serem ignoradas. Elas estão 
desestabilizando o clima do mundo e 
afetando adversamente a saudade da 
população.

ϯ͘�KƐ�ďĞŶĞİĐŝŽƐ�ĚĞ�
saúde agora para 
pacientes e popula-
ção e para o próprio 
sistema de saúde

Tomar providências agora não é algo 
ƋƵĞ�ǀĂŝ�ĂƉĞŶĂƐ�ƌĞĚƵǌŝƌ�Ž�ƌŝƐĐŽ�ŶŽ�ůŽŶ-
go prazo. A ação agora também terá 
ďĞŶĞİĐŝŽƐ�ŝŵĞĚŝĂƚŽƐ�ƐŽďƌĞ�Ă�ƐĂƷĚĞ͘�K�
ĂƵŵĞŶƚŽ�ĚŽƐ�ŶşǀĞŝƐ�ĚĞ�ůŽĐŽŵŽĕĆŽ�ĂƟ-
va, por exemplo, leva a uma redução 
do risco de obesidade, diabetes, do-
ença cardíaca e doença mental leve, 
bem como reduz os traumas e mortes 
por acidentes de trânsito e melhora 
Ă�ƋƵĂůŝĚĂĚĞ�ĚŽ�Ăƌ͘ ���ĂĕĆŽ�ŶĆŽ�ĂƉĞŶĂƐ�
ďĞŶĞĮĐŝĂƌĄ�Ă�ƐĂƷĚĞ�ĚĂ�ƉŽƉƵůĂĕĆŽ�
ĂŐŽƌĂ͕�ŵĂƐ�ƚĂŵďĠŵ�ďĞŶĞĮĐŝĂƌĄ�Ğ�
sustentará mudanças no sistema de 
assistência à saúde como um todo.

“Como estudantes que serão, em grande parte, empregados pelo NHS no futuro, 
ŶŽƐƐŽƐ�ŵĞŵďƌŽƐ�ĚĆŽ�ĂƐ�ďŽĂƐ�ǀŝŶĚĂƐ�ĂŽƐ�ĚĞƐĂĮŽƐ�ĐŽůŽĐĂĚŽƐ�ƉŽƌ�ĞƐƚĂ�ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂ͘͟

Medsin

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



 Estratégia de Redução das Emissões de Carbono do NHS para a Inglaterra 21

4. A importância das 
reduções de custos 
e da resiliência da 
energia

Há redução importante dos custos 
a ser feita, inicialmente na área de 
ĞĮĐŝġŶĐŝĂ�ĚĂ�ĞŶĞƌŐŝĂ͘�KƐ�ƉƌĞĕŽƐ�ĚĂ�
energia são altamente imprevisíveis, 
mas têm muito mais probabilidade de 
ĂƵŵĞŶƚĂƌ�ĚŽ�ƋƵĞ�ĚĞ�ĚŝŵŝŶƵŝƌ͘ �dŽĚŽƐ�
os planos comerciais precisam ser o 
ŵĂŝƐ�ƌĞƐŝƐƚĞŶƚĞƐ�ƉŽƐƐşǀĞů�ăƐ�ŇƵƚƵĂĕƁĞƐ�
de preços e de disponibilidade pela 
sabedoria no abastecimento e no uso 
da energia. Os recursos poupados 
ĐŽŵ�ƚĂŝƐ�ĂĕƁĞƐ�ƉŽĚĞŵ�ƐĞƌ�ƌĞŝŶǀĞƐƟ-
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.

5. A disposição e 
compromisso das 
organizações do 
NHS e de seu pesso-
al de atuarem agora.

Os resultados da consulta de 2008 so-
bre redução das emissões de carbono 
ƉĂƌĂ�Ž�E,^�ŶĂ�/ŶŐůĂƚĞƌƌĂ�ŵŽƐƚƌĂŵ�ƋƵĞ�
há uma forte disposição e compromis-
so das organizações e dos funcionários 
do NHS em assumirem a dianteira. 
Esse compromisso e disposição preci-
sam ser coordenados e galvanizados 
ƉŽƌ�Ƶŵ�ĂƉŽŝŽ�ƐŝƐƚĞŵĄƟĐŽ͕�ŽƌŝĞŶƚĂĕĆŽ�
e liderança em todo o NHS e do De-
partamento de Saúde.

6. A necessidade 
do NHS de ser ago-
ra exemplar como 
liderança no setor 
público

Finalmente, há grande necessidade e 
oportunidade para o NHS estabelecer-
-se como exemplo. As organizações do 
NHS podem demonstrar às organiza-
ĕƁĞƐ�ƉĂƌĐĞŝƌĂƐ�Ğ�ă�ƉŽƉƵůĂĕĆŽ�ƋƵĞ�ĂƐ�
pessoas saudáveis dependem de um 
meio ambiente saudável. O risco cada 
vez maior de efeitos adversos sobre a 
ƐĂƷĚĞ�ƉĞůĂƐ�ŵƵĚĂŶĕĂƐ�ĐůŝŵĄƟĐĂƐ�ĞƐƚĄ�
acontecendo sob os olhos desta gera-
ção – será o legado desta geração.
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Desenvolvimento sustentável

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  
ĐĂƌďŽŶŽ�ƐĆŽ�Ă�ĐŚĂǀĞ�ƉĂƌĂ�͞ǀŝǀĞƌ�ĚĞŶƚƌŽ�ĚŽƐ�ůŝŵŝƚĞƐ�
ambientais”, assim como abordar as mudanças  
ĐůŝŵĄƟĐĂƐ�Ġ�ĂůŐŽ�ĐĞŶƚƌĂů�Ă�ƵŵĂ�͞ƐŽĐŝĞĚĂĚĞ�ƐĂƵĚĄǀĞů͕�
ũƵƐƚĂ�Ğ�ĞƋƵŝƚĂƟǀĂ͘͟

O desenvolvimento sustentável é a estrutura dentro 
ĚĂ�ƋƵĂů�ĂƐ�ĞŵŝƐƐƁĞƐ�ĚĞ�ĐĂƌďŽŶŽ�ƐĞƌĆŽ�ƌĞĚƵǌŝĚĂƐ͘

͞'ŽƐƚĂƌşĂŵŽƐ�ĚĞ�ǀĞƌ�Ž�E,^�ĂŐŝŶĚŽ�ĐŽŵŽ�Ƶŵ�ďŽŵ�ĐŝĚĂĚĆŽ�ĐŽƌƉŽƌĂƟǀŽ�Ğ�ƵƐĂŶĚŽ�ƐĞƵƐ�ƌĞĐƵƌƐŽƐ�ƉĂƌĂ�ĨĂǌĞƌ�
ƵŵĂ�ĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽ�ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂ�ă�ƐĂƷĚĞ�Ğ�ă�ƐƵƐƚĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞ�ĚĂƐ�ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐ�ƋƵĞ�ƐĞƌǀĞ͘��ŽŵŽ�ƉĂƌƚĞ�ĚŝƐ-
ƐŽ͕�Ž�E,^�ƉƌĞĐŝƐĂ�ƐĞ�ƚŽƌŶĂƌ�ůşĚĞƌ�ĚŽ�ƐĞƚŽƌ�ƉƷďůŝĐŽ�ŶĂ�ƌĞĚƵĕĆŽ�ĚĂƐ�ĞŵŝƐƐƁĞƐ�ĚĞ�ĐĂƌďŽŶŽ͕�ƉĂƌƟĐƵůĂƌŵĞŶƚĞ�
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ�ŽƐ�ĞĨĞŝƚŽƐ�ƉŽƚĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ�ĐĂƚĂƐƚƌſĮĐŽƐ�ĚĂƐ�ŵƵĚĂŶĕĂƐ�ĐůŝŵĄƟĐĂƐ�ƐŽďƌĞ�Ă�ƐĂƷĚĞ�ŚƵŵĂŶĂ͘���
parte absolutamente vital que o desempenho na redução das emissões de carbono seja medido e admi-
ŶŝƐƚƌĂĚŽ�ĞĨĞƟǀĂŵĞŶƚĞ�ĐŽŵŽ�ƉĂƌƚĞ�ĚĂƐ�ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ�ĐĞŶƚƌĂŝƐ͕�ŶĆŽ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽ�ĐŽŵŽ�ĂŐĞŶĚĂ�ĂĚŝĐŝŽŶĂů͘͟

Comissão de Desenvolvimento Sustentável

Contexto para o desenvolvimento sustentável e 
ůŝŐĂĕƁĞƐ�ĐŽŵ�Ă�ƉŽůşƟĐĂ�Ğ�Ă�ůĞŐŝƐůĂĕĆŽ�ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ
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WĂƌĂ�ĂƟŶŐŝƌ�ĞƐƐĞƐ�ŽďũĞƟǀŽƐ͕�ŽƐ�ƐĞŐƵŝŶƚĞƐ�ƉƌŝŶĐşƉŝŽƐ�
ĚĞǀĞŵ�ĨŽƌŵĂƌ�Ă�ďĂƐĞ�ƉĂƌĂ�ƚŽĚĂ�Ă�ƉŽůşƟĐĂ͗

Viver Dentro dos Limites  
Ambientais

Respeitando os limites do meio 
ambiente do planeta, seus recursos 

e biodiversidade – para melhorar 
ŶŽƐƐŽ�ĂŵďŝĞŶƚĞ�Ğ�ŐĂƌĂŶƟƌ�ƋƵĞ�ŽƐ�

recursos naturais necessários à vida 
ŶĆŽ�ƐĞũĂŵ�ĐŽŵƉƌŽŵĞƟĚŽƐ�Ğ�ƋƵĞ�

permaneçam assim para as futuras 
gerações.

Assegurar uma Sociedade 
Forte, Saudável e Justa

Atendendo às diversas necessidades 
de todas as pessoas nas comunidades 

existentes e futuras, promovendo o 
bem-estar social, a coesão e a inclu-
são sociais e criando oportunidades 

iguais para todos.

Alcançar uma Economia 
Sustentável

Construindo uma economia forte, 
ĞƐƚĄǀĞů�Ğ�ƐƵƐƚĞŶƚĄǀĞů͕�ƋƵĞ�ƉƌŽƉŽƌ-
cione prosperidade e oportunida-
ĚĞƐ�ƉĂƌĂ�ƚŽĚŽƐ�Ğ�ŶĂ�ƋƵĂů�ŽƐ�ĐƵƐƚŽƐ�
ambientais e sociais caiam sobre 

ĂƋƵĞůĞƐ�ƋƵĞ�ŽƐ�ŝŵƉƁĞŵ�;Ž�ƉŽůƵŝĚŽƌ�
ƉĂŐĂͿ�Ğ�ŶĂ�ƋƵĂů�ƐĞ�ŝŶĐĞŶƟǀĞ�Ž�ƵƐŽ�

ĞĮĐŝĞŶƚĞ�ĚŽƐ�ƌĞĐƵƌƐŽƐ͘

Promover Boa  
Administração

WƌŽŵŽǀĞŶĚŽ�ĂƟǀĂŵĞŶƚĞ�ƐŝƐƚĞŵĂƐ�ĚĞ�
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ�ĞĨĞƟǀŽƐ�Ğ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƟ-
vos em todos os níveis da sociedade 
ʹ�ĞŶŐĂũĂŶĚŽ�Ă�ĐƌŝĂƟǀŝĚĂĚĞ͕�Ă�ĞŶĞƌŐŝĂ�

e a diversidade das pessoas.

Usar a Ciência Segura de 
Modo Responsável

�ƐƐĞŐƵƌĂŶĚŽ�ƋƵĞ�Ă�ƉŽůşƟĐĂ�ƐĞũĂ�
desenvolvida e implementada com 
ďĂƐĞ�Ğŵ�ĨŽƌƚĞƐ�ĞǀŝĚġŶĐŝĂƐ�ĐŝĞŶơĮ-

cas, ao mesmo tempo considerando 
ĂƐ�ŝŶĐĞƌƚĞǌĂƐ�ĐŝĞŶơĮĐĂƐ�;ĂƚƌĂǀĠƐ�ĚŽ�
princípio da precaução), bem como 

ĂƟƚƵĚĞƐ�Ğ�ǀĂůŽƌĞƐ�ƉƷďůŝĐŽƐ͘

Figura 2: Cinco princípios de desenvolvimento sustentável 8

8^ĞĐƵƌŝŶŐ�ƚŚĞ�&ƵƚƵƌĞ͕�h<�'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ�ƐƚƌĂƚĞŐǇ�ĨŽƌ�ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ�ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕�ϮϬϬϱ�;�D�ϲϰϲϳͿ�>ŽŶĚŽŶ͗�,D^K�KŶůŝŶĞ
�ǀĂŝůĂďůĞ�Ăƚ͗�ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĚĞĨƌĂ͘ŐŽǀ͘ƵŬͬƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞͬŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚͬƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐͬƵŬͲƐƚƌĂƚĞŐǇͬŝŶĚĞǆ͘Śƚŵ��ĐĐĞƐƐĞĚ�ϭϯ�:ĂŶƵĂƌǇ�ϮϬϬϵͿ
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O círculo virtuoso

EŽ�E,^͕�Ġ�ĨƌĞƋƵĞŶƚĞ�ĚĞŶŽŵŝŶĂƌ�Ž�
desenvolvimento sustentável uma boa 
ĐŝĚĂĚĂŶŝĂ�ĐŽƌƉŽƌĂƟǀĂ͘�/ƐƐŽ�ƐŝŐŶŝĮĐĂ�ƵƐĂƌ�
ŽƐ�ƉŽĚĞƌĞƐ�Ğ�ƌĞĐƵƌƐŽƐ�ĐŽƌƉŽƌĂƟǀŽƐ�ĚĂƐ�
ŽƌŐĂŶŝǌĂĕƁĞƐ�ĚŽ�E,^�ĚĞ�ŵŽĚŽƐ�ƋƵĞ� 
ďĞŶĞĮĐŝĞŵ͕�Ğ�ŶĆŽ�ůĞƐĞŵ͕�Ž�ŵĞŝŽ� 
ĂŵďŝĞŶƚĞ�ƐŽĐŝĂů͕�ĞĐŽŶƀŵŝĐŽ�Ğ�İƐŝĐŽ�Ğŵ�
ƋƵĞ�ƚŽĚŽƐ�ǀŝǀĞŵŽƐ͘�K�ŵŽĚŽ�Ğŵ�ƋƵĞ�
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 
Ƶŵ�ďŽŵ�ĐŝĚĂĚĆŽ�ĐŽƌƉŽƌĂƟǀŽ�ƉŽĚĞ�
ƉŽƵƉĂƌ�ĚŝŶŚĞŝƌŽ͕�ďĞŶĞĮĐŝĂƌ�Ă�ƐĂƷĚĞ�ĚĂ�
população e ajudar a reduzir as desigual-
ĚĂĚĞƐ�ŶĂ�ƐĂƷĚĞ͘�DƵŝƚĂƐ�ŵĞĚŝĚĂƐ�ƋƵĞ�
melhoram a saúde também contribuem 
para o desenvolvimento sustentável e 
vice-versa.

Isso é mais bem ilustrado como um 
círculo virtuoso:

Figura 3: Círculo virtuoso

ZĞĐƵƌƐŽƐ�ĚŽ�E,^͕�ƋƵĞ�
ŝŶŇƵĞŶĐŝĂŵ͙

͙ĂƐ�ĐŽŶĚŝĕƁĞƐ�ĞĐŽŶƀŵŝĐĂƐ͕�ƐŽĐŝĂŝƐ�
Ğ�ĂŵďŝĞŶƚĂŝƐ�ůŽĐĂŝƐ͕�ĂƐ�ƋƵĂŝƐ�ƚġŵ�
ŝŵƉĂĐƚŽ�ƐŽďƌĞ͙

�͙Ă�ƐĂƷĚĞ�ĚĂ�ƉŽƉƵůĂĕĆŽ�ůŽĐĂů͕� 
Ž�ƋƵĞ�ƉŽĚĞ�ĂũƵĚĂƌ�Ă�ƌĞĚƵǌŝƌ͙

͙ŽƐ�ŶşǀĞŝƐ�ĚĞ�ĚĞŵĂŶĚĂ�ƉĂƌĂ�ŽƐ�ƐĞƌǀŝĕŽƐ�
ĚĞ�ƐĂƷĚĞ͕�Ž�ƋƵĞ�ƚĞŵ�ŝŵƉĂĐƚŽ�ƐŽďƌĞ͙

͙Ă�ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞ�ĚŽ�E, �̂ĚĞ�ĨŽƌŶĞĐĞƌ�
ƐĞƌǀŝĕŽƐ�ĚĞ�ƋƵĂůŝĚĂĚĞ �͕Ž�ƋƵĞ�ĂĨĞƚĂ͙

�͙Ă�ƐĂƷĚĞ�ĚĂ�ƉŽƉƵůĂĕĆŽ�ůŽĐĂů͕�Ž�
ƋƵĞ�ĂũƵĚĂƌ�Ă�ƌĞĚƵǌŝƌ͙

�͙ŽƐ�ŶşǀĞŝƐ�ĚĞ�ĚĞŵĂŶĚĂ�ƉŽƌ�ƐĞƌǀŝĕŽƐ�
ĚĞ�ƐĂƷĚĞ͕�Ž�ƋƵĞ�ƚĞŵ�ŝŵƉĂĐƚŽ�ƐŽďƌĞ͙

͞sĞŵŽƐ�Ă�ƉƌŽĮƐƐĆŽ�ŵĠĚŝĐĂ�ĚĞƐĞŵƉĞŶŚĂŶĚŽ�Ƶŵ�ƉĂƉĞů�ĐŽŵ�ĂůƚŽ�ƉŽƚĞŶĐŝĂů�ĚĞ�ŝŶŇƵġŶĐŝĂ�ƉĂƌĂ�ĞŶĐĂďĞĕĂƌ�
um movimento de redução das emissões de carbono e de desenvolvimento sustentável. Os médicos são 
ĂůƚĂŵĞŶƚĞ�ƌĞƐƉĞŝƚĂĚŽƐ�ƉĞůŽ�ƉƷďůŝĐŽ͕�ƉŽƌ�ŽƵƚƌŽƐ�ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐ�Ğ�ƉĞůŽƐ�ůĞŐŝƐůĂĚŽƌĞƐ͕�Ğ�ƐƵĂ�ǀŽǌ�ĐŽůĞƟǀĂ�ƉŽĚĞ�
trazer um impacto considerável.”

Academia dos Colégios Reais de Medicina
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Figura 4: Círculo virtuoso para Locomoção no NHS

Em 2006, o Modelo de Avaliação da 
�ŽĂ��ŝĚĂĚĂŶŝĂ��ŽƌƉŽƌĂƟǀĂ�ĚŽ�E,^͕�
um kit de ferramentas para ajudar as 
organizações do NHS a se tornarem 
ďŽŶƐ�ĐŝĚĂĚĆŽƐ�ĐŽƌƉŽƌĂƟǀŽƐ͕�ĨŽŝ�ůĂŶĕĂĚŽ�
pela Comissão de Desenvolvimento 
Sustentável. Mais de metade de todas 
as organizações do NHS agora estão 
ƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂƐ͕�ĞŵďŽƌĂ�ĐŽŶƟŶƵĞ�Ă�ŚĂǀĞƌ�
ampla variação entre as regiões.

Uma parte importante e urgente de ser 
Ƶŵ�ďŽŵ�ĐŝĚĂĚĆŽ�ĐŽƌƉŽƌĂƟǀŽ�Ġ�ĐŽŵ-
ƉƌĞĞŶĚĞƌ�Ž�ƋƵĞ�ƐŝŐŶŝĮĐĂ�ƐĞ�ƚŽƌŶĂƌ�ƵŵĂ�
organização com baixos níveis de emis-
ƐƁĞƐ�ĚĞ�ĐĂƌďŽŶŽ͘���ĂůĨĂďĞƟǌĂĕĆŽ�ƐŽďƌĞ�
Ž�ĐĂƌďŽŶŽ͕�Ă�ŵĂƚĞŵĄƟĐĂ�ĚŽ�ĐĂƌďŽŶŽ�Ğ�Ă�
administração do carbono precisam ser 
ƚŽŵĂĚĂƐ�ƚĆŽ�Ă�ƐĠƌŝŽ�ƋƵĂŶƚŽ�ĂƐ�ƌĞƐƉŽŶ-
sabilidades semelhantes para com a 
ƉƌŽďŝĚĂĚĞ�ĮŶĂŶĐĞŝƌĂ�Ğ�Ă�ƐĞŐƵƌĂŶĕĂ�ĚŽƐ�
pacientes. A administração das emis-
sões de carbono precisa ser promovida 
ĚŽ�ŵĞƐŵŽ�ŵŽĚŽ�ƐŝƐƚĞŵĄƟĐŽ�Ğ�ŵŝŶƵĐŝŽ-
ƐŽ�ĐŽŵ�ƋƵĞ�ĂƐƐƵŵŝŵŽƐ�Ă�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ�
ĮŶĂŶĐĞŝƌĂ�Ğ�Ă�ĐůşŶŝĐĂ͘

͙ŵĞůŚŽƌĂ�ĚŽƐ�ŵĞŝŽƐ�ĚĞ�
transporte sustentáveis

͙ŝŶĐĞŶƟǀĂ�Ă�ůŽĐŽŵŽĕĆŽ�ŵĂŝƐ�
ĂƟǀĂ�;ĐĂŵŝŶŚĂĚĂƐ͕�ĐŝĐůŝƐŵŽͿ͕�

Ž�ƋƵĞ�ůĞǀĂ�Ă͙

͙ĂƵŵĞŶƚŽ�ĚĂ�ƐĂƷĚĞ�İƐŝĐĂ�Ğ�
ŵĞŶƚĂů�ĚĂ�ƉŽƉƵůĂĕĆŽ�ůŽĐĂů͙

͙ŵĞŶŽƐ�ƚƌĄĨĞŐŽ͕�ŵĞŶŽƐ�ƚƌĂƵŵĂƐ͕�
ŵĞůŚŽƌĂ�ĚĂ�ƋƵĂůŝĚĂĚĞ�ĚŽ�Ăƌ͙

͙ƌĞĚƵǌŝŶĚŽ�ŽƐ�ŶşǀĞŝƐ�ĚĞ�
demanda para os serviços de 
ƐĂƷĚĞ͕�Ž�ƋƵĞ�ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂ͙

�͙ŵĂŝƐ�ŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ�Ğŵ�
outros serviços de saúde e 
ƉƷďůŝĐŽƐ͕�Ž�ƋƵĞ�ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂ͙
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Processo de consulta

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 
ZĞƐƉŽƐƚĂƐ�ă��ŽŶƐƵůƚĂ͕�ƋƵĞ�ĞǆƉůŽƌĂ�ĂƐ�ƌĞƐƉŽƐƚĂƐ�ĐŽŵ�ŵĂŝƐ�ĚĞƚĂ-
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 
ĚŽ�E,^�ŶĂ�/ŶŐůĂƚĞƌƌĂ�Ğ�ĨŽƌĂŵ�ƉĞƐƋƵŝƐĂĚĂƐ�ƌĞƐƉŽƐƚĂƐ�ĚĞ�ĂŵƉůĂ�
variedade de parceiros e interessados.

O documento de consulta e o relatório de apoio sobre as 
ƉĞŐĂĚĂƐ�ĚĞ�ĐĂƌďŽŶŽ�ĮĐĂƌĂŵ�ĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐ�ĚƵƌĂŶƚĞ�Ž�ƉĞƌşŽĚŽ�ĚĞ�
consulta no site da Unidade de Desenvolvimento Sustentável 
do NHS.9

Sessenta e seis por cento das organizações do NHS respon-
deram durante esse período. A grande maioria das respostas 
ĨŽŝ�ƌĞĐĞďŝĚĂ�ŶĂ�ĨŽƌŵĂ�ŽŶůŝŶĞ�Ă�ƉĂƌƟƌ�ĚŽ�ƐŝƚĞ͘�dĂŵďĠŵ�ƌĞĐĞďĞ-
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 
ƉĞƌŵŝƟƵ�ƋƵĞ�ĨŽƐƐĞŵ�ŽƵǀŝĚŽƐ�ƉŽŶƚŽƐ�ĚĞ�ǀŝƐƚĂ�ĚĞƚĂůŚĂĚŽƐ�ĚĞ�
ǀĄƌŝŽƐ�ĨƵŶĐŝŽŶĄƌŝŽƐ�Ğ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĕƁĞƐ�ĂƚƌĂǀĠƐ�ĚĂ�ĚŝƐĐƵƐƐĆŽ�Ğŵ�ŽĮ-
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.

O que ouvimos

hŵĂ�ƉĞƐƋƵŝƐĂ�ƐŝŵƉůĞƐ�ƉŽƌ�ĞͲŵĂŝů�ŐĞƌŽƵ�ϯ͘Ϯϳϵ�ǀŽƚŽƐ�ƉĂƌĂ�Ă�
ƉĞƌŐƵŶƚĂ�͞sŽĐġ�ĂĐŚĂ�ƋƵĞ�Ž�E,^�ĚĞǀĞƌŝĂ�ƐĞƌ�ƵŵĂ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽ�
líder no setor público com relação à sustentabilidade e às bai-
ǆĂƐ�ĞŵŝƐƐƁĞƐ�ĚĞ�ĐĂƌďŽŶŽ͍͟�KƐ�ǀŽƚŽƐ�͞Ɛŝŵ͟�ĨŽƌĂŵ�ϯ͘Ϭϳϴ�;ϵϰйͿ͕�
ĐŽŵ�ϮϬϭ�;ϲйͿ�ǀŽƚŽƐ�͞ŶĆŽ͘͟

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 Desen-
volvimento Sustentável, a Sustrans e a Sustain.

Esta consulta foi realizada pelo NHS para o NHS. Sessenta e 
seis por cento das organizações do NHS responderam e, des-
ƚĂƐ͕�ϵϱй�ĚŝƐƐĞƌĂŵ�ƋƵĞ�ĂƉŽŝĂŵ�ĨŽƌƚĞŵĞŶƚĞ�ƋƵĞ�Ž�E,^�ĂƐƐƵŵĂ�
a liderança dessa agenda (Figura 5).

�ƉĞƐĂƌ�ĚĞ�ƐƵŐĞƐƚƁĞƐ�ĞƐƉĞĐşĮĐĂƐ�ƐŽďƌĞ�Ă�ĂĕĆŽ�ŶŽ�ƉƌŽũĞƚŽ�ĚĞ�ĞƐ-
ƚƌĂƚĠŐŝĂ͕�ϲϱй�ĚĂƐ�ƌĞƐƉŽƐƚĂƐ�ĚĞ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĕƁĞƐ�ĚŽ�E,^�ƐĞŶƟƌĂŵ�
ƋƵĞ�ĂƐ�ŵĞĚŝĚĂƐ�ƉƌŽƉŽƐƚĂƐ�ŶĆŽ�ĞƌĂŵ�ƐƵĮĐŝĞŶƚĞƐ�ƉĂƌĂ�Ă�ĞƐĐĂůĂ�
de impacto exigida para reduzir nossa pegada. Setenta e oito 
ƉŽƌ�ĐĞŶƚŽ�ĚĂƐ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĕƁĞƐ�ĚŽ�E,^�ĂĐƌĞĚŝƚĂŵ�ƋƵĞ�Ž�ĚĞƐĞŵ-
penho na redução das emissões de carbono deve ser medido 
Ğ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽ�ĞĨĞƟǀĂŵĞŶƚĞ�ĐŽŵŽ�ƉĂƌƚĞ�ĚĂ�ĂƟǀŝĚĂĚĞ�ĐĞŶƚƌĂů�
(Figura 6).

ϵ 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: 

sŽĐġ�ĂĐŚĂ�ƋƵĞ�Ž�E,^�ĚĞǀĞ�
ser um líder no setor público 
como organização sustentável 
e com baixos níveis de emis-
sões de carbono?

Todos os Fundos do NHS

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

Absolutamente não�ůĂƌŽ�ƋƵĞ�Ɛŝŵ Até certo ponto Não muito

Figura 6: 

Qual a importância de o 
desempenho na redução 
das emissões de carbono 
ser medido e administrado 
ĞĨĞƟǀĂŵĞŶƚĞ�ĐŽŵŽ�ƉĂƌƚĞ�ĚĞ�
ƵŵĂ�ĂƟǀŝĚĂĚĞ�ĐĞŶƚƌĂů͍

Todos os Fundos do NHS

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

NenhumaGrande Média Não muita
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Resultados

Os seguintes pontos resumem os resultados da consulta e 
destacam os principais temas para esta estratégia:

ϭ͘� �Ɛ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĕƁĞƐ�ĚŽ�E,^�ĞƐƚĆŽ�ƉĞĚŝŶĚŽ�ƋƵĞ�ĂƐ�ƉŽůşƟĐĂƐ�
nacionais sejam congruentes e consistentes para apoiá-las 
a enfrentar esta agenda.

2. A liderança do Departamento de Saúde é vista como funda-
ŵĞŶƚĂů�ƉĂƌĂ�ĂƐƐĞŐƵƌĂƌ�ƋƵĞ�Ž�E,^͕�ĐŽŵŽ�Ƶŵ�ƚŽĚŽ͕�ĂƐƐƵŵĂ�
ĞƐƐĂ�ƋƵĞƐƚĆŽ�ĐƌƵĐŝĂů�ĚĂ�ƐĂƷĚĞ�ĐŽŵŽ�ĂƟǀŝĚĂĚĞ�ĐĞŶƚƌĂů͘

3. As organizações do NHS estão pedindo alvos nacionalmen-
ƚĞ�ĞǆŝŐŝĚŽƐ�ĐŽŵ�ĐĞƌƚĂ�ŇĞǆŝďŝůŝĚĂĚĞ�ůŽĐĂů͘��Ɛ�ƌĞƐƉŽƐƚĂƐ�ƐƵŐĞ-
ƌŝƌĂŵ�ƋƵĞ�ŝƐƐŽ�ĚĞǀĞ�ƐĞƌ�ƉĂƌƚĞ�ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞ�ĚŽ�ĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽ�Ğ�
das estruturas reguladoras do NHS e incluído como parte 
ĚŽ�ǀĂůŽƌ�ƉĂƌĂ�ĂƐ�ĂǀĂůŝĂĕƁĞƐ�ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͘

ϰ͘� �Ɛ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĕƁĞƐ�ĚŽ�E,^�ĞƐƚĆŽ�ƉĞĚŝŶĚŽ�ŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ�
ĐŽŶơŶƵŽ͕�ƐĞũĂ�ĂƚƌĂǀĠƐ�ĚĞ�ĞǆƚĞŶƐĆŽͬĞǀŽůƵĕĆŽ�ĚŽ�ĨƵŶĚŽ�
de energia, seja pela criação de um fundo de capital do 
carbono. Tem havido insistentes pedidos de sistemas de 
ĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽ�ĞƐƉĞĐşĮĐŽƐ͕�ƋƵĞ�ůŚĞƐ�ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂƌŝĂŵ�ŝŶǀĞƐƟƌ�
Ğŵ�ŽƉĕƁĞƐ�ƉĂƌĂ�ďĂŝǆĂƐ�ĞŵŝƐƐƁĞƐ�ĚĞ�ĐĂƌďŽŶŽ�ŵĞƐŵŽ�ƋƵĞ�
Ž�ƌĞƚŽƌŶŽ�ĚŽ�ŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ�ŶĆŽ�ƉŽƐƐĂ�ƐĞƌ�ƉĞƌĐĞďŝĚŽ�ĚĞŶƚƌŽ�
de 12 meses.

ϱ͘� DƵŝƚŽƐ�ƉĞƐƋƵŝƐĂĚŽƐ�ĞƐƚĆŽ�ƐŽůŝĐŝƚĂŶĚŽ�ƵŵĂ�ĐŽůĞƚĂ�ĚĞ�ĚĂĚŽƐ�
ĐŽŶĮĄǀĞů�Ğ�ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞ�ƉĂƌĂ�ĂũƵĚĄͲůŽƐ�Ă�ĞŶĨƌĞŶƚĂƌ�ĞƐƐĂ�
ƋƵĞƐƚĆŽ�ʹ�ƉŽƌ�ĞǆĞŵƉůŽ͕�ĂƚƌĂǀĠƐ�ĚŽ�ŵĂŝŽƌ�ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ�
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�͕�ůŝŐĂĚĂ�ă�>Ğŝ�ĚĂƐ�DƵĚĂŶĕĂƐ��ůŝŵĄƟĐĂƐ͘

ϲ͘� K�E,^�ĞƐƚĄ�ƉĞĚŝŶĚŽ�ŵĞůŚŽƌĞƐ�ĂĕƁĞƐ�ƋƵĂŶƚŽ�ăƐ�ĞŵŝƐƐƁĞƐ�ĚĞ�
ĐĂƌďŽŶŽ�ŶŽ�ŶşǀĞů�ĚŽ��ŽŶƐĞůŚŽ͕�ĐŽŵ�ŶŽƟĮĐĂĕƁĞƐ�ƉƷďůŝĐĂƐ�
disponíveis no mínimo como relatórios anuais.

ϳ͘� KƐ�ƉĞƐƋƵŝƐĂĚŽƐ�ƌĞĐŽŶŚĞĐĞƌĂŵ�ƋƵĞ�ƉƌĞĐŝƐĂ�ƐĞƌ�ĨĞŝƚŽ�Ƶŵ�
case comercial sólido para cada componente de redução 
das emissões de carbono.

ϴ͘� K�ƐĞƌǀŝĕŽ�ƌĞĐŽŶŚĞĐĞ�ƋƵĞ�Ž�ĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ�ĚŽƐ�ĨƵŶĐŝŽŶĄƌŝŽƐ�
e a mudança de comportamento por meio de engajamento 
e abordagens de liderança são vitais para fazer avançar esta 
agenda.

ϵ͘� DƵŝƚĂƐ�ƌĞƐƉŽƐƚĂƐ�ƌĞĐŽŶŚĞĐĞƌĂŵ�ƋƵĞ�Ă�ƌĞĚƵĕĆŽ�ĚĂƐ�ĞŵŝƐ-
sões de carbono só pode ser verdadeiramente enfrentada 
ƉŽƌ�ŵĞŝŽ�ĚĞ�ƚƌĂďĂůŚŽ�ĞĨĞƟǀŽ�Ğŵ�ƉĂƌĐĞƌŝĂƐ�ŶŽ�ŶşǀĞů�ůŽĐĂů͕�
especialmente com o governo local através de Acordos da 
Área Local, Parcerias Estratégicas Locais e Avalição Abran-
gente da Área.

ϭϬ�sĞƌ�ĚĞĮŶŝĕĆŽ�ŶŽ�ŐůŽƐƐĄƌŝŽ

“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 
ĐůŝŵĄƟĐĂƐ͘�K�E,^�ƉƌĞĐŝƐĂ�ĂƚƌĞůĂƌ�ƉŽĚĞƌ�ĐŽůĞƟǀŽ͕�ŽƐ�ƐĞƌǀŝĕŽƐ�ƉƌĞĐŝƐĂŵ�ƚƌĂďĂůŚĂƌ�Ğŵ�ĐŽŶũƵŶƚŽ� 
localmente para colocar a redução das emissões de carbono no centro das prioridades locais, 
ĞŶĨƌĞŶƚĂŶĚŽ�Ă�ƌĂŝǌ�ĚĂƐ�ŵƵĚĂŶĕĂƐ�ĐůŝŵĄƟĐĂƐ͘͟

NHS Confederação
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A mensagem forte da 
ĐŽŶƐƵůƚĂ�Ġ�ƋƵĞ�ĞƐƚĂ�
estratégia precisa 
fornecer um foco para 
ĂĕĆŽ�ƉƌĄƟĐĂ͘

O NHS precisa ordenar 
ĂƐ�ĂĕƁĞƐ͕�Ă�ƉĞƐƋƵŝƐĂ�
e o desenvolvimento 
necessários para 
ĂƐƐĞŐƵƌĂƌ�ƋƵĞ�ƵŵĂ�
redução de 80% das 
emissões de carbono 
até 2050 seja meta 
ĂƟŶŐşǀĞů͘
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�Ɛ�ƉĞƐƋƵŝƐĂƐ�ŝŶŽǀĂĚŽƌĂƐ�ĚĂƐ�ƉĞŐĂĚĂƐ�ĚŽ�ĐĂƌďŽŶŽ͕�ĞŶĐŽŵĞŶĚĂ-
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.

K�ƉƌŝŵĞŝƌŽ�ƌĞůĂƚſƌŝŽ͕�ƋƵĞ�ĞǆĂŵŝŶŽƵ�ĞŵŝƐƐƁĞƐ�ŚŝƐƚſƌŝĐĂƐ͕�ĨŽŝ�
publicado em 2008. A técnica para calcular a pegada usa os 
ĚĂĚŽƐ�ƚŽƚĂŝƐ�ĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐ�ĚĞ�ĐŽŶƐƵŵŽͬŐĂƐƚŽ�Ğ�ĐŽŶǀĞƌƚĞ�ŝƐƐŽ�Ğŵ�
emissões de carbono. A pegada do carbono foi calculada para 
ƚŽĚĂƐ�ĂƐ�ĂƟǀŝĚĂĚĞƐ�ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ�ĐŽŵ�Ž�E,^͕�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ�
todas as organizações do NHS na Inglaterra – desde as Auto-
ridades 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-
ƚĂƐ�Ğ�ŝŶĚŝƌĞƚĂƐ�ĂƐƐŽĐŝĂĚĂƐ�ĂŽ�E,^͘��Ɛ�ĞŵŝƐƐƁĞƐ�ĚŝƌĞƚĂƐ�ƐĆŽ�ĂƋƵŝ�
ĚĞĮŶŝĚĂƐ�ĐŽŵŽ�ĞŵŝƐƐƁĞƐ�ĚĞ�ĚŝſǆŝĚŽ�ĚĞ�ĐĂƌďŽŶŽ�ƉƌŽĚƵǌŝĚĂƐ�
ƉĞůĂ�ƋƵĞŝŵĂ�ĚĞ�ĐŽŵďƵƐơǀĞŝƐ�ĨſƐƐĞŝƐ�ƉĂƌĂ�ƵƐŽ�ĚĞ�ĞŶĞƌŐŝĂ�ŶŽƐ�
ĞĚŝİĐŝŽƐ�Ğ�ǀĞşĐƵůŽƐ�ĚŽ�E,^͘��Ɛ�ĞŵŝƐƐƁĞƐ�ŝŶĚŝƌĞƚĂƐ�ƐĆŽ�ĚĞĮŶŝ-
ĚĂƐ�ĐŽŵŽ�ĞŵŝƐƐƁĞƐ�ĚĞ�ĚŝſǆŝĚŽ�ĚĞ�ĐĂƌďŽŶŽ�ƋƵĞ�ƌĞƐƵůƚĂŵ�ĚŽƐ�
ƉƌŽĚƵƚŽƐ�Ğ�ƐĞƌǀŝĕŽƐ�ƵƐĂĚŽƐ�ƉĞůŽ�E,^�;ĂƋƵŝƐŝĕƁĞƐ�Ğ�ƌĞƐşĚƵŽƐͿ�Ğ�
Ğŵ�ĂƟǀŝĚĂĚĞƐ�ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ�ĐŽŵ�Ž�E,^͕�ĐŽŵŽ�ůŽĐŽŵŽĕĆŽ�ĚŽƐ�
funcionários, de visitantes e dos pacientes.

K�ƐĞŐƵŶĚŽ�ƌĞůĂƚſƌŝŽ͕�ƋƵĞ�ƉƌŽũĞƚĂ�ĞŵŝƐƐƁĞƐ�ĨƵƚƵƌĂƐ͕�ƐĞƌĄ�ƉƵ-
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:

Pegada de carbono do NHS 1992-2004

A pegada de carbono do NHS, em 2004, foi de 18,6 milhões de 
ƚŽŶĞůĂĚĂƐ�ĚĞ��KϮ͕�Ž�ƋƵĞ�ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂ�Ϯϱй�ĚĂƐ�ĞŵŝƐƐƁĞƐ�ƉĞůŽ�
setor público na Inglaterra. O desdobramento das emissões 
nos três setores primários é o seguinte:

Locomoção: 3,41 MtCO2 ()
�ŶĞƌŐŝĂ�ŶŽƐ�ĞĚŝİĐŝŽƐ͗� ϰ͕ϭϰ�Dƚ�KϮ� ;ϮϮйͿ
�ƋƵŝƐŝĕƁĞƐ͗� ϭϭ͕Ϭϳ�Dƚ�KϮ� ;ϲϬйͿ

60% 22%

18%

�ƋƵŝƐŝĕƁĞƐ

Locomoção

hƐŽ�ĚĞ�ĞŶĞƌŐŝĂ�ŶŽƐ�ĞĚŝİĐŝŽƐ

Figura 7: Separação das emissões pelo NHS Inglaterra em 2004

“Há a necessidade de obter uma mudança cultural no NHS, e não visualizar as 
ĂƋƵŝƐŝĕƁĞƐ�ĐŽŵŽ�Ž�ƉƌŽĐĞƐƐŽ�ƚƌĂŶƐĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�͚ĐŽŵƉƌĂƌ͛͘͟

NHS Londres
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�Ɛ�ĂƋƵŝƐŝĕƁĞƐ�ĨŽƌŶĞĐĞƌĂŵ�ϲϬй�ĚĂƐ�ĞŵŝƐƐƁĞƐ�ĚŽ�E,^�ĚĂ�/ŶŐůĂƚĞƌƌĂ͕�ĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞŶĚŽ�
emissões na fabricação e transporte dos bens e serviços comprados pelo NHS. Dentro de 
ĂƋƵŝƐŝĕƁĞƐ͕�ŽƐ�ƉƌŽĚƵƚŽƐ�ĨĂƌŵĂĐġƵƟĐŽƐ�Ğ�ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽ�ŵĠĚŝĐŽ�ĐŽŶƐƟƚƵşƌĂŵ�ŵĞƚĂĚĞ�ĚŽƐ�
ϲϬй�ĚĂƐ�ĞŵŝƐƐƁĞƐ�ƉŽƌ�ĂƋƵŝƐŝĕƁĞƐ͕�ƐĞŶĚŽ�ƋƵĞ�ŽƐ�ƉƌŽĚƵƚŽƐ�ĨĂƌŵĂĐġƵƟĐŽƐ�ĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌĂŵ�
Ƶŵ�ƋƵŝŶƚŽ�ĚŽ�ƚŽƚĂů�ƉĂƌĂ�Ž�E,^�/ŶŐůĂƚĞƌƌĂ�ʹ�Ž�ƋƵĞ�Ġ�ĐŽŵƉĂƌĄǀĞů�ăƐ�ĞŵŝƐƐƁĞƐ�ƉŽƌ�ƵƐŽ�ĚĞ�
ĞŶĞƌŐŝĂ�ŶŽƐ�ĞĚŝİĐŝŽƐ�ŽƵ�ƐĞƚŽƌĞƐ�ĚĞ�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƐ͘�/ƐƐŽ�Ġ�ĞǆƉŽƐƚŽ�ŶĂ�&ŝŐƵƌĂ�ϴ͘

Figura 8:�^ĞƉĂƌĂĕĆŽ�ĚĂƐ�ĞŵŝƐƐƁĞƐ�ĚĞ�ϮϬϬϰ�ƉĞůŽ�E,^�/ŶŐůĂƚĞƌƌĂ�ĂƚƌĂǀĠƐ�ĚĂƐ�ĂƋƵŝƐŝĕƁĞƐ12
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ϭϭ NHS England Carbon Emissions; 
Carbon footprint study, 2008. London: 
NHS Sustainable Development Unit, 
Sustainable Development Commission & 
^ƚŽĐŬŚŽůŵ��ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ�/ŶƐƟƚƵƚĞ�;Ɖ͘ϱͿ
ϭϮ NHS England Carbon Emissions; 
Carbon footprint study, 2008. London: 
NHS Sustainable Development Unit, 
Sustainable Development Commission & 
^ƚŽĐŬŚŽůŵ��ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ�/ŶƐƟƚƵƚĞ�;Ɖ͘ϭϬͿ
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Durante o período de 1992 a 2004, 
as emissões totais do NHS Inglaterra 
ĞůĞǀĂƌĂŵͲƐĞ�ϭϮй͕�ƐĞŶĚŽ�ƋƵĞ�ĂƐ�ĞŵŝƐƐƁĞƐ�
ƉŽƌ�ĂƋƵŝƐŝĕƁĞƐ�ĞůĞǀĂƌĂŵͲƐĞ�Ϯϲй�ŶĞƐƐĞ�
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.

͞K�E,^�Ġ�Ƶŵ�ƉĂƌĐĞŝƌŽ�ĞǆƚƌĞŵĂŵĞŶƚĞ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ͕�ƐĞ�ŶĆŽ�Ž�ŵĂŝƐ�ŝŶŇƵĞŶƚĞ͕�ƉĂƌĂ�Ž��ĞĨƌĂ�;ĂŐŽƌĂ�����Ϳ�
ĂƟŶŐŝƌ�ĂƐ�ƌĞĚƵĕƁĞƐ�ĚĞ�ĞŵŝƐƐƁĞƐ�ĚĞ�ĐĂƌďŽŶŽ�ŶŽ�^ĞƚŽƌ�WƷďůŝĐŽ͘͟

�ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ�ĚĞ��ƐƐƵŶƚŽƐ�ĚŽ�DĞŝŽ��ŵďŝĞŶƚĞ͕��ůŝŵĞŶƚŽƐ�Ğ�ZƵƌĂŝƐ�;ĂŐŽƌĂ��ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ�ĚĞ��ŶĞƌŐŝĂ�Ğ�DƵĚĂŶĕĂƐ��ůŝŵĄƟĐĂƐͿ

Figura 9: 
Gasto e emissões do NHS 
Inglaterra entre 1992 e 
200413

Ano

�ƋƵŝƐŝĕƁĞƐ

Use em energia para 
ŽƐ�ĞĚŝİĐŝŽƐ

Locomoção

13 NHS England Carbon Emissions; Carbon footprint study, 2008. London: 
NHS Sustainable Development Unit, Sustainable Development Commission & 
^ƚŽĐŬŚŽůŵ��ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ�/ŶƐƟƚƵƚĞ�;Ɖ͘ϭϱͿ
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Modelagem das emissões de carbono até 2020

&Žŝ�ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽ�Ƶŵ�ŵŽĚĞůŽ�ĂŶĂůşƟĐŽ�ƋƵĞ� 
projeta as emissões pelo NHS Inglaterra até 
2020. Ele integra dados históricos de emissões 
ĚĞ�Ƶŵ�ƚƌĂďĂůŚŽ�ƉƌĠǀŝŽ͕�ƉĞƌĮƐ�ĚĞ�ŐĂƐƚŽƐ�ĨƵƚƵƌŽƐ�
do NHS e previsão dos valores da intensidade 
das emissões para 123 setores econômicos.

Os resultados do modelo mostrados na Figura 
ϭϬ�ŝůƵƐƚƌĂŵ�ƋƵĞ�Ă�ƉƌŽũĞĕĆŽ�ĚĞ�ďĂƐĞ�ĂƚĠ�ϮϬϮϬ�
poderia subir para 22,8 MtCO2, um aumento de 
55% desde 1990.

��^�h�ĚŽ�E,^�Ğ�Ž�/ŶƐƟƚƵƚŽ�ĚŽ�DĞŝŽ��ŵďŝĞŶƚĞ�
de Estocolmo ainda estão desenvolvendo o 
modelo para ajudar a determinar o impacto 
ĚĂƐ�ŝŶƚĞƌǀĞŶĕƁĞƐ�ĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐ�ŵĂŝƐ�ĞĨĞƟǀĂƐ�ƋƵĞ�
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.

Figura 10: 
previsão das emissões de 
carbono pelo NHS Inglaterra 
até 2010

Ano

hƐŽ�Ğŵ�ĞŶĞƌŐŝĂ�ƉĂƌĂ�ŽƐ�ĞĚŝİĐŝŽƐ

hƐŽ�Ğŵ�ĞŶĞƌŐŝĂ�ƉĂƌĂ�ŽƐ�ĞĚŝİĐŝŽƐ�Ğ�
locomoção

hƐŽ�Ğŵ�ĞŶĞƌŐŝĂ�ƉĂƌĂ�ŽƐ�ĞĚŝİĐŝŽƐ͕�
ůŽĐŽŵŽĕĆŽ�Ğ�ĂƋƵŝƐŝĕƁĞƐ�

ϭϰ�dŽ�ďĞ�ƉƵďůŝƐŚĞĚ�ŝŶ�ϮϬϬϵ͗�E,^��ŶŐůĂŶĚ��ĂƌďŽŶ��ŵŝƐƐŝŽŶƐ͖��ĂƌďŽŶ�ĨŽŽƚƉƌŝŶƚ�
ƐƚƵĚǇͲWŚĂƐĞ�Ϯ͕�ϮϬϬϵ͘�>ŽŶĚŽŶ͗�E,^�^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞ��ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ�hŶŝƚ͕�^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞ�
�ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ�Θ�^ƚŽĐŬŚŽůŵ��ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ�/ŶƐƟƚƵƚĞ
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“Acreditamos ser importante que a administração das emissões de carbono precise ser 
ĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂ�ůĂĚŽ�Ă�ůĂĚŽ�ĐŽŵ�Ă�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ�ĐůşŶŝĐĂ�Ğ�ĮŶĂŶĐĞŝƌĂ͘͟

Área de Ensino do Fundo de Atenção Básica de Bradford e Airedale

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

Setor de emissões /ŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽ�ƉƌŽƉŽƐƚĂ�ƉĞůŽ�E,^ͬ'ŽǀĞƌŶŽ Potencial de redução das 
emissões de carbono

�ƋƵŝƐŝĕƁĞƐ͗ ZĞĚƵĕĆŽ�ĚŽƐ�ƉƌŽĚƵƚŽƐ�ĨĂƌŵĂĐġƵƟĐŽƐ�ŶĆŽ�
usados

–0,53 MtCO2 (–2,4%)

�ƋƵŝƐŝĕƁĞƐ�ŝŶƚĞůŝŐĞŶƚĞƐͬĞŶǆƵƚĂƐ�ĚĞ�ĞƋƵŝƉĂ-
mento médico

–0,19 MtCO2 (–0,8%)

�ƋƵŝƐŝĕĆŽ�ŝŶƚĞůŝŐĞŶƚĞͬĞŶǆƵƚĂ�ĚĞ�ŽƵƚƌŽƐ�ŐĂƐƚŽƐ –0,38 MtCO2 (–1,7%)

�ŶĞƌŐŝĂ�ŶŽƐ�ĞĚŝİĐŝŽƐ͗ Eletricidade renovável no local –0,53 MtCO2 (–2,4%)

Medidas generalizadas para reduzir o consu-
mo 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 inteligen-
tes 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 eletrici-
dade de 35-40%

–1,46 MtCO2 (–6,9%)
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Figura 12: 
Intensidade das emissões de carbono pelo NHS 
/ŶŐůĂƚĞƌƌĂ�;Ŭƚ�ĚĞ��KϮͬŵŝůŚĆŽ�ĚĞ�άͿ�ĚĞ�ϭϵϵϮ�Ă�ϮϬϬϰ16
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O modelo agora pode ser usado para explorar mais inter-
ǀĞŶĕƁĞƐ�Ğŵ�ƉŽƚĞŶĐŝĂů�ƉĂƌĂ�ŐĂƌĂŶƟƌ�ƋƵĞ�Ž�E,^�ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞ�
as mudanças necessárias com base em evidências sólidas. A 
SDU do NHS expandirá esse trabalho durante 2009 .

Onde a ação precisa nos levar?

A SDU do NHS modelou as projeções de emissões de carbono 
ƉĂƌĂ�ĐĂůĐƵůĂƌ�ĂƐ�ŵĞĚŝĚĂƐ�ƋƵĞ�ƐĞƌĄ�ŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐ�ƉĂƌĂ�ĐƵŵƉƌŝƌ�
ĂƐ�ĞǆŝŐġŶĐŝĂƐ�ůĞŐŝƐůĂƟǀĂƐ�ƉĂƌĂ�ƌĞĚƵǌŝƌ�Ğŵ�ϴϬй�ĂƐ�ĞŵŝƐƐƁĞƐ�
ĚĞ�ĐĂƌďŽŶŽ�ĂƚĠ�ϮϬϱϬ͘��Ɛ�ƉĞƐƋƵŝƐĂƐ�ĚĂ�ƉĞŐĂĚĂ�ĚĞ�ĐĂƌďŽŶŽ�
ƐĞ�ƚŽƌŶĂƌĂŵ�ŵĂŝƐ�ĞĮĐŝĞŶƚĞƐ͕�ĐŽŵŽ�ĚĞƐƚĂĐĂĚŽ�ŶŽ�ŐƌĄĮĐŽ�ĚĂ�
Figura 12.

�ƉĞƐĂƌ�ĚŽ�ĂƵŵĞŶƚŽ�ĚĂ�ĞĮĐŝġŶĐŝĂ�ĚŽ�ĐĂƌďŽŶŽ͕�Ă�ƉĞŐĂĚĂ�
absoluta cresceu 40% desde 1990. Como descrito antes, as 
ƉƌŽũĞĕƁĞƐ�͞ĐŽŵ�ĂƐ�ĂƟǀŝĚĂĚĞƐ�ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ�ĚŽ�ŵŽĚŽ�ŚĂďŝƚƵĂů͟�
ĞƐƟŵĂĚĂƐ�ĂƚĠ�ϮϬϮϬ�ĚĞƐƚĂĐĂŵ�ƋƵĞ�ƐĞ�ƉƌŽũĞƚĂ�ƋƵĞ�Ž�ĐƌĞƐĐŝ-
mento aumente para 55% acima dos níveis de 1990. Essa 
ĂŶĄůŝƐĞ�ƐƵŐĞƌĞ�ƋƵĞ�Ă�ƐŝŵƉůĞƐ�ĞƐƚĂďŝůŝǌĂĕĆŽ�ƐĞƌĄ�Ƶŵ�ĚĞƐĂĮŽ�
maciço.

15 dŽ�ďĞ�ƉƵďůŝƐŚĞĚ�ŝŶ�ϮϬϬϵ͗�E,^��ŶŐůĂŶĚ��ĂƌďŽŶ��ŵŝƐƐŝŽŶƐ͖��ĂƌďŽŶ�ĨŽŽƚƉƌŝŶƚ�ƐƚƵĚǇͲWŚĂƐĞ�Ϯ͕�ϮϬϬϵ͘
>ŽŶĚŽŶ͗�^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞ��ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ�Θ�^ƚŽĐŬŚŽůŵ��ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ�/ŶƐƟƚƵƚĞ
16 dŽ�ďĞ�ƉƵďůŝƐŚĞĚ�ŝŶ�ϮϬϬϵ͗�E,^��ŶŐůĂŶĚ��ĂƌďŽŶ��ŵŝƐƐŝŽŶƐ͖��ĂƌďŽŶ�ĨŽŽƚƉƌŝŶƚ�ƐƚƵĚǇͲWŚĂƐĞ�Ϯ͕�ϮϬϬϵ͘
>ŽŶĚŽŶ͗�^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞ��ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ�Θ�^ƚŽĐŬŚŽůŵ��ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ�/ŶƐƟƚƵƚĞ
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A Įŵ�ĚĞ�ĐƵŵƉƌŝƌ�ĂƐ�ĞǆŝŐġŶĐŝĂƐ�ĚĂ�>Ğŝ�ĚĂƐ�DƵĚĂŶĕĂƐ��ůŝŵĄƟĐĂƐ͕�
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.

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

�ƐƚĂ�ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂ͕�ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕�ĞƐƚĂďĞůĞĐĞ�ƋƵĞ�Ž�E,^�ĚĞǀĞ�ƚĞƌ�ƵŵĂ�
meta de reduzir em 10% sua pegada de carbono de 2007 até 
2015. Isso exigirá não apenas reduzir o atual nível de crescimen-
to, mas também começar a reverter essa tendência e reduzir as 
ĞŵŝƐƐƁĞƐ�ĂďƐŽůƵƚĂƐ͘�/ƐƐŽ�ƐŝŐŶŝĮĐĂ�ƋƵĞ�ĚĞǀĞŵŽƐ�ƚĞƌ�ƉŽƌ�ŽďũĞƟǀŽ�
retornar aos níveis de 2007 de emissões de carbono até 2013. 
�ƐƐĂ�ƌĞǀĞƌƐĆŽ�ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂ�ĚŽ�ƉĞƌĮů�ĚĞ�ĞŵŝƐƐƁĞƐ�ĚĞ�ĐĂƌďŽŶŽ�ĂƚĠ�
Ž�ƉƌſǆŝŵŽ�ĂŶŽ�ĞǆŝŐĞ�ƋƵĞ�ƚŽĚĂƐ�ĂƐ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĕƁĞƐ�ĂƚƵĞŵ�ĂŐŽƌĂ͘

hŵĂ�ǀĞǌ�ĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂ�ƵŵĂ�ƚĞŶĚġŶĐŝĂ�ĚĞ�ƋƵĞĚĂ͕�Ă�ƚĂǆĂ�ĚĞ�ƌĞ-
ĚƵĕĆŽ�ƉƌĞĐŝƐĂƌĄ�ĂƵŵĞŶƚĂƌ�Ă�Įŵ�ĚĞ�ĐƵŵƉƌŝƌ�Ă�ƌĞĚƵĕĆŽ�ĚĞ�Ϯϲй�
ĞǆŝŐŝĚĂ�ĂƚĠ�ϮϬϮϬ�ŶĂ�>Ğŝ�ĚĂƐ�DƵĚĂŶĕĂƐ��ůŝŵĄƟĐĂƐ͘�/ƐƐŽ�ĞǆŝŐŝƌĄ�
esforços imensos para assegurar seu cumprimento. Outras 
metas de ínterim precisarão ser ajustadas para alinhar o setor 
ĚĂ�ƐĂƷĚĞ�ăƐ�ŵĞƚĂƐ�ĚĂ�>Ğŝ�ĚĂƐ�DƵĚĂŶĕĂƐ��ůŝŵĄƟĐĂƐ͘���ĐůĂƌŽ�ƋƵĞ�
ĂƐ�ŵĞƚĂƐ�ŐŽǀĞƌŶĂŵĞŶƚĂŝƐ�ƉŽĚĞŵ�ĐŽŶƟŶƵĂƌ�Ă�ĞǀŽůƵŝƌ͕ �Ğ�Ž�E,^�
ƋƵĞƌĞƌĄ͕�ĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕�ĐŽŶƟŶƵĂƌ�Ă�ĂũƵƐƚĂƌ�ƐƵĂƐ�ŵĞƚĂƐ͘

WĂƌĂ�ĂƐƐĞŐƵƌĂƌ�ƋƵĞ�ĞƐƚĞũĂ�ƐĞŶĚŽ�ĨĞŝƚŽ�Ž�ƉƌŽŐƌĞƐƐŽ�ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ�
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.

Foram estabelecidas metas obrigatórias antes. Em 2001, o 
Governo estabeleceu metas para os Fundos do NHS reduzi-
rem em 15% as emissões de carbono por uso de energia nos 
ĞĚŝİĐŝŽƐ�ĂƚĠ�ŵĂƌĕŽ�ĚĞ�ϮϬϭϬ���ŽŵŽ�Ž�ŐƌĄĮĐŽ�ŵŽƐƚƌĂ͕�Ă�ƵƌŐġŶĐŝĂ�
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.

Melhorando a medida

K�ĂƚƵĂů�ŵŽĚĞůŽ�ĂũƵĚĂ�Ă�ŝĚĞŶƟĮĐĂƌ�ĄƌĞĂƐ�ƉĂƌĂ�ĂĕĆŽ͘���Įŵ�
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 estabelecimen-
ƚŽ�ĚĂ�ŵĠƚƌŝĐĂ�ƋƵĞ�ƉĞƌŵŝƟƌĆŽ�ƋƵĞ�ĐĂĚĂ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽ�ĚŽ�E,^�
estabeleça marcas de referência para suas ações e estabeleçam 
metas de redução para si próprias com base não apenas no 
ƵƐŽ�ĚĞ�ĞŶĞƌŐŝĂ͕�ŵĂƐ�ƚĂŵďĠŵ�Ğŵ�ĂƟǀŝĚĂĚĞƐ�ĚĞ�ůŽĐŽŵŽĕĆŽ�Ğ�ĚĞ�
ĂƋƵŝƐŝĕƁĞƐ͘

17�^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞ�KƉĞƌĂƟŽŶƐ�ŽĨ�ƚŚĞ�'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ��ƐƚĂƚĞ͖�dĂƌŐĞƚƐ͕�ϮϬϬϲ� 
KŶůŝŶĞ��ǀĂŝůĂďůĞ�Ăƚ͗�ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĚĞĨƌĂ͘ŐŽǀ͘ƵŬͬƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞͬ 
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚͬŐŽǀͬĞƐƚĂƚĞƐͬƚĂƌŐĞƚƐ͘Śƚŵ��ĐĐĞƐƐĞĚ�Ϭϳ�:ĂŶƵĂƌǇ�ϮϬϬϵ

�͞�,W��ĚĞĐŝĚŝĚĂŵĞŶƚĞ�ĂƉſŝĂ�ĞƐƚĂ�ŝŶŝĐŝĂƟǀĂ�Ğ͕�ĞŵďŽƌĂ�ŶĆŽ�ƐĞũĂ�ƵŵĂ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽ�ĚŽ�E,^͕�ůĞǀĂƌĄ�
Ğŵ�ĐŽŶƚĂ�ĂƐ�ĂƟǀŝĚĂĚĞƐ�ƋƵĞ�Ž�E,^�ĞƐƚĄ�ĨĂǌĞŶĚŽ�Ğ͕�ƋƵĂŶĚŽ�ƌĞůĞǀĂŶƚĞ�ǀĂŝ�ŝŶĐŽƌƉŽƌĄͲůĂ�ĂŽ�ƐĞƵ�
próprio programa nessa área.”

Agência de Proteção à Saúde (HPA)
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Previsão NHS Inglaterra

Linha de base de 2007

Alvo da Estratégia de Redução do Carbono

�ůǀŽ�ĚĞ�ϭϬй�Ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĂ�ůŝŶŚĂ�ĚĞ�ďĂƐĞ�ĚĞ�ϮϬϬϳ

Linha de base de 1990

�ůǀŽ�ĚĂ�>Ğŝ�ĚĂƐ�DƵĚĂŶĕĂƐ��ůŝŵĄƟĐĂƐ

�ůǀŽ�ĚĞ�Ϯϲй�Ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĂ�ůŝŶŚĂ�ĚĞ�ďĂƐĞ�ĚĞ�ϭϵϵϬ

�ůǀŽ�ĚĞ�ϲϰй�Ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĂ�ůŝŶŚĂ�ĚĞ�ďĂƐĞ�ĚĞ�ϭϵϵϬ

�ůǀŽ�ĚĞ�ϴϬй�Ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĂ�ůŝŶŚĂ�ĚĞ�ďĂƐĞ�ĚĞ�ϭϵϵϬ

Chave

Figura 13: 'ƌĄĮĐŽ�ĚĂƐ��ŵŝƐƐƁĞƐ�ĚĞ��KϮ��ĂƐĂŝƐ�ĚŽ�E,^�/ŶŐůĂƚĞƌƌĂ�Ğ�DĞƚĂƐ�ĚĂ�>Ğŝ�ĚĂƐ�DƵĚĂŶĕĂƐ��ůŝŵĄƟĐĂƐ
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Embora estejamos começando a compreender melhor a pega-
da 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 
Ž�ƉƌŽŐƌĞƐƐŽ�ĐŽŶƚƌĂ�ŽƐ�ǀĂůŽƌĞƐ�ĚĞ�ďĂƐĞ͘�K�ŵŽĚŽ�ƉĞůŽ�ƋƵĂů�Ž�
carbono é gerenciado deve ter o mesmo nível de prioridade 
ƋƵĞ�Ă�ŐĞƐƚĆŽ�ĮŶĂŶĐĞŝƌĂ�;ĐŽŵ�Ă�ƋƵĂů�ƚĞŵ�ĞƐƚƌĞŝƚĂ�ƌĞůĂĕĆŽͿ�Ğ�Ă�
ƐĞŐƵƌĂŶĕĂ�ĚŽƐ�ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ͘�^ĞƌĄ�ĚŝİĐŝů�ĨĂǌĞƌ�ƉƌŽŐƌĞƐƐŽ�ƐĞŵ�ƵŵĂ�
cultura generalizada sobre as emissões de carbono em todos 
os níveis de todas as organizações no NHS.

WĂƌĂ�ĂƟŶŐŝƌ�Ž�ŽďũĞƟǀŽ͕�ƐĆŽ�ŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐ�ŵĂŝƐ�ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ�ƉĂƌĂ�
ĞƐƚĂďĞůĞĐĞƌ�Ă�ŵĠƚƌŝĐĂ�ƋƵĞ�ƉĞƌŵŝƟƌĄ�ƋƵĞ�ĐĂĚĂ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽ�ĚŽ�
NHS tenha marcas de referência para suas ações e estabeleça 
metas para si mesma para redução com base não apenas no 
ƵƐŽ�ĚĂ�ĞŶĞƌŐŝĂ͕�ŵĂƐ�ƚĂŵďĠŵ�Ğŵ�ĂƟǀŝĚĂĚĞƐ�ĚĞ�ůŽĐŽŵŽĕĆŽ�Ğ�ĚĞ�
ĂƋƵŝƐŝĕƁĞƐ͘�^ĆŽ�ŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐ�ƉĞƐƋƵŝƐĂƐ�ƉĂƌĂ�ĂƐƐĞŐƵƌĂƌ�ƋƵĞ�ĂƐ�Žƌ-
ŐĂŶŝǌĂĕƁĞƐ�ƐĞũĂŵ�ĐĂƉĂǌĞƐ�ĚĞ�ŵĞĚŝƌ�ĞĮĐŝĞŶƚĞ�Ğ�ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞŵĞŶ-
te seu impacto na emissão de carbono. Estabelecer padrões 
nacionais para essa informação criará registros consistentes 
ĚĂƐ�ƉĞŐĂĚĂƐ�ĚĞ�ĐĂƌďŽŶŽ�Ğ�ĂƐƐĞŐƵƌĂƌĄ�ƋƵĞ�ƚŽĚĂƐ�ĂƐ�ŽƌŐĂŶŝǌĂ-
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 
ƐƵĂ�ƉĞŐĂĚĂ�ĚĞ�ĐĂƌďŽŶŽ�ƚŽƚĂů�;ŝŶĐůƵŝŶĚŽ�ĂƋƵŝƐŝĕƁĞƐ�Ğ�ůŽĐŽŵŽ-
ção). Já existem algumas ferramentas para ajudar a compre-
ender o desempenho no desenvolvimento sustentável em 
ůŽĐŽŵŽĕĆŽ�Ğ�ĂƋƵŝƐŝĕƁĞƐ͕�ĐŽŵŽ�Ž�DŽĚĞůŽ�ĚĞ��ǀĂůŝĂĕĆŽ�ĚĂ��ŽĂ�
�ŝĚĂĚĂŶŝĂ��ŽƌƉŽƌĂƟǀĂ�ĚŽ�E,^͘
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O que precisamos fazer?

Agora temos evidências claras, pelo 
ƚĂŵĂŶŚŽ�Ğ�ŽƐ�ĐŽŵƉĂƌƟŵĞŶƚŽƐ�
da pegada de carbono do NHS 
ŶĂ�/ŶŐůĂƚĞƌƌĂ͕�ƋƵĞ�ĞǆŝƐƚĞŵ�ĄƌĞĂƐ�
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂŝƐ�Ğŵ�ƋƵĞ�ƉƌĞĐŝƐĂŵŽƐ�
tomar providências.

Elas têm sido tradicionalmente 
desdobradas em Energia, Locomoção 
Ğ��ƋƵŝƐŝĕƁĞƐ͘

As respostas à consulta destacaram 
ƋƵĞ͕�ĐŽŵŽ�ƉĂƌƚĞ�ĚĞƐƐĂ�ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂ͕�
seria crucial considerar os resíduos, 
Ă�ĄŐƵĂ�Ğ�Ž�ĚĞƐŝŐŶ�ĚŽƐ�ĞĚŝİĐŝŽƐ�
ĐŽŵŽ�ĞůĞŵĞŶƚŽƐ�ĐĞŶƚƌĂŝƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�
entrecruzam e precisam de suas 
próprias ações.

Esta estratégia enfoca o cumprimento nas  
seguintes áreas:

1. Gerenciamento da energia e do carbono
Ϯ͘� �ƋƵŝƐŝĕƁĞƐ�Ğ�ĂůŝŵĞŶƚŽƐ
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

�ŵ�ĐĂĚĂ�ƵŵĂ�ĚĞƐƐĂƐ�ĄƌĞĂƐ͕�Ă�^�h�ĚŽ�E,^�ŝĚĞŶƟĮĐŽƵ�
Ă�ǀŝƐĆŽ�ĚĞ�ĐŝŶĐŽ�ƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐ�ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂŝƐ�ƋƵĞ�ĂƐ�
organizações devem tomar para obter uma redução 
ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂ�ĚĂƐ�ĞŵŝƐƐƁĞƐ�ĚĞ�ĐĂƌďŽŶŽ͘

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

1. Devem ser feitos relatórios anuais das análises regu-
ůĂƌĞƐ�ĚŽ��ŽŶƐĞůŚŽ�ƐŽďƌĞ�Ž�ĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽ�ŶĂ�ĞĮĐŝġŶĐŝĂ�
da energia e redução das emissões de carbono para 
os funcionários, o público e outros interessados.

Ϯ͘� �Ɛ�ŵĞĚŝĚĂƐ�ĚŽ�ĐĂƌďŽŶŽ�ĚĞǀĞŵ�ƐƵďƐƟƚƵŝƌ�ĂƐ�ŵĞĚŝĚĂƐ�
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-
ŶĞĐŝŵĞŶƚŽ�ŐĂƌĂŶƟĚŽ�ĚĞ�ĞŶĞƌŐŝĂ͕�ĂŽ�ŵĞƐŵŽ�ƚĞŵƉŽ�
Ğŵ�ƋƵĞ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂŵ�ƐƵĂ�ƉĞŐĂĚĂ�ĚĞ�ĐĂƌďŽŶŽ�ŐůŽďĂů͘

4. Todos os desenvolvimentos capitais do NHS devem 
ƐĞƌ�ĂǀĂůŝĂĚŽƐ�ƉĂƌĂ�ƐĞ�ƚĞƌ�ĐĞƌƚĞǌĂ�ĚĞ�ƋƵĞ�ĂƐ�ŽƉĕƁĞƐ�
sejam dimensionadas com base no custo para a vida 
toda. As opções para baixas emissões de carbono in-
cluem energia mais renovável, resfriamento passivo, 
ŝůƵŵŝŶĂĕĆŽ�ƵůƚƌĂĞĮĐŝĞŶƚĞ͕�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ�ƐƵƐƚĞŶƚĄǀĞů�Ğ�
ambiente natural.

ϱ͘� dŽĚŽƐ�ŽƐ�ŵĞŵďƌŽƐ�ĚĂ�ĞƋƵŝƉĞ�ĚŽ�E,^�ĚĞǀĞŵ�ƐĞƌ�
capazes de assumir a responsabilidade pelo consu-
mo de energia e redução do carbono e devem ser 
ŝŶĐĞŶƟǀĂĚŽƐ�Ă�ŝƐƐŽ͘

VISÃO:

hŵ�ĂŵďŝĞŶƚĞ�ĚĞ�ĂƐƐŝƐƚġŶĐŝĂ�ă�ƐĂƷĚĞ�ĚĞ�ƋƵĂůŝĚĂĚĞ�ĐŽŵ�ďĂŝǆĂƐ� 
ĞŵŝƐƐƁĞƐ�ĚĞ�ĐĂƌďŽŶŽ�ƋƵĞ�ƐĞũĂ�ƐƵƐƚĞŶƚĄǀĞů͕�ƌĞƐŝƐƚĞŶƚĞ�Ğ�ƉƌŽƚĞũĂ�Ă� 
ĂƐƐŝƐƚġŶĐŝĂ�ĚĞ�ĂůƚĂ�ƋƵĂůŝĚĂĚĞ�ĂŽ�ƉĂĐŝĞŶƚĞ͘

AÇÕES PRINCIPAIS:



 Estratégia de Redução das Emissões de Carbono do NHS para a Inglaterra 41

KƐ�ĞĚŝİĐŝŽƐ�ĚŽ�E,^�ĐŽŶƐŽŵĞŵ�Ƶŵ�ǀĂůŽƌ�ƐƵƉĞƌŝŽƌ�Ă�άϰϭϬ�ŵŝ-
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 
ĞĐŽŶŽŵŝĂ�Ğ�ĞĮĐŝġŶĐŝĂ͕�ƉĞƌŵŝƟŶĚŽ�ƋƵĞ�ĂƋƵŝůŽ�ƋƵĞ�ĨŽŝ�ƉŽƵƉĂĚŽ�
ƐĞũĂ�ƌĞŝŶǀĞƐƟĚŽ�ĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ�Ğŵ�ŵĂŝƐ�ƌĞĚƵĕƁĞƐ�ĚĂƐ�ĞŵŝƐƐƁĞƐ�
de carbono e melhoria da assistência aos pacientes.

�Ɛ�ƉĞƐƐŽĂƐ�ĞƐƚĆŽ�ĐĂĚĂ�ǀĞǌ�ŵĂŝƐ�ĐŽŶƐĐŝĞŶƟǌĂĚĂƐ�ƐŽďƌĞ�Ă�ŶĞĐĞƐ-
sidade de reduzir o consumo de energia em casa e é impor-
ƚĂŶƚĞ�ƋƵĞ�Ž�E,^�ĞĚƵƋƵĞ͕�ŝŶĐĞŶƟǀĞ�Ğ�ĐĂƉĂĐŝƚĞ�ƐĞƵ�ƋƵĂĚƌŽ�ĚĞ�
funcionários para fazer o mesmo no trabalho.

As organizações do NHS precisam desenvolver a capacidade 
ĚĞ�ŵŽŶŝƚŽƌŝǌĂƌ�ƐĞƵ�ƵƐŽ�ĚĞ�ĞŶĞƌŐŝĂ�ĞĨĞƟǀĂŵĞŶƚĞ�ƉŽƌ�ŵĞŝŽ�ĚŽ�
uso de ferramentas de gerenciamento e controle da energia 
modernas e inteiramente integradas ligadas a medidores inte-
ůŝŐĞŶƚĞƐ�ůŽĐĂůŝǌĂĚŽƐ͘��ƐƐĞ�ƟƉŽ�ĚĞ�ŵĞĚŝĕĆŽ�ƉĞƌŵŝƟƌĄ�ƋƵĞ�ƚŽĚŽ�
Ž�ƋƵĂĚƌŽ�ĚĞ�ĨƵŶĐŝŽŶĄƌŝŽƐ�ĚŽ�E,^�ĐŽŵƉƌĞĞŶĚĂ�ĐŽŵŽ�ƉŽĚĞ�
contribuir para economizar energia.

dŽĚĂƐ�ĂƐ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĕƁĞƐ�ĚŽ�E,^�ĚĞǀĞŵ�ĨŽƌŶĞĐĞƌ͕ �ĚĞ�ƌŽƟŶĂ͕�
informações sobre os custos da energia e das emissões de 
ĐĂƌďŽŶŽ�Ă�ƚŽĚŽƐ�ŽƐ�ƵƐƵĄƌŝŽƐ�ĚŽƐ�ĞĚŝİĐŝŽƐ�Ğŵ�ƚŽĚŽƐ�ŽƐ�ŶşǀĞŝƐ�
organizacionais.

O engajamento, em todos os níveis, para reduzir as emissões 
ĚĞ�ĐĂƌďŽŶŽ�Ğ�Ž�ƵƐŽ�ĚĞ�ĞŶĞƌŐŝĂ�Ġ�ĞƐƐĞŶĐŝĂů�ƉĂƌĂ�ĂƟŶŐŝƌ�Ž�ƋƵĞ�
se pretende. Analisando o desempenho no nível do Conselho 
Ğ�ĨĂǌĞŶĚŽ�ƌĞůĂƚſƌŝŽƐ�ĂŶƵĂŝƐ�ƉĂƌĂ�Ž�ƋƵĂĚƌŽ�ĚĞ�ĨƵŶĐŝŽŶĄƌŝŽƐ͕�Ž�
ƉƷďůŝĐŽ�Ğ�ŽƵƚƌŽƐ�ŝŶƚĞƌĞƐƐĂĚŽƐ͕�ŝƐƐŽ�ŝŶĐĞŶƟǀĂƌĄ�ĂƐ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĕƁĞƐ�
a agirem.

Para ajudar as organizações a se prepararem melhor para os 
regulamentos e metas do governo, como a Lei das Mudanças 
�ůŝŵĄƟĐĂƐ�Ğ�Ž��ŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽ�ĚĞ�ZĞĚƵĕĆŽ�ĚĂƐ��ŵŝƐƐƁĞƐ�ĚĞ�
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 
ĚĞ�ĞŵĞŶĚĂƐ�ƉĂƌĂ�ĞƐƚĂďĞůĞĐĞƌ�Ă�ŵĠƚƌŝĐĂ�ƋƵĞ�ƉĞƌŵŝƚĂ�ƋƵĞ�ĐĂĚĂ�
organização do NHS tenha marcas de referência de suas ações 
e estabeleça para si metas para redução com base não apenas 
ŶŽ�ƵƐŽ�ĚĞ�ĞŶĞƌŐŝĂ͕�ŵĂƐ�ƚĂŵďĠŵ�Ğŵ�ĂƟǀŝĚĂĚĞƐ�ĚĞ�ůŽĐŽŵŽĕĆŽ�
Ğ�ĂƋƵŝƐŝĕƁĞƐ͘

��ƉĂƌƟĐƵůĂƌŵĞŶƚĞ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ�ŝŶǀĞƐƟƌ�ŶĂ�ĞĮĐŝġŶĐŝĂ�Ğ�ƌĞƐŝƐ-
tência da energia da propriedade em vista do atual clima de 
ĂďĂƐƚĞĐŝŵĞŶƚŽ͕�ĚĂ�ĞůĞǀĂĕĆŽ�ĚŽƐ�ĐƵƐƚŽƐ�ĚŽ�ĐŽŵďƵƐơǀĞů�Ğ�ĚŽ�
ŝŵƉĂĐƚŽ�Ğŵ�ƉŽƚĞŶĐŝĂů�ĚŽ�͞ƉŝĐŽ�ĚŽ�ƉĞƚƌſůĞŽ͘͟ 19  Mudar para 
formas de energia com baixa emissão de carbono, como as 
ƌĞŶŽǀĄǀĞŝƐ͕�ĂũƵĚĂ�Ă�ŐĂƌĂŶƟƌ�ĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽ�Ğ�ƌĞĚƵǌŝƌ�Ă�ƉĞŐĂĚĂ�
de carbono da propriedade.

18 NHS England Carbon Emissions; Carbon footprint study, 2008. 
London: Sustainable Development Unit, Sustainable Development 
�ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ�Θ�^ƚŽĐŬŚŽůŵ��ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ�/ŶƐƟƚƵƚĞ
19�dŚĞ�Kŝů��ĞƉůĞƟŽŶ��ŶĂůǇƐŝƐ��ĞŶƚƌĞ�;K���Ϳ�KŶůŝŶĞ��ǀĂŝůĂďůĞ�Ăƚ͗�
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŽĚĂĐͲŝŶĨŽ͘ŽƌŐͬ��ĐĐĞƐƐĞĚ�Ϭϴ�:ĂŶƵĂƌǇ�ϮϬϬϵ

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,
>şĚĞƌ�ĚĂ��ƋƵŝƉĞ�ĚĞ�WŽƌƚĞŝƌŽƐ�Ž��ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ�ĚĞ��ŵďƵůĂƚſƌŝŽƐ͕�,ŽƐƉŝƚĂŝƐ�ĚĂ�
Universidade de Cambridge, Fundo da Fundação NHS.

RESUMO:
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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.

O hospital atualmente produz entre 10.000 e 12.000 
ƚŽŶĞůĂĚĂƐ�ĚĞ��KϮ�Ă�ĐĂĚĂ�ĂŶŽ�ƉĂƌĂ�ĂƋƵĞĐŝŵĞŶƚŽ͘���ŶŽǀĂ�
ĐĂůĚĞŝƌĂ�ĚĞ�ďŝŽŵĂƐƐĂ�ƚĞŵ�ƉŽƌ�ŽďũĞƟǀŽ�ƌĞĚƵǌŝƌ�Ž��KϮ�
ƉƌŽĚƵǌŝĚŽ�ƉĞůŽ�ĂƋƵĞĐŝŵĞŶƚŽ�Ğŵ�ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞ�
6.000 toneladas.

hŵĂ�ĐĞŶƚƌĂů�ĐŽŵďŝŶĂĚĂ�ƉĂƌĂ�ĂƋƵĞĐŝŵĞŶƚŽ�Ğ�ĞŶĞƌŐŝĂ�
reduzirá ainda mais a pegada de carbono do hospital, 
gerando sua própria eletricidade e fornecendo ilumina-
ĕĆŽ�Ğ�ĞŶĞƌŐŝĂ�ƉĂƌĂ�Ž�ŚŽƐƉŝƚĂů͕�ďĞŵ�ĐŽŵŽ�ĂƋƵĞĐŝŵĞŶƚŽ�
ĂĚŝĐŝŽŶĂů͘�K�ƚƌĂďĂůŚŽ�ĞƐƚĄ�ƐĞŶĚŽ�ĮŶĂŶĐŝĂĚŽ�ƉŽƌ�ŵĞŝŽ�ĚĞ�
uma verba do Fundo de Capital de Energia e Sustentabi-
lidade do Departamento da Saúde após uma aplicação 
bem-sucedida pelo Fundo do NHS do United Lincolnshi-
ƌĞ�,ŽƐƉŝƚĂů͕�ďĞŵ�ĐŽŵŽ�ƵŵĂ�ǀĞƌďĂ�ĚĞ�άϮϬϱ͘ϬϬϬ�ĚŽ�
Projeto LIGHT do Conselho do Condado de Lincolnshire.

Em um projeto pioneiro, o Fundo da Fundação NHS de 
ZŽƚŚĞƌŚĂŵ�ĞƐƚĄ�ƵƐĂŶĚŽ�ƵŵĂ�ĂďŽƌĚĂŐĞŵ�ĚĞ�ĂƋƵŝƐŝĕƁĞƐ�
ŝŶŽǀĂĚŽƌĂ͕�Ž��ƋƵŝƐŝĕƁĞƐ�ĐŽŵŽ��ŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽ�ƉĂƌĂ�Ž�
&ƵƚƵƌŽ�;&�WͿ͕�ƋƵĞ�ĂƚƌĞůĂ�ŽƐ�ďĞŶĞİĐŝŽƐ�ĚĂ�ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ�ĚĞ�
ŝůƵŵŝŶĂĕĆŽ�ƵůƚƌĂĞĮĐŝĞŶƚĞ�ƉĂƌĂ�ŵĞůŚŽƌĂƌ�ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂ-
ŵĞŶƚĞ�Ă�ĞĮĐŝġŶĐŝĂ�Ğ�ĨƵŶĐŝŽŶĂůŝĚĂĚĞ�ĚĂ�ŝůƵŵŝŶĂĕĆŽ�ĚĂƐ�
ĞŶĨĞƌŵĂƌŝĂƐ͘�K�ƉƌŽũĞƚŽ�ĨĂǌ�ƉĂƌƚĞ�ĚŽ�ƉƌŽŐƌĂŵĂ�͞&ƵƚƵƌĂƐ�
�ŶĨĞƌŵĂƌŝĂƐ͟�ĚŽ�&ƵŶĚŽ͕�ƋƵĞ�Ġ�ƵŵĂ�ƌĞĐŽŶĮŐƵƌĂĕĆŽ�Ğ�
ƌĞŵŽĚĞůĂĕĆŽ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ�ĚĂƐ�ĂůĂƐ�ƋƵĞ�ĨƵŶĐŝŽŶĂƌĄ�ĂŽ�
ůŽŶŐŽ�ĚĞ�Ƶŵ�ƉĞƌşŽĚŽ�ĚĞ�ƐĞƚĞ�ĂŶŽƐ�Ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�ϮϬϬϵ͕�
ƐĞŶĚŽ�Ă�ĞĐŽŶŽŵŝĂ�ĚĞ�ĞŶĞƌŐŝĂ�ŵĂŝŽƌ�ĚŽ�ƋƵĞ�ϱϬй�ĐŽŵ�
relação aos sistemas de iluminação convencionais.

͞K�&�W�Ġ�Ƶŵ�ƉƌŽĐĞƐƐŽ�ƉƌĄƟĐŽ�ĚĞ�ŐĞƐƚĆŽ�ĚĂ�ĐĂĚĞŝĂ�ĚĞ�
ƐƵƉƌŝŵĞŶƚŽƐ�ƋƵĞ�ĞƐƚĄ�ŶŽƐ�ĂũƵĚĂŶĚŽ�Ă�ŽĨĞƌĞĐĞƌ�Ă�ŵĞůŚŽƌ�
solução possível para novas enfermarias, não apenas em 
ƚĞƌŵŽƐ�ĚĞ�ĞĮĐŝġŶĐŝĂ�ĚĞ�ĞŶĞƌŐŝĂ�Ğ�ƌĞĚƵĕĆŽ�ĚĂƐ�ĞŵŝƐƐƁĞƐ�
de carbono, mas também em termos de experiência 
ĐŽŵ�ŽƐ�ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ�Ğ�ŵĞůŚŽƌ�ǀĂůŽƌ͕͟ �ĚŝƐƐĞ�DĂƌƟŶ��ŝǌ-
lewood, Gerente de Energia e Meio Ambiente.

ESTUDOS DE CASOS:
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Uma versão expandida deste capítulo pode 
ser encontrada online no endereço www.
sdu.nhs.uk.
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Ϯ͘��ƋƵŝƐŝĕƁĞƐ�Ğ�ĂůŝŵĞŶƚŽƐ

AÇÕES 
PRINCIPAIS:

1. O NHS deve aproveitar todas as 
oportunidades para controlar suas 
ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ�Ğ�ĂƋƵŝƐŝĕƁĞƐ�ĞĮĐŝĞŶƚĞ-
mente, assim minimizando o desper-
dício e a emissão de carbono desde 
o início.

2. O NHS deve trabalhar em parceria 
com os fornecedores para melhorar 
ĂƐ�ĂƋƵŝƐŝĕƁĞƐ�ƐƵƐƚĞŶƚĄǀĞŝƐ�Ğ�ĐŽŵ� 
baixas emissões de carbono. Será 
publicado um roteiro para dar 
suporte às organizações nesse pro-
cesso com a colaboração da PASA do 
NHS, o DH, a SDC e a SDU do NHS.

ϯ͘� �Ɛ�ĂƋƵŝƐŝĕƁĞƐ�ůŽĐĂŝƐ͕�ŽƐ�ĐƵƐƚŽƐ�ŶŽ�
ciclo de vida inteiro e o impacto 
ĂŵďŝĞŶƚĂů�ĚĂƐ�ĚĞĐŝƐƁĞƐ�ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ�
devem ser considerados por todas 
as organizações do NHS em prepa-
ração para o uso das emissões de 
carbono como moeda corrente.

ϰ͘� ^ĞƌĆŽ�ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ�ŵĂŝƐ�ƉĞƐƋƵŝƐĂƐ�
sobre a pegada de carbono dos 
ƉƌŽĚƵƚŽƐ�ĨĂƌŵĂĐġƵƟĐŽƐ�ŶŽ�E,^�ƉĂƌĂ�
compreendê-la melhor e para infor-
mar as providências para produzir 
ƌĞĚƵĕƁĞƐ�ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐ͘

5. A promoção de alimentos e nutrição 
sustentáveis em todo os NHS deve 
tornar-se a norma.

VISÃO:

hŵ�E,^�ƋƵĞ�ƚƌĂďĂůŚĞ�Ğŵ�ƉĂƌĐĞƌŝĂ�ĐŽŵ�ŽƐ�ĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ͕�ůĞǀĂŶĚŽ�Ğŵ�
consideração o carbono no ciclo de vida inteiro de seus produtos e 
ƋƵĞ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĞ�Ž�ĐĂƌďŽŶŽ�ĐŽŵŽ�ƉĂƌƚĞ�ĚĂ�ƉƌŽƉŽƐƚĂ͕�ĚŽ�ĐŽŵŝƐƐŝŽŶĂ-
mento e do processo de tomada de decisão.
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Uma versão expandida deste capítulo pode 
ser encontrada online no endereço www.
sdu.nhs.uk.

K�E,^�Ğ�Ă�/ŶŐůĂƚĞƌƌĂ�ŐĂƐƚĂŵ�άϮϬ�ďŝůŚƁĞƐ�ƚŽĚŽƐ�ŽƐ�ĂŶŽƐ�Ğŵ�
bens e serviços. As emissões provenientes deles compreendem 
a maior contribuição para a pegada de carbono do NHS, totali-
ǌĂŶĚŽ�ŵĂŝƐ�ĚĞ�ϭϭ�ŵŝůŚƁĞƐ�ĚĞ�ƚŽŶĞůĂĚĂƐ�ĚĞ��KϮ�ƉŽƌ�ĂŶŽ͗�ƋƵĂƐĞ�
60% do total da pegada de carbono do NHS. Dentro dessa 
ƉƌŽƉŽƌĕĆŽ�ĚĂƐ�ĂƋƵŝƐŝĕƁĞƐ�ƉĂƌĂ�Ă�ƉĞŐĂĚĂ�ĚĞ�ĐĂƌďŽŶŽ�ĚŽ�E,^͕�
ƋƵĂƐĞ�ƐĞŝƐ�ŵŝůŚƁĞƐ�ĚĞ�ƚŽŶĞůĂĚĂƐ�ĚĞ��KϮ�ƉŽĚĞŵ�ƐĞƌ�ĂƚƌŝďƵşĚĂƐ�
ĂŽƐ�ƉƌŽĚƵƚŽƐ�ĨĂƌŵĂĐġƵƟĐŽƐ�Ğ�ĂŽƐ�ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ�Ğ�ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽ�
ŵĠĚŝĐŽƐ�ƋƵĞ�Ž�E,^�ĂĚƋƵŝƌĞ�Ğ�ƵƐĂ͘�/ƐƐŽ�Ġ�ŵĂŝƐ�ĚŽ�ƋƵĞ�ĞŵŝƐƐƁĞƐ�
ƉĞůŽ�ƵƐŽ�ĚĞ�ĞŶĞƌŐŝĂ�ĚŽƐ�ĞĚŝİĐŝŽƐ�ŽƵ�Ă�ůŽĐŽŵŽĕĆŽ͘

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-
ƚŽƐ͕�ŽƐ�ŶşǀĞŝƐ�ŵĂŝƐ�ĂƉƌŽƉƌŝĂĚŽƐ�ĚĞ�ĞƐƚŽƋƵĞ�Ğ�ƌĞǀĞƌ�ƐĞ�Ƶŵ�ĂƌƟŐŽ�
ƉŽĚĞ�ƐĞƌ�ƌĞƵƟůŝǌĂĚŽ�ŽƵ�ƌĞĐŝĐůĂĚŽ�ĂŶƚĞƐ�ĚĞ�ƉĞĚŝƌ�ŶŽǀŽƐ�ĂƌƟŐŽƐ͘�
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 tem-
po de vida. Ao considerar uma compra, também será necessá-
rio 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 forne-
cedores para minimizar o impacto do carbono e promover 
sustentabilidade. Todas as organizações do NHS devem 
ĐŽŵĞĕĂƌ�Ă�ĞǆŝŐŝƌ͕ �ĚĞ�ƌŽƟŶĂ͕�ƋƵĞ�ƚŽĚŽƐ�ŽƐ�ĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ�ƌĞǀĞůĞŵ�
sua abordagem de desenvolvimento sustentável e gestão das 
emissões de carbono. O NHS precisa usar seu poder de compra 
ƉĂƌĂ�ŐĂƌĂŶƟƌ�ƋƵĞ�ƐĞƵƐ�ĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ�ůĞǀĞŵ�Ă�ƐĠƌŝŽ�Ă�ƌĞĚƵĕĆŽ�
das emissões de carbono e a sustentabilidade.

A PASA do NHS, o DH, a SDU do NHS e a SDC estão desen-
ǀŽůǀĞŶĚŽ�Ƶŵ�͞ƌŽƚĞŝƌŽ͟�ƉĂƌĂ�ĂƵǆŝůŝĂƌ�ĂƐ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĕƁĞƐ�ŶĞƐƐĞ�
processo. Ele dará claras orientações sobre como incorporar 
Ă�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕĆŽ�ƉĞůŽ�ĐĂƌďŽŶŽ�ŶĂ�ĂƟǀŝĚĂĚĞ�ĚĞ�ĂƋƵŝƐŝĕƁĞƐ�ƉŽƌ�
envolvimento com os fornecedores por meio de solicitação de 
informações relacionadas com o carbono e uso dessas informa-
ĕƁĞƐ�ŽďũĞƟǀĂŵĞŶƚĞ�ŶŽƐ�ƉƌŽĐĞƐƐŽƐ�ĚĞ�ƚŽŵĂĚĂ�ĚĞ�ĚĞĐŝƐĆŽ�ĚĞ�
ĂƋƵŝƐŝĕƁĞƐ͘

��ĂůƚĂ�ƉĞŐĂĚĂ�ĚĞ�ĐĂƌďŽŶŽ�ĚŽƐ�ƉƌŽĚƵƚŽƐ�ĨĂƌŵĂĐġƵƟĐŽƐ�Ġ�ŵĂŝƐ�
uma razão para assegurar o mínimo de desperdício no uso de 
ŵĞĚŝĐĂŵĞŶƚŽƐ͘��Ɛ�ƉĞƐƋƵŝƐĂƐ�ĞŶĐŽŵĞŶĚĂĚĂƐ�ƉĞůŽ��ĞƉĂƌƚĂ-
mento da Saúde para examinar a escala e o custo dos medica-
ŵĞŶƚŽƐ�ĚĞƐƉĞƌĚŝĕĂĚŽƐ�Ğ�ĂƐ�ƌĂǌƁĞƐ�ĐŽŵƉůĞǆĂƐ�ƉĞůĂƐ�ƋƵĂŝƐ�ŶĆŽ�
tomamos os medicamentos como pretendido serão publicadas 
durante 2009.

O NHS é um dos maiores compradores e provedores de 
ĂůŝŵĞŶƚŽƐ�ŶŽ�Zh͘�dŽŵĂƌĄ�ƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐ�ƐŝƐƚĞŵĄƟĐĂƐ�ƉĂƌĂ�
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 alimen-
tos mais sustentável no NHS, mantendo, ao mesmo tempo, o 
valor nutricional, incluem o uso de cardápios sazonalmente 
ĂũƵƐƚĂĚŽƐ͕�ĂƵŵĞŶƚŽ�ĚŽ�ƵƐŽ�ĚĞ�ƉĞŝǆĞ�ŽďƟĚŽ�ĚĞ�ƵŵĂ�ĨŽŶƚĞ�
sustentável e redução da dependência de carne vermelha, 
ůĂƟĐşŶŝŽƐ�Ğ�ŽǀŽƐ͘�dĂŝƐ�ĂĕƁĞƐ�ƚĂŵďĠŵ�ĞŶǀŽůǀĞŵ�ĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌ�Ğ�
ƵƐĂƌ�ĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ�ƋƵĞ�ƉŽƐƐĂŵ�ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƌ�ĨŽƌŵĂƐ�ŵĂŝƐ�ďĂŝǆĂƐ�
de emissão de carbono na produção e transporte.

20�sĞƌ�ĚĞĮŶŝĕĆŽ�ŶŽ�'ůŽƐƐĄƌŝŽ

RESUMO:
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K�E,^�ŶĂ�/ŶŐůĂƚĞƌƌĂ�ŐĂƐƚĂ�Ğŵ�ƚŽƌŶŽ�ĚĞ�άϱϬϬ�ŵŝůŚƁĞƐ�Ğŵ�
alimentos para servir 300 milhões de refeições em 1.200 
ŚŽƐƉŝƚĂŝƐ�ƚŽĚŽƐ�ŽƐ�ĂŶŽƐ͘��ƐƚĞ�ƉƌŽũĞƚŽ�ĚĞ�ĚŽŝƐ�ĂŶŽƐ�ƟŶŚĂ�ĐŽŵŽ�
ŽďũĞƟǀŽ�ĂƵŵĞŶƚĂƌ�Ă�ƉƌŽƉŽƌĕĆŽ�ĚĞ�ĂůŝŵĞŶƚŽ�ůŽĐĂů�ĞͬŽƵ�ŽƌŐąŶŝĐŽ�
ƉĂƌĂ�ϭϬй�ƉĂƌĂ�ĨŽƌŶĞĐĞƌ�Ă�ƋƵĞŵ�ƉƌĞƉĂƌĂ�ŽƐ�ĂůŝŵĞŶƚŽƐ�Ğŵ�ƋƵĂ-
tro hospitais do NHS em Londres. O Ealing General, o Lambeth 
Hospital, o St. George’s Hospital e o Royal Brompton Hospital 
ƚƌĂďĂůŚĂƌĂŵ�Ğŵ�ƉĂƌĐĞƌŝĂ�ĐŽŵ�Ă�^Žŝů��ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�ƉĂƌĂ�ĂƵŵĞŶƚĂƌ�
Ă�ƉƌŽƉŽƌĕĆŽ�ĚĞ�ĂůŝŵĞŶƚŽƐ�ŶƵƚƌŝƟǀŽƐ�ƉƌŽĚƵǌŝĚŽƐ�ůŽĐĂůŵĞŶƚĞ�Ğ�
servidos nos hospitais de Londres.

K�ƉƌŽũĞƚŽ�ĞǀŽůƵŝƵ�ĚĞƉŽŝƐ�ĚĂƐ�ƉĞƐƋƵŝƐĂƐ�ĂŶŝŵĂĚŽƌĂƐ�ŝŶŝĐŝĂŝƐ�ĚĂ�
^Žŝů��ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�Ğŵ�ϮϬϬϮ�Ğ�ϮϬϬϯ�Ğ�ĨŽƌĂŵ�ĂƐƐĞŐƵƌĂĚŽƐ�ƌĞĐƵƌƐŽƐ�
ĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ�ĚŽ��ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ�ĚĞ��ƐƐƵŶƚŽƐ�ĚŽ�DĞŝŽ��ŵďŝĞŶƚĞ͕�
Alimentos e Rurais (Defra) sob o Regime de Empreendimentos 
Rurais e o King’s Fund.

“Deve-se exigir que todos os empreiteiros e 
fornecedores reduzam sua pegada de carbono.”

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-
ƚĞŶƚĄǀĞů�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂŵĞŶƚĞ�ƉĂƌĂ�Ž�E,^͘�K�ƉƌŽũĞƚŽ�ĐŽŵ�ĨĂďƌŝĐĂĕĆŽ�
ƐĞŵ�ĮŶƐ�ůƵĐƌĂƟǀŽƐ�Ġ�ĂƉŽŝĂĚŽ�ƉĞůŽ�'ŽǀĞƌŶŽ�Ğ�ĨŽƌŶĞĐĞ�ĞŵƉƌĠƐ-
ƟŵŽƐ�ƐĞŵ�ũƵƌŽƐ�ƉĂƌĂ�ĨƌĂůĚĂƐ�ĚĞ�ƉĂŶŽ�ƉĂƌĂ�ĨĂŵşůŝĂƐ�ũŽǀĞŶƐ�ƋƵĞ�
ƌĞĐĞďĂŵ�Ƶŵ�ďĞŶĞİĐŝŽ�ĮŶĂŶĐĞŝƌŽ�ŶĂ�/ƐůĞ�ŽĨ�DĂŶ͘

K�ƉƌŽũĞƚŽ�ŵŽƐƚƌŽƵ�ƋƵĞ�ŝŶƚƌŽĚƵǌŝƌ�ĨƌĂůĚĂƐ�ĚĞ�ƉĂŶŽ�Ğŵ�ƐĞƌǀŝĕŽƐ�
ĚĞ�ŵĂƚĞƌŶŝĚĂĚĞ�ƚĞŵ�ĂƵŵĞŶƚĂĚŽ�Ž�ŶƷŵĞƌŽ�ĚĞ�ƉĂŝƐ�ƋƵĞ�ƵƐĂŵ�
fraldas de pano em casa.

Comprando desse modo, a pegada de carbono da organização 
ĚŽ�E,^�ƚĞŵ�ƐŝĚŽ�ƌĞĚƵǌŝĚĂ�Ğ�ƚĂŵďĠŵ�ƚĞŵ�ŝŶŇƵĞŶĐŝĂĚŽ�Ž�ĐŽŵ-
ƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ�Ğ�Ă�ƉĞŐĂĚĂ�ĚĞ�ĐĂƌďŽŶŽ�ĚŽƐ�ƉĂŝƐ�ƋƵĞ�ĐŽŶƟŶƵĂŵ�Ă�
usar fraldas de pano em casa.

A introdução da fralda Stork-eco na Unidade de Maternidade 
:ĂŶĞ��ƌŽŽŬĂůů�ĚŽ�EŽďůĞ Ɛ͛�,ŽƐƉŝƚĂů�ĞĨĞƟǀĂŵĞŶƚĞ�ƌĞĚƵǌŝƵ�Ğŵ�
99,9% os resíduos de fraldas descartáveis para incineração 
clínica e em 83% os resíduos clínicos totais, ajudando a fazer 
ĞĐŽŶŽŵŝĂ�ĮŶĂŶĐĞŝƌĂ�Ğ�ĂŵďŝĞŶƚĂů�ŶŽ�ůŽŶŐŽ�ƉƌĂǌŽ͘

COMENTÁRIO DE COLABORADOR:

Dr. Jon Orrell,
Médico da Família,
NHS Dorset

ESTUDOS DE CASOS:
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3. Percursos, transporte e acesso com 
baixa emissão de carbono

1. Todos os Fundos devem ter um plano de locomoção 
aprovado pelo Conselho como parte do Plano de Gestão do 
Desenvolvimento Sustentável.

Ϯ͘� K�E,^�ĚĞǀĞ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌ�Ă�ŝŶƚƌŽĚƵĕĆŽ�ĚĞ�ƵŵĂ�ƚĂǆĂ�ĮǆĂ�ƉĂƌĂ�
Ă�ŵŝůŚĂŐĞŵ�ĚĞŶƚƌŽ�ĚĂ�ĂƟǀŝĚĂĚĞ͕�ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ�ĚŽ�
tamanho do motor ou até da opção modal (carro, motoci-
cleta, bicicleta ou a pé).

3. As organizações do NHS devem fazer arranjos de moni-
ƚŽƌŝǌĂĕĆŽ�ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞƐ�ƉĂƌĂ�ƋƵĞ�ĂƐ�ƌĞĚƵĕƁĞƐ�ĚĞ�ĞŵŝƐƐƁĞƐ�
ĚŽƐ�ǀĞşĐƵůŽƐ�ƵƐĂĚŽƐ�ƉĂƌĂ�ĂƐ�ĂƟǀŝĚĂĚĞƐ�ĚŽ�E,^�ƉŽƐƐĂŵ�ƐĞƌ�
medidas.

4. É preciso estabelecer, em todas as organizações do NHS, 
ŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐ�ƉĂƌĂ�ĂŶĂůŝƐĂƌ�ĚĞ�ƌŽƟŶĂ�Ğ�ƐŝƐƚĞŵŝĐĂŵĞŶƚĞ�Ă�ŶĞ-
cessidade dos funcionários, dos pacientes e dos visitantes 
de ser transportados.

ϱ͘� ��ŽĨĞƌƚĂ�ĚĞ�ĂƐƐŝƐƚġŶĐŝĂ�ă�ƐĂƷĚĞ�ƉƌĞĐŝƐĂ�ĐŽŶƟŶƵĂƌ�Ă�ŵƵĚĂƌ�
para mais próximo dos domicílios.

VISÃO:
As organizações do NHS são exemplares em conduzir mudanças  
Ğŵ�ƚŽĚĂ�Ă�ƉŽƉƵůĂĕĆŽ�ƉĂƌĂ�Ƶŵ�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ�ŵĂŝƐ�ĂƟǀŽ�Ğ�ĐŽŵ�ŵĞŶŽƐ� 
emissão de carbono, como o transporte público, o ciclismo e  
as caminhadas.

AÇÕES PRINCIPAIS:
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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.

As organizações do NHS precisam ser 
exemplares em conduzir uma mudança da 
ůŽĐŽŵŽĕĆŽ�ƐĞĚĞŶƚĄƌŝĂ�ƉĂƌĂ�Ă�ŵĂŝƐ�ĂƟǀĂ͕�
como caminhada, ciclismo e transporte 
público.22  Isso apoia o pedido de evidên-
ĐŝĂƐ�Ğ�ƉŽůşƟĐĂƐ�ĚĞ�ƉĞƐƋƵŝƐĂƐ�ƉŽƌ�ŵƵŝƚĂƐ�
organizações para melhorar a saúde. 23

O NHS pode fornecer um abono de 
ůŽĐŽŵŽĕĆŽ�ƋƵĞ�ŝŶĐĞŶƟǀĞ�Ž�ƵƐŽ�ĚĞ�ǀĞş-
culos com baixas emissões de carbono. 
^Ğ�ĨŽƌĞŵ�ŵĂŶƟĚĂƐ�ƚĂǆĂƐ�ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĚĂƐ͕�
deverão ser pagas taxas máximas para 
as opções com baixas emissões de car-
bono, como o uso de bicicletas.

Todos os Fundos devem programar a 
ŽƌŝĞŶƚĂĕĆŽ�E/���ƐŽďƌĞ�ĂƟǀŝĚĂĚĞ�İƐŝĐĂ�Ğ�
o meio ambiente24, promovendo opções 
ĂƟǀĂƐ�ĚĞ�ůŽĐŽŵŽĕĆŽ�Ğ�ĨŽƌŶĞĐĞŶĚŽ�
ŝŶĐĞŶƟǀŽƐ�ƉĂƌĂ�ŽƐ�ĨƵŶĐŝŽŶĄƌŝŽƐ�ƋƵĞ�
escolherem opções de locomoção com 
baixos níveis de carbono.

Metade das organizações do NHS 
tem planos de locomoção sustentável 
ƉƌŽŐƌĂŵĂĚŽƐ�ĐŽƌƉŽƌĂƟǀĂŵĞŶƚĞ͘�dŽĚŽƐ�
os conselhos devem ter planos de 
ůŽĐŽŵŽĕĆŽ�ƐƵƐƚĞŶƚĄǀĞů�ƋƵĞ�ĞŶƚƌĞŐƵĞŵ�
os resultados.

Nos locais onde os funcionários de 
fato precisarem de transporte para se 
reunir ou fazer seu trabalho, deve haver 
ƚŽĚŽƐ�ŽƐ�ŝŶĐĞŶƟǀŽƐ�Ğ�ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ�ă�
disposição para reduzir o tempo e a dis-
tância percorrida. Isso pode aumentar 
Ă�ƉƌŽĚƵƟǀŝĚĂĚĞ͕�ŵĞůŚŽƌĂƌ�Ă�ƐĞŐƵƌĂŶĕĂ͕�
economizar dinheiro e reduzir as emis-
sões de carbono. Todas as organizações 
do NHS devem disponibilizar treinamen-
ƚŽ�Ğ�ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽ�ƉĂƌĂ�ƉƌŽŵŽǀĞƌĞŵ�
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-
ůŚĂŐĞŶƐ�ĚĞ�ĐĂƌƌŽƐ�ĐŽŵ�ŝŶĐĞŶƟǀŽƐ�ƉĂƌĂ�Ž�

uso de veículos com baixas emissões de 
carbono. As taxas máximas para as mi-
lhagens 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 
ƐĞƌ�ĂĚĞƋƵĂĚĂƐ�ƉĂƌĂ�ĂƐ�ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐ�ĚŽ�
parceiro e do governo e ser capazes de 
contribuir com ferramentas de gestão 
do carbono.

21�dĂŬŝŶŐ�ƚŚĞ�dĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ�Ͳ�dŽǁĂƌĚƐ�ĂŶ�E,^�
response to Global Warning, 2007. London: 
E,^��ŽŶĨĞĚĞƌĂƟŽŶ
22�dĂŬĞ��ĐƟŽŶ�ŽŶ��ĐƟǀĞ�dƌĂǀĞů͕�ϮϬϬϴ͘�ƌŝƐƚŽů͗�
^h^dZ�E^�ĂŶĚ�ƚŚĞ��ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�ŽĨ��ŝƌĞĐƚŽƌƐ�ŽĨ�
Public Health.
23�dĂŬĞ��ĐƟŽŶ�ŽŶ��ĐƟǀĞ�dƌĂǀĞů͕�ϮϬϬϴ͘�ƌŝƐƚŽů͗�
^h^dZ�E^�ĂŶĚ�ƚŚĞ��ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�ŽĨ��ŝƌĞĐƚŽƌƐ�ŽĨ�
Public Health.
24�W,ϭϯ�WƌŽŵŽƟŶŐ�WŚǇƐŝĐĂů��ĐƟǀŝƚǇ�ĂŶĚ�ƚŚĞ�
Workplace, 2008. Public Health ProgramͲ
me Guidance, NICE [Online] Available at: 
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶŝĐĞ͘ŽƌŐ͘ƵŬͬŐƵŝĚĂŶĐĞͬŝŶĚĞǆ͘
ũƐƉ͍ĂĐƟŽŶсĚŽǁŶůŽĂĚΘŽсϰϬϲϳϯ
�ĐĐĞƐƐĞĚ�Ϭϴ�:ĂŶƵĂƌǇ�ϮϬϬϵ

COMENTÁRIO DE COLABORADOR:

Bal Kaur,
Estagiária em Saúde Pública,
PCT de Dudley

“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 
ŶĂƐ�ƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞƐ�ĚŽ�E,^�ĚĞǀĞ�ƐĞƌ�ĐŽďƌĂĚŽ�Ğ�ŐĞƌĂĚŽƐ�ƌĞĐƵƌƐŽƐ�ĮŶĂŶ-
ceiros que contribuam para os projetos verdes.”

RESUMO:
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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 in-
troduziu um ônibus para locomoção de 
ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ�ƋƵĞ�ƉŽƵƉĂ�ϰ͘ϬϬϬ�ũŽƌŶĂĚĂƐ�ĚĞ�
ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ�ƉŽƌ�ĂŶŽ͕�Ž�ƋƵĞ�Ġ�ŝŐƵĂů�Ă�ƵŵĂ�
ƌĞĚƵĕĆŽ�ĚĞ�ϭϭϬ͘ϬϬϬ�ƋƵŝůƀŵĞƚƌŽƐ͘�/ƐƐŽ�
foi combinado a um plano de locomo-
ĕĆŽ�ĚŽƐ�ĨƵŶĐŝŽŶĄƌŝŽƐ͕�ƋƵĞ�ƌĞĚƵǌŝƵ�ĂƐ�
jornadas de carro dos funcionários em 
ƋƵĂƐĞ�Ϯ͘ϱϬϬ�ƋƵŝůƀŵĞƚƌŽƐ�ƉŽƌ�ƐĞŵĂŶĂ͘�
�Žŵ�ďĂƐĞ�ŶƵŵĂ�ĞƐƟŵĂƟǀĂ�ĚĞ�ϭϯ�Ŭŵ�
por jornada, isso é igual a 800.000 kg 
por ano economizados.

O Fundo em breve oferecerá aos funcio-
ŶĄƌŝŽƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĚŝƌŝŐĞŵ�ĂŽ�ƚƌĂďĂůŚŽ�ƵƐĂŶ-
do bicicletas um sistema de segurança 
Loan-U-Lock gratuitamente para reduzir 
ŽƐ�ƌŽƵďŽƐ�ĚĞ�ďŝĐŝĐůĞƚĂƐ͘�dĂŝƐ�ŝŶŝĐŝĂƟǀĂƐ�
aparecerão regularmente na seção 
relevante do novo site do Fundo.

�ƐƐĂƐ�ŝŶŝĐŝĂƟǀĂƐ�ƚġŵ�ůĞǀĂĚŽ�Ă�ƵŵĂ�ƌĞĚƵ-
ĕĆŽ�ŶŽ�ŶƷŵĞƌŽ�ĚĞ�ĐĂƌƌŽƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĚŝƌŝŐĞŵ�
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 
ĞĨĞŝƚŽ�ƉŽƐŝƟǀŽ�ƐŽďƌĞ�Ž�ŵĞŝŽ�ĂŵďŝĞŶƚĞ�Ğ�
reduzindo as emissões de carbono.

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, 
ƌĞŶĚĂ�ĚŽƐ�ĞƐƚĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽƐ�ĚĞ�ĐĂƌƌŽƐ�ĐŽŵ�ĚĞƐƟŶŽ�ĞƐƉĞĐşĮĐŽ͕�ĂƉŽŝŽ�ĚŽ�ƐŝŶĚŝĐĂƚŽ͕�
ĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ�ĞĨĞƟǀĂ�ĐŽŵ�Ž�ƉĞƐƐŽĂů͕�ŽƐ�ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ�Ğ�ǀŝƐŝƚĂŶƚĞƐ�Ğ�ĚĞĚŝĐĂĕĆŽ�Ă�Ƶŵ�ĐŽŵ-
ƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ�ĐŽŵŽ�͞ďŽŶƐ�ĐŝĚĂĚĆŽƐ�ĐŽƌƉŽƌĂƟǀŽƐ͟�Ğ�ƌĞĚƵĕĆŽ�ĚĂƐ�ĞŵŝƐƐƁĞƐ�ĚĞ�ĐĂƌďŽŶŽ͘�
^ĞƵ�ƉƌŝŶĐŝƉĂů�ŽďũĞƟǀŽ�Ġ�ŝŶĐĞŶƟǀĂƌ�Ğ�ĐƌŝĂƌ�ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ�ƉĂƌĂ�ƚŽĚŽƐ�ŽƐ�ĨƵŶĐŝŽŶĄƌŝŽƐ͕�
ŽƐ�ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ�Ğ�ŽƐ�ǀŝƐŝƚĂŶƚĞƐ�ůŽĐŽŵŽǀĞƌͲƐĞ�ĂŽ�ůŽĐĂů�ƉŽƌ�ŵĞŝŽƐ�ĂůƚĞƌŶĂƟǀŽƐ�ĂŽ�ĐĂƌƌŽ�
ƐĞŵƉƌĞ�ƋƵĞ�ƉŽƐƐşǀĞů͕�ƌĞĚƵǌŝƌ�Ž�ƚƌĄĨĞŐŽ�ƉĂƌĂ�Ž�ůŽĐĂů͕�ĂƵŵĞŶƚĂƌ�ĂƐ�ĞƐĐŽůŚĂƐ�ĚĞ�ůŽĐŽŵŽ-
ĕĆŽ�ƉĂƌĂ�ƋƵĞ�ƐĞũĂŵ�ƐĞŐƵƌĂƐ͕�ƌĂǌŽĄǀĞŝƐ�Ğ�ĂĐĞƐƐşǀĞŝƐ�ƉĂƌĂ�ƚŽĚŽƐ͕�ŝŶĐĞŶƟǀĂƌ�Ž�ĐŽŵƉŽƌƚĂ-
mento mais saudável e reduzir as emissões de carbono.

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 
ĚĞ�ƵŵĂ�ƉĞƐƋƵŝƐĂ�ĚĞ�Ƶŵ�ĚŝĂ�ƐŽďƌĞ�Ž�ƚƌĄĨĞŐŽ�Ğ�ϭϬϬй�ĚŽ�ŶƷŵĞƌŽ�ĚĞ�ĨƵŶĐŝŽŶĄƌŝŽƐ͘��ƚĠ�Ž�
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 
ϱϬй�Ğŵ�ϮϬϬϬ�ƉĂƌĂ�ϯϰй�Ğŵ�ϮϬϬϳ͘�KƐ�ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ�Ğ�ǀŝƐŝƚĂŶƚĞƐ�ƋƵĞ�ǀġŵ�ĚĞ�ĐĂƌƌŽ�ĚŝŵŝŶƵş-
ram seu número de 92% em 2002 para 85% em 2007.

Medir o sucesso dos seguintes modos garante um bom retorno ao plano:

ͻ� ZĞĚƵĕĆŽ�ĚĂ�ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞ�ĚĞ�ĞƐƉĂĕŽƐ�ƉĂƌĂ�ĞƐƚĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ�ĚĞ�ĐĂƌƌŽƐ
ͻ� DĞŶŽƐ�ƉŽůƵŝĕĆŽ�ĚŽ�Ăƌ�Ğ�ƐŽŶŽƌĂ
ͻ� DĞŶŽƐ�ĐŽŶŐĞƐƟŽŶĂŵĞŶƚŽƐ
ͻ� :ƵƐƟĕĂ�ŶŽƐ�ĐƵƐƚŽƐ�ĚĞ�ůŽĐŽŵŽĕĆŽ
ͻ� &ŽƌĕĂ�ĚĞ�ƚƌĂďĂůŚŽ�ŵĂŝƐ�ƐĂƵĚĄǀĞů͕�ŵĂŝƐ�ĂũƵƐƚĂĚĂ�Ğ�ŵĂŝƐ�ĨĞůŝǌ
ͻ� ZĞĚƵĕĆŽ�ĚĂƐ�ĞŵŝƐƐƁĞƐ�ĚĞ�ĐĂƌďŽŶŽ
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4. Água

ϭ͘� K�ƵƐŽ�ĞĮĐŝĞŶƚĞ�ĚĂ�ĄŐƵĂ�ĚĞǀĞ�ƐĞƌ�ŝŶƚĞŐƌĂĚŽ�ĂŽ�ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝ-
ŵĞŶƚŽ�ĚŽƐ�ĞĚŝİĐŝŽƐ�ŶŽ�ĞƐƚĄŐŝŽ�ĚĞ�ƉƌŽũĞƚŽ͘

2. O custo e o consumo da água devem ser medidos, monito-
rizados e relatados anualmente por todas as organizações 
do NHS como parte de seu Relatório Anual aos funcioná-
rios, pacientes e ao público.

3. Vazamentos ocorridos na infraestrutura das propriedades 
ĚŽ�E,^�ĚĞǀĞŵ�ƐĞƌ�ŝĚĞŶƟĮĐĂĚŽƐ�Ğ�ĐŽŶƐĞƌƚĂĚŽƐ�ŝŵĞĚŝĂƚĂ-
mente.

ϰ͘� �ĞǀĞ�ƐĞƌ�ĂĚŽƚĂĚĂ�Ă�ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ�ĚĞ�ĞĮĐŝġŶĐŝĂ�ĚĞ�ĄŐƵĂ�ĐŽŵŽ�
padrão em todas as propriedades do NHS.

ϱ͘� �ĞǀĞ�ƐĞƌ�ĞǀŝƚĂĚĂ�Ă�ĐŽŵƉƌĂ�ĚĞ�ƌŽƟŶĂ�ĚĞ�ĄŐƵĂ�ĞŶŐĂƌƌĂĨĂĚĂ͘

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.

AÇÕES PRINCIPAIS:
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Uma versão expandida deste capítulo pode 
ser encontrada online no endereço www.
sdu.nhs.uk.

A água deve ser considerada e adminis-
trada como recurso precioso. Em 2007-
08, o NHS na Inglaterra consumiu uma 
ĞƐƟŵĂƟǀĂ�ĚĞ�ϯϴ͕ϴ�ŵŝůŚƁĞƐ�ĚĞ�ŵĞƚƌŽƐ�
cúbicos de água e gerou aproximada-
mente 26,3 milhões de metros cúbicos 
de esgotos num custo de aproximada-
ŵĞŶƚĞ�άϭϰϱ�ŵŝůŚƁĞƐ͘25

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 
^ĂƷĚĞ�Ğŵ�,dD�ϬϳͲϬϰ�͞'ĞƐƚĆŽ�ĚĂ�ĄŐƵĂ�
Ğ�ĞĮĐŝġŶĐŝĂ�ĚĂ�ĄŐƵĂ͟�ƉĂƌĂ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƌ�
a água nas propriedades operacionais 
ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ�ŽƵ�ƋƵĂŶĚŽ�ĐŽůŽĐĂƌĞŵ�Ğŵ�
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ�ŶŽǀŽƐ�ƉƌĠĚŝŽƐ�ŽƵ�ĮǌĞ-
rem reformas dos locais atuais.

��ƉƌŽĚƵĕĆŽ�ĚĞ�ĄŐƵĂ�ƋƵĞŶƚĞ�Ġ�ŝŶƚĞŶƐŝǀĂ�
para o carbono. A Divisão de Proprie-
dades e Estabelecimentos do DH e a 
DEFRA estão no processo de desenvol-
ǀŝŵĞŶƚŽ�ĚĞ�ŵĞĚŝĚĂƐ�ĚĞ�ĞĮĐŝġŶĐŝĂ�ĚĂ�
água para o NHS (v. HTM sobre Gestão 
ĚĂ��ŐƵĂ�Ğ��ĮĐŝġŶĐŝĂ�ĚĂ��ŐƵĂͿ͘�^ĞƌĆŽ�
ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ�ĞƐƚƵĚŽƐ�ĞƐƉĞĐşĮĐŽƐ�ƉĂƌĂ�
ŝŶǀĞƐƟŐĂƌ�ĐŽŵŽ�ƌĞĚƵǌŝƌ�Ž�ƵƐŽ�ĚĂ�ĄŐƵĂ�
ƋƵĞŶƚĞ�ƐĞŵ�ĐŽŵƉƌŽŵĞƚĞƌ�Ž�ƉĂĚƌĆŽ�ĚĞ�
assistência à saúde.

Um estudo realizado no Gartnave Hos-
pital e no Stobhill Hospital, em Glasgow, 
ǀĞƌŝĮĐŽƵ�ƋƵĞ�Ž�ƟƉŽ�ĚĞ�ƚŽƌŶĞŝƌĂ�ƵƐĂĚĂ�
para escovação cirúrgica poderia econo-
mizar água, energia e carbono. A versão 
͞ƉĂƌĂ�Ž�ũŽĞůŚŽ͟�ĚŽ�ƉƌŽũĞƚŽ�ĚĂ�ƚŽƌŶĞŝƌĂ�
ajudou a economizar 5,7 litros de água 
ƋƵĞŶƚĞ�ƉŽƌ�ĞƐĐŽǀĂĕĆŽ�ǀĞƌƐƵƐ�Ă�ƚŽƌŶĞŝƌĂ�
͞ƉĂƌĂ�Ž�ĐŽƚŽǀĞůŽ͘͟ �/ƐƐŽ�ĚĄ�ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂ-
mente 600 KJ de energia e 80 gramas 
de dióxido de carbono por escovação 
cirúrgica.

�ƐƐĂ�ƐŝŵƉůĞƐ�ĚŝĨĞƌĞŶĕĂ�ĚĞ�ƟƉŽƐ�ĚĞ�
torneira pode reduzir o uso de água e 
de energia sem produzir nenhum efeito 
ŶĞŐĂƟǀŽ�Ğŵ�ƚĞƌŵŽƐ�ĚĞ�ĞĮĐŝġŶĐŝĂ�ĚĂ�ĞƐ-
ĐŽǀĂĕĆŽ͘��ũƵĚĂ�Ă�ŵŽĚŝĮĐĂƌ�Ž�ĐŽŵƉŽƌƚĂ-
mento de lavagem das mãos e poderia 
ajudar a reduzir a pegada de carbono da 
escovação cirúrgica em todo o NHS.

As organizações do NHS devem adotar 
ƵŵĂ�ƉŽůşƟĐĂ�ĚĞ�ƵƐŽ�ĂƉĞŶĂƐ�ĚĞ�ĄŐƵĂ�
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.

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 
ƋƵĞ�ĞůĂ�ƐĂŝ�ĚĂ�ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂ�ĚĞ�ƐĞƵƐ�
fornecedores.

O NHS deve considerar as muitas opor-
tunidades para reciclar água em seus 
locais de funcionamento. Ideias como 
reciclar água limpa de esterilizadores e 
aparelhos de diálise têm sido experi-
mentadas e adotadas em outros países.

COMENTÁRIO DE COLABORADOR:
͞KďƌŝŐĂƚŽƌŝĞĚĂĚĞ�ĚĂ�ŝŶĐůƵƐĆŽ�ĚĞ�ƐĞƐƐƁĞƐ�ĚĞ�ĐŽŶƐĐŝĞŶƟǌĂĕĆŽ�ƐŽďƌĞ�ĞŶĞƌŐŝĂͬŵĞŝŽ�
ambiente em todos os treinamentos de novos funcionários. Isso pode então  
ƐĞƌ�ĞǆĞĐƵƚĂĚŽ�ĂƚƌĂǀĠƐ�ĚŽƐ�ĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽƐ�ĚĞ�Z,͕�ĞůĞǀĂŶĚŽ�Ă�ĐŽŶƐĐŝĞŶƟǌĂĕĆŽ�Ğŵ�
si mesma.” 

Tom Kelly,
Gerente de Projetos,
NHS Wirral.

25 ,ĞĂůƚŚ�dĞĐŚŶŝĐĂů�DĞŵŽƌĂŶĚƵŵ�ϬϳͲϬϰ͗�tĂƚĞƌ�
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ�ĂŶĚ�ǁĂƚĞƌ�ĞĸĐŝĞŶĐǇ͕ �ϮϬϬϴ͖�
(HTM) Department of Health: London: HMSO

RESUMO: ESTUDOS DE 
CASOS:

Uma versão expandida deste capítulo pode 
ser encontrada online no endereço www.
sdu.nhs.uk.
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5. Resíduos

ϭ͘� ��ŐĞƐƚĆŽ�ĚŽƐ�ƌĞƐşĚƵŽƐ�ĚŽŵĠƐƟĐŽƐ͕�ĐůşŶŝĐŽƐ�Ğ�ƉĞƌŝ-
gosos deve ser relatada em nível de Conselho por 
todas as organizações do NHS como parte funda-
mental de seus relatórios sobre sustentabilidade.

2. Os conselhos devem realizar uma avaliação ba-
lanceada do risco dos resíduos e de seus custos e 
ĞŵŝƐƐƁĞƐ�ĚĞ�ĐĂƌďŽŶŽ�ĂƐƐŽĐŝĂĚĂƐ͕�ŝŶĐůƵŝŶĚŽ�ĂƋƵĞůĞƐ�
ĐŽŵ�ƵƐŽ�ƷŶŝĐŽ�Ğ�ĚĂƐ�ƉŽůşƟĐĂƐ�ĚĞ�ĚĞƐĐĂƌƚĞ͕�ĚŝĨĞƌĞŶ-
ƚĞŵĞŶƚĞ�ĚĂƐ�ƉŽůşƟĐĂƐ�ĚĞ�ĞƐƚĞƌŝůŝǌĂĕĆŽ�Ğ�ƌĞƵƟůŝǌĂ-
ção.

ϯ͘� dŽĚŽƐ�ŽƐ�&ƵŶĚŽƐ�ĚĞǀĞ�ƚĞƌ�ĐĞƌƚĞǌĂ�ĚĞ�ƋƵĞ�ƚġŵ�ĂƐ�
habilidades necessárias para administrar os resídu-
ŽƐ�ůĞŐĂůŵĞŶƚĞ͕�ĞĮĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞ�Ğ�ĐŽŵ�ďŽĂ�ƌĞůĂĕĆŽ�
ĐƵƐƚŽͲĞĮĐĄĐŝĂ͘

ϰ͘� dŽĚŽƐ�ŽƐ�&ƵŶĚŽƐ�ĚĞǀĞŵ�ŵŽŶŝƚŽƌŝǌĂƌ�Ă�ƋƵĂŶƟĚĂĚĞ�
Ğ�Ž�ĐƵƐƚŽ�ĚĞ�ƚŽĚŽ�Ž�ŇƵǆŽ�ĚŽƐ�ƌĞƐşĚƵŽƐ�Ğ�ĞƐƚĂďĞ-
lecer trajetórias para monitorizar, administrar e 
reduzi-los ao longo do tempo.

5. O DH e a SDU do NHS considerarão metas apro-
priadas:

ͻ� ƌĞĚƵǌŝƌ�ŽƐ�ƌĞƐşĚƵŽƐ�ĚĞ�ĄƌĞĂƐ�ĐůşŶŝĐĂƐ�ͬ�ƌĞƐşĚƵŽƐ�
perigosos;

ͻ� ƌĞĚƵǌŝƌ�ŽƐ�ƌĞƐşĚƵŽƐ�ĚŽŵĠƐƟĐŽƐ�ƉĂƌĂ�ŽƐ�ĂƚĞƌƌŽƐ͖
ͻ� ĂƵŵĞŶƚĂƌ�Ă�ƌĞĐŝĐůĂŐĞŵ͘

VISÃO:

Num NHS com baixas emissões de carbono, os resíduos são minimiza-
dos e administrados cumprindo consistentemente a legislação e são 
ƌĞĐŝĐůĂĚŽƐ�ŽƵ�ĐŽŵƉŽƐƚĂĚŽƐ�ĚĞ�ƌŽƟŶĂ͘

AÇÕES PRINCIPAIS:
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Uma versão expandida deste capítulo pode 
ser encontrada online no endereço www.
sdu.nhs.uk.

KƐ�ƌĞƐşĚƵŽƐ͕�ŶŽ�E,^͕�ĐŽŶƟŶƵĂŵ�Ă�ĂƵŵĞŶƚĂƌ�Ğ͕�Ğŵ�ϮϬϬϳͬϮϬϬϴ͕�
ĐƵƐƚĂƌĂŵ�ĂŽ�E,^�άϭ͕Ϯ�ŵŝůŚĆŽ͘26  Como os resíduos criados pelo 
E,^�ĐŽŶƟŶƵĂŵ�Ă�ĂƵŵĞŶƚĂƌ�Ğŵ�ƚŽŶĞůĂŐĞŵ�Ğ�ƉĞůŽ�ĐƵƐƚŽ�ĚŽ�ĚĞƐ-
ĐĂƌƚĞ͕�Ž�ŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ�Ğŵ�ŐĞƐƚĆŽ�ƐſůŝĚĂ�ĚŽƐ�ƌĞƐşĚƵŽƐ�ƉŽƵƉĂƌĄ�
dinheiro e reduzirá as emissões de carbono.

Todas as organizações do NHS devem monitorizar, fazer relató-
ƌŝŽƐ�Ğ�ĞƐƚĂďĞůĞĐĞƌ�ŵĞƚĂƐ�ƉĂƌĂ�Ă�ŐĞƐƚĆŽ�ĚŽƐ�ƌĞƐşĚƵŽƐ�ĚŽŵĠƐƟĐŽƐ�
e clínicos, incluindo minimizar a criação de resíduos em medi-
ĐĂŵĞŶƚŽƐ͕�ĂůŝŵĞŶƚŽƐ�Ğ�d/��Ğ�ƌĞǀĞƌ�ƐƵĂ�ĂďŽƌĚĂŐĞŵ�ĚĞ�ĂƌƟŐŽƐ�ĚĞ�
uso único versus opções de descontaminação.

As organizações do NHS devem aspirar, pelo menos, a corres-
ponder às metas estabelecidas para as Operações Sustentáveis 
nas Propriedades do Governo (SOGE)27  ao administrar os 
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ�ŇƵǆŽƐ�ĚŽƐ�ƌĞƐşĚƵŽƐ͕�ĞŵďŽƌĂ�ƐĞ�ƌĞĐŽŶŚĞĕĂ�ƋƵĞ�ĞƐƐĂƐ�
ŵĞƚĂƐ�ŶĆŽ�ƐĆŽ�ĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ�ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ�ƉĂƌĂ�Ă�ĂƟǀŝĚĂĚĞ�ĐůşŶŝĐĂ�
do NHS. A SDU do NHS e o DH considerarão a métrica da redu-
ĕĆŽ�ĚĞ�ƌĞƐşĚƵŽƐ�ƋƵĞ�ƐĞũĂ�ŵĂŝƐ�ĂƉƌŽƉƌŝĂĚĂ�ƉĂƌĂ�Ž�E,^͘

hŵĂ�Ğŵ�ĐĂĚĂ�ϭϬϬ�ƚŽŶĞůĂĚĂƐ�ĚĞ�ƌĞƐşĚƵŽƐ�ĚŽŵĠƐƟĐŽƐ�ŐĞƌĂ-
das no RU vem do NHS, indo a maior parte para aterros.28  A 
�ŽŶĨĞĚĞƌĂĕĆŽ�ĚŽ�E,^�Ğ�Ă�EĞǁ��ĐŽŶŽŵŝĐƐ�&ŽƵŶĚĂƟŽŶ�ĐĂůĐƵůĂŵ�
ƋƵĞ�ƌĞĐŝĐůĂƌ�ƚŽĚŽ�Ž�ƉĂƉĞů͕�ƉĂƉĞůĆŽ͕�ƌĞǀŝƐƚĂƐ�Ğ�ũŽƌŶĂŝƐ�ƉƌŽĚƵǌŝ-
dos pelo NHS na Inglaterra e País de Gales poderia economizar 
ĂƚĠ�ϰϮ͘ϬϬϬ�ƚŽŶĞůĂĚĂƐ�ĚĞ��KϮ͘�/ƐƐŽ�Ġ�ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ�ăƐ�ĞĐŽŶŽŵŝĂƐ�
ĨĞŝƚĂƐ�ĂŽ�ƐƵďƐƟƚƵŝƌ�ŵĂŝƐ�ĚĞ�ŵĞŝŽ�ŵŝůŚĆŽ�ĚĞ�ůąŵƉĂĚĂƐ�ŝŶĐĂŶĚĞƐ-
centes de 100 W por lâmpadas poupadoras de energia de 20 
t�ŽƵ�ƌĞƟƌĂƌ�ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞ�ϭϳ͘ϬϬϬ�ĐĂƌƌŽƐ�ĚĂƐ�ĞƐƚƌĂĚĂƐ͘29

As reações ao projeto de estratégia destacaram forte desejo, 
entre os funcionários do NHS, de reduzir o uso e o descarte de 
ĂƌƟŐŽƐ�ĚĞ�ƵƐŽ�ƷŶŝĐŽ͘�WĂƌĂ�ůĄ�ĐŚĞŐĂƌ͕ �Ġ�ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ�ŵĂŝƐ�ƚƌĂďĂůŚŽ�
ƉĂƌĂ�ƌĞǀĞƌ�ĂƐ�ĂƚƵĂŝƐ�ƉƌĄƟĐĂƐ�Ğ�ĂƐƐĞŐƵƌĂƌ�ƋƵĞ�ƐĞũĂŵ�ĐƵŵƉƌŝ-
ĚŽƐ�ƚŽĚŽƐ�ŽƐ�ƉĂĚƌƁĞƐ�Ğ�Ă�ůĞŐŝƐůĂĕĆŽ�ƋƵĞ�ƌĞŐĞ�Ă�ƐĞŐƵƌĂŶĕĂ�ĚŽƐ�
funcionários e dos pacientes de acordo com a série HTM 01-01 
ĚŽ��,�ʹ��ĞƐĐŽŶƚĂŵŝŶĂĕĆŽ�ĚĞ��ƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽ�DĠĚŝĐŽ�ZĞƵƟůŝǌĄ-
ǀĞů͕�ĂŽ�ŵĞƐŵŽ�ƚĞŵƉŽ�ƚĞŶĚŽ�Ğŵ�ĐŽŶƚĂ�ĂƐ�ƋƵĞƐƚƁĞƐ�ĚĞ�ƌĞƐşĚƵŽƐ�
associados e da redução das emissões de carbono.

Todas as organizações do NHS devem contratar somente em-
ƉƌĞƐĂƐ�ĚĞ�ŐĞƐƚĆŽ�ĚĞ�ƌĞƐşĚƵŽƐ�ƋƵĞ�ƐĞũĂŵ�ĐĂƉĂǌĞƐ�ĚĞ�ůŚĞƐ�ĨŽƌŶĞ-
ĐĞƌ�ĚĂĚŽƐ�ƌŽďƵƐƚŽƐ�ƐŽďƌĞ�ĂƐ�ƋƵĂŶƟĚĂĚĞƐ�ĚĞ�ƌĞƐşĚƵŽƐ�ĐŽůĞƚĂĚŽƐ�
Ğ�ĚĞƐĐĂƌƚĂĚŽƐ�Ğŵ�ĚĞĐŽƌƌġŶĐŝĂ�ĚĂƐ�ĂƟǀŝĚĂĚĞƐ�ĚĞ�ĂƐƐŝƐƚġŶĐŝĂ�ă�
saúde. As organizações do NHS devem monitorizar e registrar 
tudo por meio do sistema de dados ERIC do NHS.

As organizações devem estabelecer um ano de base e um 
conjunto de trajetórias de redução de resíduos aprovadas 
ƉĞůŽ��ŽŶƐĞůŚŽ�ƉĂƌĂ�ƚŽĚŽƐ�ŽƐ�ŇƵǆŽƐ�ĚĞ�ƌĞƐşĚƵŽƐ�ʹ�ĚŽŵĠƐƟĐŽƐ͕�
clínicos e perigosos.

26 �Z/��ĚĂƚĂ�ϮϬϬϳͬϬϴ�KŶůŝŶĞ��ǀĂŝůĂďůĞ�Ăƚ͗�ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŚĞĨƐ͘ŝĐ͘ŶŚƐ͘ƵŬͬ�
�ĐĐĞƐƐĞĚ�Ϭϵ�:ĂŶƵĂƌǇ�ϮϬϬϵ
27 ^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞ�KƉĞƌĂƟŽŶƐ�ŽĨ�ƚŚĞ�'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ��ƐƚĂƚĞ͖�dĂƌŐĞƚƐ͕�ϮϬϬϲ�KŶůŝͲ
ŶĞ��ǀĂŝůĂďůĞ�Ăƚ͗�ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĚĞĨƌĂ͘ŐŽǀ͘ ƵŬͬƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚͬŐŽǀͬ
ĞƐƚĂƚĞƐͬƚĂƌŐĞƚƐ͘Śƚŵ��ĐĐĞƐƐĞĚ�Ϭϳ�:ĂŶƵĂƌǇ�ϮϬϬϵ
28 dĂŬŝŶŐ�ƚŚĞ�dĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ�Ͳ�dŽǁĂƌĚƐ�ĂŶ�E,^�ƌĞƐƉŽŶƐĞ�ƚŽ�'ůŽďĂů�tĂƌŶŝŶŐ͕�
ϮϬϬϳ͘�>ŽŶĚŽŶ͗�E,^��ŽŶĨĞĚĞƌĂƟŽŶ
29 dĂŬŝŶŐ�ƚŚĞ�dĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ�Ͳ�dŽǁĂƌĚƐ�ĂŶ�E,^�ƌĞƐƉŽŶƐĞ�ƚŽ�'ůŽďĂů�tĂƌŶŝŶŐ͕�
ϮϬϬϳ͘�>ŽŶĚŽŶ͗�E,^��ŽŶĨĞĚĞƌĂƟŽŶ

COMENTÁRIO DE COLABORADOR:
͞KƐ�ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐ�ĚĂ�ĄƌĞĂ�ĚĂ�ƐĂƷĚĞ�ĚĞǀĞƌŝĂŵ͕�ĐŽŵŽ�ĮǌĞƌĂŵ�ĐŽŵ�Ž�ĨƵŵŽ͕�
ĚĂƌ�Ƶŵ�ďŽŵ�ĞǆĞŵƉůŽ͘�WĂƌĂ�ĂƐƐŝŵ�ĨĂǌĞƌ͕ �ƉƌĞĐŝƐĂŵ�ĚĞ�ƉĞƌŵŝƐƐĆŽ͕�ŝŶĐĞŶƟǀŽ�Ğ�
ŐƌĂƟĮĐĂĕĆŽ�;ŶĆŽ�ŵĂƚĞƌŝĂůͿ͘͟
Lindley Owen,
Consultor em Saúde Pública
PCT da Cornuália e Ilhas de Scilly
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6. Projetando o ambiente construído

ϭ͘� dŽĚŽƐ�ŽƐ�ŶŽǀŽƐ�ĞĚŝİĐŝŽƐ�Ğ�ĂƐ�ƌĞĨŽƌŵĂƐ�ŵĂŝŽƌĞƐ�ĚĞǀĞŵ�ƐĞƌ�
ƉƌŽũĞƚĂĚŽƐ�ƉĂƌĂ�ƐƵƉŽƌƚĂƌ�ŵƵĚĂŶĕĂƐ�ĐůŝŵĄƟĐĂƐ�ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐ�
Ğ�ĞǆƚƌĞŵŽƐ�ĐůŝŵĄƟĐŽƐ͘

Ϯ͘� dŽĚŽƐ�ŽƐ�ŶŽǀŽƐ�ĞĚŝİĐŝŽƐ�ĚĞ�ĂƐƐŝƐƚġŶĐŝĂ�ă�ƐĂƷĚĞ�ĚĞǀĞŵ�ƚĞƌ�
ĐŽŵŽ�ŽďũĞƟǀŽ�ĂƟŶŐŝƌ�ƵŵĂ�ŵĞƚĂ�ĚĞ�ďĂŝǆĂƐ�ĞŵŝƐƐƁĞƐ�ĚĞ�
carbono até 2015.

3. Deve ser estabelecida uma Força-Tarefa para Projetos de 
Construção com Baixas Emissões de Carbono com especia-
lidade nos setores público e privado para desenvolver uma 
ƉůĂŶƚĂ�ĚĞ�ĞĚŝİĐŝŽƐ�ĚĂ�ĄƌĞĂ�ĚĂ�ƐĂƷĚĞ�ƋƵĞ�ŽƟŵŝǌĞ�ĂƐ�ďĂŝǆĂƐ�
ĞŵŝƐƐƁĞƐ�ĚĞ�ĐĂƌďŽŶŽ͕�Ž�ƋƵĞ�ĚĞǀĞ�ƐĞƌ�ĂĐŽŵƉĂŶŚĂĚŽ�ƉĞůĂƐ�
ŵĞůŚŽƌĞƐ�ŽƌŝĞŶƚĂĕƁĞƐ�ƉƌĄƟĐĂƐ͘

4. Todas as decisões sobre projeto e construção dos estabe-
lecimentos de assistência à saúde precisam ser explícitas 
ƐŽďƌĞ�ĐŽŵŽ�ŝŶĐĞŶƟǀĂŵ�ƵŵĂ�ĂďŽƌĚĂŐĞŵ�ŵĂŝƐ�ĂŵƉůĂ�ĚĂ�
sustentabilidade, incluindo transporte, oferta de serviços e 
envolvimento da comunidade.

ϱ͘� dŽĚŽƐ�ŽƐ�ĞĚŝİĐŝŽƐ�ĚŽ�E,^�ƉƌĞĐŝƐĂŵ�ŵƵĚĂƌ�ƌĂƉŝĚĂŵĞŶƚĞ�
ƉĂƌĂ�ƚĞƌ�Ƶŵ�ŝŵƉĂĐƚŽ�ĚĞ�ĐĂƌďŽŶŽ�ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂŵĞŶƚĞ�ŵĂŝƐ�
baixo, não apenas em sua construção, mas também em 
ƐĞƵ�ƵƐŽ�ƉĞůĂ�ǀŝĚĂ�ƚŽĚĂ�Ğ�Ğŵ�ƐƵĂ�ĚĞƐĂƟǀĂĕĆŽ͘�KƐ�ĞĚŝİĐŝŽƐ�
do NHS precisam ser projetados para promover comporta-
mentos sustentáveis nos funcionários, pacientes e visitan-
tes e precisam ser adaptáveis para suportar mudanças para 
vias com baixas emissões de carbono.

VISÃO:

KƐ�ĂŵďŝĞŶƚĞƐ�ĐŽŶƐƚƌƵşĚŽƐ�ƐĆŽ�ƉƌŽũĞƚĂĚŽƐ�ƉĂƌĂ�ŝŶĐĞŶƟǀĂƌ�Ž�ĚĞƐĞŶǀŽů-
vimento sustentável e o baixo uso de carbono em todos os aspectos 
de sua construção e funcionamento

AÇÕES PRINCIPAIS:
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Uma versão expandida deste capítulo 
pode ser encontrada online no endereço 
www.sdu.nhs.uk.

dŽĚĂƐ�ĂƐ�ƚŽŵĂĚĂƐ�ĚĞ�ĚĞĐŝƐĆŽ�ƋƵĞ�ĚŝƌŝŐĞŵ�Ă�ĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽ�ĚŽƐ�
ŶŽǀŽƐ�ĞĚŝİĐŝŽƐ�ĚĞ�ĂƐƐŝƐƚġŶĐŝĂ�ă�ƐĂƷĚĞ�ĚĞǀĞŵ�ƐĞƌ�ĨĞŝƚĂƐ�ĐŽŵ�ƌĞ-
ferência às informações publicadas pelo Programa de Impacto 
dos Climas no RU30  para cada região e localidade ao longo do 
ƚĞŵƉŽ�ĚĞ�ǀŝĚĂ�ĚŽ�ĞĚŝİĐŝŽ͘

Em seu Orçamento de 2008,31 o Governo demonstrou a am-
ďŝĕĆŽ�ĚĞ�ƋƵĞ�ƚŽĚŽƐ�ŽƐ�ĞĚŝİĐŝŽƐ�ŶĆŽ�ĚŽŵĠƐƟĐŽƐ�ĨŽƐƐĞŵ�ǌĞƌŽ�
ĐĂƌďŽŶŽ�Ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�ϮϬϭϵ͕�ĐŽŵ�ƵŵĂ�ŵĞƚĂ�ŵĂŝƐ�ďƌĞǀĞ�;ϮϬϭϴͿ�
ƉĂƌĂ�ŽƐ�ŶŽǀŽƐ�ĞĚŝİĐŝŽƐ�ĚŽ�ƐĞƚŽƌ�ƉƷďůŝĐŽ͘���Įŵ�ĚĞ�ŝƐƐŽ�ŽĐŽƌƌĂ͕�
ƚŽĚŽƐ�ŽƐ�ŶŽǀŽƐ�ĞĚŝİĐŝŽƐ�ĚĞ�ĂƐƐŝƐƚġŶĐŝĂ�ă�ƐĂƷĚĞ�ĚŽ�E,^�ĚĞǀĞŵ�
ƚĞƌ�ĐŽŵŽ�ŽďũĞƟǀŽ�ƚĞƌ�ďĂŝǆĂƐ�ĞŵŝƐƐƁĞƐ�ĚĞ�ĐĂƌďŽŶŽ�ĂƚĠ�ϮϬϭϱ͘

K�ĂƉƌĞŶĚŝǌĂĚŽ�ĞŶƚƌĞ�ƐĞƚŽƌĞƐ�ƋƵĞ�ĐŽŵƉĂƌƟůŚĂŵ�ƋƵĞƐƚƁĞƐ�Ğ�Žď-
ũĞƟǀŽƐ�ĐŽŵƵŶƐ�Ġ�ĂůŐŽ�ƋƵĞ�ƉŽĚĞƌŝĂ�ƐĞƌ�ĐŽŶƐĞŐƵŝĚŽ�ƉŽƌ�ŵĞŝŽ�ĚĂ�
Força-Tarefa de Projetos de Construção com Baixas Emissões 
de Carbono com especialistas dos setores público e privado. 
�ƐƐĂ�ĨŽƌĕĂͲƚĂƌĞĨĂ�ĚĞǀĞ�ĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌ�ƵŵĂ�ƉůĂŶƚĂ�ƉĂƌĂ�ĞĚŝİĐŝŽƐ�
ĚĞ�ĂƐƐŝƐƚġŶĐŝĂ�ă�ƐĂƷĚĞ�ŽƟŵŝǌĂĚŽƐ�ƉĂƌĂ�ďĂŝǆĂƐ�ĞŵŝƐƐƁĞƐ�ĚĞ�
ĐĂƌďŽŶŽ͕�ĂĐŽŵƉĂŶŚĂĚŽƐ�ƉĞůĂƐ�ŵĞůŚŽƌĞƐ�ŽƌŝĞŶƚĂĕƁĞƐ�ƉƌĄƟĐĂƐ͘�
��ƉůĂŶƚĂ�ĚĞǀĞ�ƐĞ�ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƌ�Ğŵ�ƋƵĂƚƌŽ�ŶşǀĞŝƐ�ĚĞ�ƉƌŽũĞƚŽ͗

ͻ� �ƐĐŽůŚĂ�ĚŽ�ůŽĐĂů�ʹ�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ�Ğ�ŝŶƚĞŐƌĂĕĆŽ�ĐŽŵ�ŽƵƚƌŽƐ�
serviços;

ͻ� KƌŝĞŶƚĂĕĆŽ�ʹ�ŵĂǆŝŵŝǌĂƌ�Ă�ůƵǌ�ŶĂƚƵƌĂů͕�Ă�ƐŽŵďƌĂ�Ğ�Ă�ǀĞŶƟůĂ-
ção natural;

ͻ� YƵĞƐƚƁĞƐ�ƚĠƌŵŝĐĂƐ�ʹ�ĨŽƌŵĂ͕�ĚĞŶƐŝĚĂĚĞ͕�ŵĂƚĞƌŝĂů�Ğ�ƐŝƐƚĞŵĂƐ�
ƉĂƌĂ�ĂƋƵĞĐŝŵĞŶƚŽ�ŶŽ�ŝŶǀĞƌŶŽ�Ğ�ƌĞƐĨƌŝĂŵĞŶƚŽ�ŶŽ�ǀĞƌĆŽ͖

ͻ� hƐŽ�ĚĞ�ĨŽƌŵĂƐ�ƌĞŶŽǀĄǀĞŝƐ�ĚĞ�ĞŶĞƌŐŝĂ͘

KƐ�ĞĚŝİĐŝŽƐ�ŽŶĚĞ�ƐĞ�ƉƌĞƐƚĂ�ĂƐƐŝƐƚġŶĐŝĂ�ă�ƐĂƷĚĞ�ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶ-
ƚĞ�ƌĞƷŶĞŵ�ƵŵĂ�ĂŵƉůĂ�ǀĂƌŝĞĚĂĚĞ�ĚĞ�ĂƟǀŝĚĂĚĞƐ�Ğ�ƉƌŽĐĞƐƐŽƐ�
ŝŶƚĞŶƐŝǀŽƐ�ƉĂƌĂ�Ž�ĐĂƌďŽŶŽ͘�,Ą�Ă�ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞ�ĚĞ�ƋƵĞ�ƚŽĚĂƐ�
ĂƐ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĕƁĞƐ�ĚŽ�E,^�ĨĂĕĂŵ�ŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ�ĚĞ�ĐĂƉŝƚĂů�ƉĂƌĂ�

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 
ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ�ĚĞ�ĞŶĞƌŐŝĂ͕�Ğ�Ă�ŝŶƚĞŐƌĂĕĆŽ�ĐŽŵ�ŽƐ�ƐŝƐƚĞŵĂƐ�ĂƟǀŽƐ�
ĚĞ�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ͕�ĨĂǌĞŵ�ĐŽŶƚƌŝďƵŝĕƁĞƐ�ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐ�ăƐ�ĞŵŝƐƐƁĞƐ�
de carbono. Essas considerações devem levar em conta o está-
gio bem inicial no design do projeto.

Todas as decisões sobre design e construção de estabelecimen-
tos para assistência à saúde precisam ser explícitas sobre como 
ŝŶĐĞŶƟǀĂƌ�ƵŵĂ�ĂďŽƌĚĂŐĞŵ�ŵĂŝƐ�ĂŵƉůĂ�ĚĂ�ƐƵƐƚĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞ͕�
incluindo transporte, oferta de serviços e envolvimento da 
comunidade.

dŽĚŽƐ�ŽƐ�ĞĚŝİĐŝŽƐ�ĚŽ�E,^�ƉƌĞĐŝƐĂŵ�ƚĞƌ�Ƶŵ�ŝŵƉĂĐƚŽ�ƐŝŐŶŝĮĐĂ-
ƟǀŽ�ŶĂ�ƌĞĚƵĕĆŽ�ĚĂƐ�ĞŵŝƐƐƁĞƐ�ĚĞ�ĐĂƌďŽŶŽ͕�ŶĆŽ�ĂƉĞŶĂƐ�Ğŵ�ƐƵĂ�
construção, mas também no seu uso pelo tempo de vida e em 
ƐƵĂ�ĚĞƐĂƟǀĂĕĆŽ͘�KƐ�ĞĚŝİĐŝŽƐ�ĚŽ�E,^�ƉƌĞĐŝƐĂŵ�ƐĞƌ�ƉƌŽũĞƚĂĚŽƐ�
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 oportuni-
dades para proteger e melhorar o meio ambiente natural em 
ƚŽƌŶŽ�ĚŽƐ�ĞĚŝİĐŝŽƐ�ĚŽ�E,^͘

30�h<�/W͕ �ϮϬϬϴ͘�h<�WϬϵ͗�dŚĞ�ĐůŝŵĂƚĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�hŶŝƚĞĚ�<ŝŶŐĚŽŵ�ĂŶĚ�ƌĞĐĞŶƚ� 
ƚƌĞŶĚƐ͘�KŶůŝŶĞ��ǀĂŝůĂďůĞ�Ăƚ͗�ǁǁǁ͘ƵŬĐŝƉ͘ŽƌŐ͘ƵŬ��ĐĐĞƐƐĞĚ�Ϭϳ�:ĂŶƵĂƌǇ�ϮϬϬϵ
31 HM Treasury, 2008. Budget 2008: Stability and opportunity: building a 
ƐƚƌŽŶŐ͕�ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ�ĨƵƚƵƌĞ�KŶůŝŶĞ��ǀĂŝůĂďůĞ�Ăƚ͗�ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŚŵͲƚƌĞĂƐƵƌǇ͘
ŐŽǀ͘ ƵŬͬĚͬďƵĚϬϴͺĐŽŵƉůĞƚĞƌĞƉŽƌƚ͘ƉĚĨ��ĐĐĞƐƐĞĚ�Ϭϵ�:ĂŶƵĂƌǇ�ϮϬϬϵ
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ESTUDOS DE CASOS:

A nova ala de The Lewisham Hospital, do Fundo NHS, 
ĐŽŶƚĠŵ�ŵĂŝƐ�ĚĞ�ϰϬϬ�ůĞŝƚŽƐ�Ğŵ�ƋƵĂƌƚŽƐ�ƉĂƌƟĐƵůĂƌĞƐ�Ğ�ƵŶŝ-
ĚĂĚĞƐ�ĐŽŵ�ƋƵĂƚƌŽ�ůĞŝƚŽƐ͘�K��ĚŝİĐŝŽ�ZŝǀĞƌƐŝĚĞ�ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂ�
ĂůƚĂ�ƋƵĂůŝĚĂĚĞ͕�ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ�ƉĞůŽ�ĂŵďŝĞŶƚĞ�ǀĞŶƟůĂĚŽ�
ŶĂƚƵƌĂůŵĞŶƚĞ͕�ĂƉĞƐĂƌ�ĚĂƐ�ƉƌĞƐƐƁĞƐ�ĚĞ�Ƶŵ�ĞĚŝİĐŝŽ�ĚĞ�
sete andares num ambiente urbano apertado. Conse-
gue 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 
ĂďĂŶĚŽŶĂĚŽ�Ğ�ƉƌŽŵŽĕĆŽ�ĚĞ�ŵƵĚĂŶĕĂƐ�Ğŵ�Ƶŵ�ƉĂƌƋƵĞ�
ĚĂƐ�ĂĚũĂĐġŶĐŝĂƐ͕�ƐĞŶĚŽ�ƋƵĞ�ŽƐ�ŝŶƚĞƌĞƐƐĂĚŽƐ�ƐĞ�ĞŶǀŽůǀĞ-
ram com sucesso desde o início para desenvolver o breve 
projeto.

K�ĐƵƐƚŽ�ƚŽƚĂů�ĚĂ�ĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽ�ĨŽŝ�ĚĞ�άϲϵ�ŵŝůŚƁĞƐ�ƉĂƌĂ�Ƶŵ�
ĞĚŝİĐŝŽ�ĚĞ�ϱϮ͘ϴϬϬ�ŵϯ�ŽƵ�ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞ�ϮϮ͘ϬϬϬ�ŵϸ͘�K�
ƐŝƐƚĞŵĂ�ĨŽƚŽǀŽůƚĂŝĐŽ�ĐƵƐƚŽƵ�άϳϵ͘ϴϰϲ͕�ƉĂŐĂƐ�ƉŽƌ�ƵŵĂ�ǀĞƌďĂ�
do Fundo de Economia de Energia, levando à economia 
dos custos da eletricidade.

K�ƉƌŝŶĐŝƉĂů�ďĞŶĞİĐŝŽ�ĚĞƐƐĞ�ĞĚŝİĐŝŽ�Ġ�Ă�ŵĞůŚŽƌĂ�ĚĂ�ĞǆƉĞƌŝ-
ġŶĐŝĂ�ƉĂƌĂ�Ž�ƉĂĐŝĞŶƚĞ͘�dĂŵďĠŵ�ŚĄ�Ƶŵ�ďĞŶĞİĐŝŽ�Ğŵ�ĨŽƌŶĞ-
ĐĞƌ�ĐŽŶĚŝĕƁĞƐ�ĚĞ�ƚƌĂďĂůŚŽ�ƋƵĞ�ĂƚƌĂŝĂŵ�Ğ�ŵĂŶƚĞŶŚĂŵ�ƵŵĂ�
força de trabalho habilidosa.

KƐ�ĞĚŝİĐŝŽƐ�ƉƌŽũĞƚĂĚŽƐ�ĐŽŵ�ǀĞŶƟůĂĕĆŽ�ƉĂƐƐŝǀĂ�ƚġŵ�ŵĞ-
lhora da resistência às falhas no fornecimento de energia 
Ğ�ƐĆŽ�ŵĂŝƐ�ĞĮĐŝĞŶƚĞƐ�Ğŵ�ĞŶĞƌŐŝĂ�ĚŽ�ƋƵĞ�ŽƐ�ĞĚŝİĐŝŽƐ�ǀĞŶ-
ƟůĂĚŽƐ�ŵĞĐĂŶŝĐĂŵĞŶƚĞ͘�EƵŵ�ŚŽƐƉŝƚĂů�ƉĂƌĂ�ĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ�
ĂŐƵĚŽƐ͕�ĂƚĠ�ϳϬй�ĚŽ�ĞƐƉĂĕŽ�ůşƋƵŝĚŽ�ƉŽĚĞƌŝĂ�ƐĞƌ�ŝŶƚĞŝƌĂ�ŽƵ�
ƉĂƌĐŝĂůŵĞŶƚĞ�ǀĞŶƟůĂĚŽ�ƉŽƌ�ŵĞŝŽƐ�ŶĂƚƵƌĂŝƐ͘��Ɛ�ƉƌĞŽĐƵ-
ƉĂĕƁĞƐ�ĐŽŵ�ĚŽĞŶĕĂƐ�ƚƌĂŶƐŵŝƟĚĂƐ�ƉĞůŽ�Ăƌ�Ğ�ŝŶĨĞĐĕĆŽ�
cruzada parecem ser um propulsor maior para instalar os 
ƐŝƐƚĞŵĂƐ�ǀĞŶƟůĂĚŽƐ�ĚĞ�ŵŽĚŽ�ŝŶƚĞŝƌĂŵĞŶƚĞ�ŵĞĐąŶŝĐŽ�ĐŽŵ�
ƉƌĞŵŝƐƐĂƐ�ĚĞ�ƐĂƷĚĞ͘��ŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕�ŽƵƚƌŽƐ�ĞĚŝİĐŝŽƐ�
ƉƷďůŝĐŽƐ�ƚġŵ�ŝŶƐƚĂůĂĚŽ�ŵĂŝƐ�ƐŝƐƚĞŵĂƐ�ǀĞŶƟůĂĚŽƐ�ŶĂƚƵƌĂů�Ğ�
passivamente.

K�/ŶƐƟƚƵƚŽ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�WĞƐƋƵŝƐĂƐ�Ğŵ�^ĂƷĚĞ�ĚŽ�ZĞŝŶŽ�
hŶŝĚŽ�ǀĞƌŝĮĐŽƵ�ƋƵĞ�ƉŽĚĞ�ŶĆŽ�ŚĂǀĞƌ�Ƶŵ�ƌŝƐĐŽ�ƚĆŽ�ŐƌĂŶĚĞ�
ƋƵĂŶƚŽ�ŵƵŝƚŽƐ�ĂĐƌĞĚŝƚĂŵ͘���ŵŽĚĞůĂŐĞŵ͕�ƌĞĂůŝǌĂĚĂ�ŶƵŵ�
ŚŽƐƉŝƚĂů�ĐŽŵ�ϮϬϬ�ůĞŝƚŽƐ�ĐŽŶĮŐƵƌĂĚŽ�ƉĂƌĂ�Ă�ƉŽůşƟĐĂ�ĚĞ�
ŽĨĞƌƚĂ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĕŽƐ�ĂƚƵĂů�ĚŽ�E,^͕�ŵŽƐƚƌĂ�ƋƵĞ�Ž�ĂƵŵĞŶƚŽ�
do desempenho em energia e, portanto, a redução da 
ĞŵŝƐƐĆŽ�ĚĞ�ĐĂƌďŽŶŽ͕�Ġ�ĂƟŶŐşǀĞů�ĂŽ�ŵĞƐŵŽ�ƚĞŵƉŽ�Ğŵ�ƋƵĞ�
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 consi-
derar as competências organizacionais e individuais 
necessárias para possibilitar a redução das emissões 
de carbono.

2. As organizações do NHS e as SHA devem trabalhar 
Ğŵ�ƉĂƌĐĞƌŝĂ�ĐŽŵ�ĂƐ�/ŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐ�ĚĞ��ĚƵĐĂĕĆŽ�^ƵƉĞƌŝŽƌ�
ƉĂƌĂ�ĂƐƐĞŐƵƌĂƌ�ƋƵĞ�ŽƐ�ĐŽŶĐĞŝƚŽƐ�ĚĞ�ƐƵƐƚĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞ�Ğ�
de redução das emissões de carbono sejam incluídos 
nos currículos de graduação e de pós-graduação.

3. As organizações do NHS devem considerar incluir sus-
tentabilidade e administração das emissões de carbo-
no como responsabilidade em todas as descrições de 
ĨƵŶĕĆŽ�ƉĂƌĂ�ŽƐ�ƉŽƐƚŽƐ�Ğŵ�ŶşǀĞů�ĚĞ��ǆĞĐƵƟǀŽƐ��ŚĞĨĞƐ�Ğ�
Diretores e em todas as descrições de funções para os 
funcionários do NHS.

ϰ͘� �Ɛ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĕƁĞƐ�ĚŽ�E,^�ƉƌĞĐŝƐĂŵ�ƚĞƌ�ĐĞƌƚĞǌĂ�ĚĞ�ƋƵĞ�
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 disponibili-
zada pelas organizações do NHS, e os funcionários 
precisam ser treinados nessas tecnologias para apoiar 
ƵŵĂ�ŵƵĚĂŶĕĂ�ĐƵůƚƵƌĂů�ƋƵĞ�ƐĞ�ĚŝƐƚĂŶĐŝĂ�ĚĂ�ĂƐƐŝƐƚġŶĐŝĂ�
ĚĞ�ƌŽƟŶĂ�Ğ�ĚĞ�ŽƵƚƌŽƐ�ŵĞŝŽƐ�ĚĞ�ůŽĐŽŵŽĕĆŽ�ĐŽŵ�ĂůƚĂƐ�
ĞŵŝƐƐƁĞƐ�ĚĞ�ĐĂƌďŽŶŽ�Ğ�ƉĂƌĂ�ŝŶĐĞŶƟǀĂƌ�ŵĂŝƐ�ƚƌĂďĂůŚŽ�
Ğŵ�ĐĂƐĂ�ƋƵĂŶĚŽ�ĂƉƌŽƉƌŝĂĚŽ͘

VISÃO:

dŽĚŽƐ�ŽƐ�ĨƵŶĐŝŽŶĄƌŝŽƐ�ĚŽ�E,^�ƐĆŽ�ŝŶĨŽƌŵĂĚŽƐ͕�ĐĂƉĂĐŝƚĂĚŽƐ�Ğ�ŵŽƟǀĂĚŽƐ�
Ă�ƚŽŵĂƌ�ƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐ�ƉĂƌĂ�ŽĨĞƌĞĐĞƌ�ĂƐƐŝƐƚġŶĐŝĂ�ĚĞ�ĂůƚĂ�ƋƵĂůŝĚĂĚĞ�ă� 
saúde, não comprometendo nossa capacidade de oferecer assistência 
no futuro.
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RESUMO: ESTUDOS DE CASOS:

hŵĂ�ĐƵůƚƵƌĂ�ĚĞ�ĐŽŶƐĐŝĞŶƟǌĂĕĆŽ�ƐŽďƌĞ�Ž�ĐĂƌďŽŶŽ�ĚĞǀĞ�ƐĞ�
ƚŽƌŶĂƌ�ƉĂƌƚĞ�ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞ�ĚĞ�ƚƌĂďĂůŚĂƌ�ƉĂƌĂ�Ž�E,^͘�WĂƌƟĐƵůĂƌ-
ŵĞŶƚĞ�ĐŽŵŽ�ƉĂƌĐĞůĂ�ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂ�ĚĂ�ĞŶĞƌŐŝĂ�ƵƐĂĚĂ͕�ĂƐ�ĞƐĐŽůŚĂƐ�
ĚĞ�ůŽĐŽŵŽĕĆŽ�Ğ�ĚĞ�ďĞŶƐ�ĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐ�Ğŵ�ƚŽĚŽ�Ž�E,^�ĞƐƚĆŽ�Ğŵ�
ĐŽŶƚƌŽůĞ�ĚŝƌĞƚŽ�ĚŽƐ�ŵĞŵďƌŽƐ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐ�ĚĂ�ĞƋƵŝƉĞ͘

As responsabilidades e as ações descritas em todo este do-
cumento precisam ser oferecidas por meio de uma liderança 
forte em todos os níveis do NHS.

��ƌĞĚƵĕĆŽ�ĚĂƐ�ĞŵŝƐƐƁĞƐ�ĚĞ�ĐĂƌďŽŶŽ�Ğ�Ă�ĐŽŶƐĐŝĞŶƟǌĂĕĆŽ�ƐŽďƌĞ�
Ă�ƐƵƐƚĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞ�ĚĞǀĞŵ�ĨĂǌĞƌ�ƉĂƌƚĞ�ĚĞ�ƌŽƟŶĂ�ĚŽ�ƉƌŽĐĞƐƐŽ�ĚĞ�
treinamento e desenvolvimento para os Conselhos. Organiza-
ções como a Comissão de Nomeações do NHS têm importante 
oportunidade de desenvolver esse compromisso.

Para dar apoio, será apresentado um Programa de Desenvolvi-
ŵĞŶƚŽ�^ƵƐƚĞŶƚĄǀĞů�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂŵĞŶƚĞ�ƉĂƌĂ�ŽƐ��ŽŶƐĞůŚŽƐ�ĚŽ�E,^͘�
�ůĞ�ƐĞƌĄ�ĚĞƐƟŶĂĚŽ�Ă�ĂũƵĚĂƌ�Ă�ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌĂ�Ă�ƐƵƐƚĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞ�
e um futuro com baixas emissões de carbono como parte da 
ĐŽƌƉŽƌĂĕĆŽ�Ğ�ĚĂ�ĂŐĞŶĚĂ�ĚĞ�ƋƵĂůŝĚĂĚĞ�ƉĂƌĂ�Ă�ůŝĚĞƌĂŶĕĂ�ĚŽ�E,^͘

As organizações e SHA do NHS devem trabalho em parceria 
ĐŽŵ�/ŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐ�ĚĞ��ŶƐŝŶŽ�^ƵƉĞƌŝŽƌ�ƉĂƌĂ�ĂƐƐĞŐƵƌĂƌ�ƋƵĞ�ŽƐ�
conceitos de sustentabilidade e redução das emissões de 
carbono sejam incluídos nos currículos de graduação e de pós-
-graduação.

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.

K�&ƵŶĚŽ�ĚĂ�&ƵŶĚĂĕĆŽ��ĞƌďǇ�,ŽƐƉŝƚĂůƐ�ĚĞƵ�ƉĂƐƐŽƐ�ƐŝŐŶŝĮ-
ĐĂƟǀŽƐ�ĂŽ�ĞŶǀŽůǀĞƌ�ƐĞƵƐ�ĨƵŶĐŝŽŶĄƌŝŽƐ�Ğŵ�ƌĞĚƵǌŝƌ�Ž�ŝŵƉĂĐ-
ƚŽ�ĚŽ�ĐĂƌďŽŶŽ�ŶŽƐ�ŚŽƐƉŝƚĂŝƐ͘��Ž�ůŽŶŐŽ�ĚŽƐ�ƷůƟŵŽƐ�ƋƵĂƚƌŽ�
anos, isso tem ajudado o fundo a reduzir seu consumo de 
ĞŶĞƌŐŝĂ�Ğ�ƉŽƵƉŽƵ�άϲϮϴ͘ϬϬϬ͘�^ĞƵ�ƐƵƉůĞŵĞŶƚŽ�ŶĂ�ƌĞǀŝƐƚĂ�
�ĂƌƚŚ��ĞĂƚ�͞ŵĂŶƚĞŶĚŽ�ǀŽĐġ�ŝŶĨŽƌŵĂĚŽ�ƐŽďƌĞ�ƋƵĞƐƚƁĞƐ�ĚŽ�
verde” fornece aos funcionários informações atualizadas 
sobre os desenvolvimentos no Hospital em economia de 
ĞŶĞƌŐŝĂ͕�ĞƐƋƵĞŵĂƐ�ĐǇĐůĞϮǁŽƌŬ�Ğ�ƌĞĐŝĐůĂŐĞŵ͘

KƐ�͞ĐĂŵƉĞƁĞƐ�ĂŵďŝĞŶƚĂŝƐ͟�ĚŽ�,ŽƐƉŝƚĂů͕�ŽƐ�ƋƵĂŝƐ�ƐĆŽ�ŵĞŵ-
ďƌŽƐ�ǀŽůƵŶƚĄƌŝŽƐ�ĚĂ�ĞƋƵŝƉĞ͕�ƚĂŵďĠŵ�ĚĆŽ�Ƶŵ�ĨĞĞĚďĂĐŬ�
ĚĞ�ƋƵĞƐƚƁĞƐ�ĚĂƐ�ĞŶĨĞƌŵĂƌŝĂƐ�Ğ�ĚĞ�ŶşǀĞŝƐ�ĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚĂŝƐ͕�
ĐƌŝĂŶĚŽ�ƵŵĂ�ĞƐƚƌƵƚƵƌĂ�ŝŶƚĞƌĂƟǀĂ�ĚĞŶƚƌŽ�ĚŽ�ĨƵŶĚŽ͘�/ƐƐŽ�
ĂũƵĚĂƌ�Ă�ĂĚŽƚĂƌ�Ž�ĐŽŵƉĂƌƟůŚĂŵĞŶƚŽ�ĚĞ�ŝĚĞŝĂƐ�Ğ�ĞůĞǀĂ�Ă�
ĐŽŶƐĐŝĞŶƟǌĂĕĆŽ�ƐŽďƌĞ�ƋƵĞƐƚƁĞƐ�ĚŽ�ĐĂƌďŽŶŽ�Ğ�ĚĂ�ƐƵƐƚĞŶƚĂ-
bilidade.

“Acredito que devemos tornar o NHS um empreendimento líder na redução das 
ĞŵŝƐƐƁĞƐ�ĚĞ�ĐĂƌďŽŶŽ͕�Ğ�ŝƐƐŽ�Ɛſ�ƉŽĚĞ�ƐĞƌ�ŽďƟĚŽ�ƐĞ�ŽƐ�WƌĞƐŝĚĞŶƚĞƐ�Ğ�ŽƐ��ŝƌĞƚŽƌĞƐ�
EĆŽ��ǆĞĐƵƟǀŽƐ�ĐŽŵƉĂƌƟůŚĂƌĞŵ�Ă�ǀŝƐĆŽ�Ğ�ĐŽŶĚƵǌŝƌĞŵ�ĂƐ�ŵƵĚĂŶĕĂƐ�ŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐ͘͟

COMENTÁRIO DE COLABORADOR:

Elisabeth Buggins,
Presidente,
NHS West Midlands.
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8. Papel da parceria e das redes

ϭ͘� K�E,^�ĚĞǀĞ�ƵƐĂƌ�ƐƵĂ�ŝŶŇƵġŶĐŝĂ�ĚĞŶƚƌŽ�ĚĂƐ�ĞƐƚƌƵ-
turas de parceria e desempenho para promover a 
redução do carbono.

2. Todas as organizações do NHS devem buscar provi-
ĚġŶĐŝĂƐ�ƉĂƌĂ�ĂƐ�ŵƵĚĂŶĕĂƐ�ĐůŝŵĄƟĐĂƐ�Ğŵ�ƐƵĂ�WĂƌĐĞƌŝĂ�
Estratégica Local (LSP).

3. As redes de desenvolvimento sustentável regionais 
ĚŽ�E,^ͬ�,�ƉƌĞĐŝƐĂŵ�ĚĂƌ�ĂƉŽŝŽ�ĂŝŶĚĂ�ŵĂŝŽƌ�ƉĂƌĂ�
ŐĂƌĂŶƟƌ�ĂŵƉůĂ�ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽ�ĞŶƚƌĞ�ĂƐ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĕƁĞƐ�
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 re-
gião.

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 
Ğ�ŐĂƌĂŶƟƌ�ĂƐ�ŵƵĚĂŶĕĂƐ�ŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐ�Ă�ƵŵĂ�ƐŽĐŝĞĚĂĚĞ�ĐŽŵ�ďĂŝǆĂƐ� 
emissões de carbono.

AÇÕES PRINCIPAIS:
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RESUMO:

O NHS não pode abordar seu impacto sobre as mudanças 
ĐůŝŵĄƟĐĂƐ�ƐŽǌŝŶŚŽ͘�WƌĞĐŝƐĂ�ƚƌĂďĂůŚĂƌ�ĐŽŵ�ƉĂƌĐĞŝƌŽƐ�Ğŵ�ŶşǀĞů�
ŶĂĐŝŽŶĂů͕�ƌĞŐŝŽŶĂů�Ğ�ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ�ůŽĐĂů�Ă�Įŵ�ĚĞ�ĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌ�Ğ�
promover fontes de energia renováveis, transporte sustentável 
ƉĂƌĂ�ŽƐ�ĨƵŶĐŝŽŶĄƌŝŽƐ�Ğ�ŽƐ�ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ�Ğ�Ă�ĂƋƵŝƐŝĕĆŽ�ĚĞ�ďĞŶƐ�Ğ�
ƐĞƌǀŝĕŽƐ�ƋƵĞ�ƐĞũĂ�ƐƵƐƚĞŶƚĄǀĞů�Ğ�ĐŽŵ�ďĂŝǆŽ�ĐĂƌďŽŶŽ͘

As Parcerias Estratégicas Locais proporcionam uma estrutu-
ra de coordenação local abrangente única para as parcerias 
operarem. Todas as organizações do NHS têm um papel a 
ĚĞƐĞŵƉĞŶŚĂƌ�Ğŵ�ŝŶŇƵĞŶĐŝĂƌ�Ğ�ůŝĚĞƌĂƌ�Ă�ƌĞĚƵĕĆŽ�ĚŽ�ĐĂƌďŽŶŽ�
dentro dessa estrutura. A LPS é responsável por desenvolver e 
dirigir a programação do Acordo na Área Local (LAA). Aproxi-
madamente dois terços dos 150 LAA atualmente incluem uma 
meta de redução das emissões de carbono em seu conjunto de 
indicadores.

�Ɛ�ƌĞĚĞƐ�ƌĞŐŝŽŶĂŝƐ�ĚĞ�ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ�ƐƵƐƚĞŶƚĄǀĞů�ĚŽ�E,^ͬ
�,�ũĄ�ƚġŵ�ĞůĞǀĂĚŽ�Ă�ĐŽŶƐĐŝĞŶƟǌĂĕĆŽ�Ğ�Ă�ĂĕĆŽ�ŵŽďŝůŝǌĂĚŽƌĂ�Ğŵ�
suas regiões. Essas redes precisarão desenvolver um papel es-
ƚƌĂƚĠŐŝĐŽ�Ğ�ĐŽƌƉŽƌĂƟǀŽ�ĂŝŶĚĂ�ŵĂŝƐ�ĨŽƌƚĞ�ƉĂƌĂ�ĂƐƐĞŐƵƌĂƌ�Ă�ĂĕĆŽ�
e a oferta de inovações para o desenvolvimento sustentável 
dentro dos setores num nível regional.

“Precisamos trabalhar com as parcerias LAA existentes, e não apenas 
seguirmos sozinhos.”

David Cox,
Presidente,
NHS South Birmingham

A SDU do NHS ajudará a desenvolver ainda mais as redes de 
ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ�ƐƵƐƚĞŶƚĄǀĞů�ƌĞŐŝŽŶĂŝƐ�ĚŽ�E,^ͬ�,�Ğ�Ă�ŐĂƌĂŶƟƌ�
ƋƵĞ�ĐĂĚĂ�ƌĞŐŝĆŽ�ƚĞŶŚĂ�ƵŵĂ�ĐŽŵƉƌĞĞŶƐĆŽ�ĐůĂƌĂ�ƐŽďƌĞ�ŽƐ�ŵŽĚŽƐ�
ŵĂŝƐ�ĞĮĐĂǌĞƐ�Ğ�ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞƐ�ĚĞ�ĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌ�Ğ�ŵŽŶŝƚŽƌŝǌĂƌ�ƐĞƵ�
progresso. Isso incluirá como as evidências de todas as inicia-
ƟǀĂƐ�ƐƵƐƚĞŶƚĄǀĞŝƐ�Ğ�ĚĞ�ƌĞĚƵĕĆŽ�ĚĂƐ�ĞŵŝƐƐƁĞƐ�ĚĞ�ĐĂƌďŽŶŽ�ƐĆŽ�
ĂǀĂůŝĂĚĂƐ�Ğ�ĂŵƉůĂŵĞŶƚĞ�ĐŽŵƉĂƌƟůŚĂĚĂƐ�Ğŵ�ĐĂĚĂ�ƌĞŐŝĆŽ͘

Todas as SHA devem receber, pelo menos anualmente, um re-
latório 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 
ĂŵďŝĕĆŽ�Ğŵ�ƐĞƌ�Ƶŵ�ƐĞƌǀŝĕŽ�ĚĞ�ĂůƚĂ�ƋƵĂůŝĚĂĚĞ͘

COMENTÁRIO DE COLABORADOR:
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9. Administração

1. Todas as organizações do NHS devem subscrever o Modelo 
ĚĞ��ǀĂůŝĂĕĆŽ�ĚĂ��ŽĂ��ŝĚĂĚĂŶŝĂ��ŽƌƉŽƌĂƟǀĂ�ĚŽ�E,^32  e pro-
duzir um Plano de Gestão de Desenvolvimento Sustentável 
ĂƉƌŽǀĂĚŽ�ƉĞůŽ��ŽŶƐĞůŚŽ͕�Ž�ƋƵĂů�ĚĞůŝŵŝƚĞ�ŵĂƌĐŽƐ�ŵĞŶƐƵƌĄ-
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 Mu-
ĚĂŶĕĂƐ��ůŝŵĄƟĐĂƐ͘��ŵ�ƉƌŝŵĞŝƌĂ�ŝŶƐƚąŶĐŝĂ͕�ĚĞǀĞ�ŚĂǀĞƌ͕ �ŶŽ�
mínimo, uma redução de 10%, tendo por base os níveis de 
2007, até 2015.

3. A redução das emissões de carbono e o desenvolvimento 
ƐƵƐƚĞŶƚĄǀĞů�ƐĆŽ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐ�ĐŽƌƉŽƌĂƟǀĂƐ�ĚĞ�ƚŽĚĂƐ�ĂƐ�
organizações e devem ser parte inerente de cada mecanis-
mo de desempenho e de administração de cada organiza-
ção do NHS.

4. Os reguladores da assistência à saúde devem pensar em 
tornar a sustentabilidade e os impactos ambientais dos ser-
ǀŝĕŽƐ�ƉĂƌƚĞƐ�ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐ�ĚŽƐ�ƉĂĚƌƁĞƐ�ĚĞ�ƋƵĂůŝĚĂĚĞ͘

5. As SHA (através dos PCT) e dos Governos Regionais devem 
ŐĂƌĂŶƟƌ͗

ͻ� ƋƵĞ�Ž�E,^�ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĞ�ƌĞĚƵĕĆŽ�ĚĂƐ�ĞŵŝƐƐƁĞƐ�ĚĞ�ĐĂƌďŽŶŽ�
através de suas estruturas de comissionamento;

ͻ� ƋƵĞ�Ž�E,^�ĐƵŵƉƌĂ�ƐĞƵƐ�ĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽƐ�ĚĞ�ƐƵƐƚĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞ�
nos Acordos das Áreas Locais (LAA);

ͻ� ƋƵĞ�ZĞĚĞƐ�ZĞŐŝŽŶĂŝƐ�ĚĞ��ĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ�^ƵƐƚĞŶƚĄǀĞů�ŶŽ�
NHS sejam ainda mais desenvolvidas e recebam maior pro-
ĞŵŝŶġŶĐŝĂ�ƉĂƌĂ�ĂƐƐĞŐƵƌĂƌ�ĂŵƉůĂ�ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽ�ĐŽƌƉŽƌĂƟǀĂ�
entre as organizações e diretórios.

A redução das emissões de carbono e o desenvolvimento sus-
ƚĞŶƚĄǀĞů�ĞƐƚĆŽ�ƐĞ�ƚŽƌŶĂŶĚŽ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐ�ĐŽƌƉŽƌĂƟǀĂƐ�ƉĂƌĂ�
todas as organizações. 

�ƐƐŝŵ�ƐĞŶĚŽ͕�ĚĞǀĞŵ�ĨĂǌĞƌ�ƉĂƌƚĞ�ĚŽƐ�ŽďũĞƟǀŽƐ�ĨŽƌŵĂŝƐ�Ğ�ĚĂƐ�
disposições de administração de todas as organizações do NHS.

Todas as organizações do NHS devem subscrever o Modelo de 
�ǀĂůŝĂĕĆŽ�ĚĂ��ŽĂ��ŝĚĂĚĂŶŝĂ��ŽƌƉŽƌĂƟǀĂ�ĚŽ�E,^��Ğ�ƉƌŽĚƵǌŝƌ�
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 Desen-
volvimento Sustentável33�Ğŵ�ŽƵƚƵďƌŽ�ĚĞ�ϮϬϬϴ͕�Ğ�ĞůĂ�ĐŽŶĮƌŵĂ�
seu compromisso com a sustentabilidade. Em apoio ao NHS, a 
estratégia inclui:

ͻ� ŝĚĞŶƟĮĐĂƌ�Ğ�ŝŶƚƌŽĚƵǌŝƌ�Ă�ŵĞůŚŽƌ�ŵŝƐƚƵƌĂ�ĚĞ�ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ�
ĚĞ�ƉŽůşƟĐĂƐ͖

ͻ� ŝŶƚƌŽĚƵǌŝƌ�Ƶŵ�ĞƐƋƵĞŵĂ�ĚĞ�ƉƌĞĕŽƐ�ƉĂƌĂ�Ž�ĐĂƌďŽŶŽ͖
ͻ� ĂƉŽŝĂƌ�Ă�W�^��ĚŽ�E,^�Ğ�Ž�E,^�ƉĂƌĂ�ŵĞůŚŽƌĂƌ�Ă�ƐƵƐƚĞŶƚĂďŝ-

lidade das compras, de acordo com a Estrutura Flexível do 
'ŽǀĞƌŶŽ�ƉĂƌĂ��ƋƵŝƐŝĕƁĞƐ͖

ͻ� ƚƌĂďĂůŚĂƌ�ĐŽŵ�Ă�^�h�ĚŽ�E,^�Ğ�Ă�^���ƉĂƌĂ�ŝŶƚƌŽĚƵǌŝƌ�Ă�ŵĠ-
ƚƌŝĐĂ�Ğ�ƉĞƌŵŝƟƌ�ƋƵĞ�ĂƐ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĕƁĞƐ�ĞƐƚĂďĞůĞĕĂŵ�ŵĂƌĐĂƐ�
ĚĞ�ƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ�Ğ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĨĂĕĂ�Ž�ƌĂƐƚƌĞĂŵĞŶƚŽ�ĚĂƐ�ŵĞůŚŽƌĂƐ�
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.

AÇÕES PRINCIPAIS: RESUMO:
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���ƐƚƌƵƚƵƌĂ�KƉĞƌĂĐŝŽŶĂů�ƉĂƌĂ�Ž�E,^�ŶĂ�/ŶŐůĂƚĞƌƌĂ�ϮϬϬϵͬϭϬ34 
ƌĞĐŽŵĞŶĚĂ�ƋƵĞ�ƚŽĚĂƐ�ĂƐ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĕƁĞƐ�ĚŽ�E,^�ŐĂƌĂŶƚĂ�ƋƵĞ�ǀĂŝ�
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.

�Ɛ�^,��ƉƌĞĐŝƐĂŵ�ĂƐƐĞŐƵƌĂƌ�ƋƵĞ�ŚĂũĂ�ƵŵĂ�ĂďŽƌĚĂŐĞŵ�ĐŽŶƐŝƐ-
tente da gestão e monitorização do desenvolvimento susten-
ƚĄǀĞů�Ğŵ�ƐƵĂ�ƌĞŐŝĆŽ�Ğ�ƚŽƌŶĄͲůĂƐ�ĐĞŶƚƌĂŝƐ�Ğŵ�ĐĂĚĂ�ĂƟǀŝĚĂĚĞ͕�
planejamento e ciclos de comissionamentos do Fundo, bem 
ĐŽŵŽ�ƉĂƌĂ�ŽƐ�ƉƌĞƉĂƌĂƟǀŽƐ�ĚĞ�ƉĂƌĐĞƌŝĂƐ͘

Para impulsionar a sustentabilidade e a redução das emissões 
de carbono num nível regional, as Autoridades Estratégicas da 
Saúde devem:

ͻ� ůĞŵďƌĂƌ�ŽƐ�ĐŽŵŝƐƐĄƌŝŽƐ�ĚĂ�ŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂ�ĚĞ�ĐŽŶƚƌĂƚĂƌ�ƉƌĞƐ-
ƚĂĚŽƌĞƐ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĕŽƐ�ƉĂƌĂ�Ž�E,^�ƋƵĞ�ƚĞŶŚĂŵ�ĂƐƐŝŶĂĚŽ�Ž�
DŽĚĞůŽ�ĚĞ��ǀĂůŝĂĕĆŽ�ĚĂ��ŽĂ��ŝĚĂĚĂŶŝĂ��ŽƌƉŽƌĂƟǀĂ͖

ͻ� ƌĞǀĞƌ�ƌŽƟŶĞŝƌĂŵĞŶƚĞ�ƚŽĚĂƐ�ĂƐ�ĂďŽƌĚĂŐĞŶƐ�ĚŽ�W�d�ĚĞ�
publicar e monitorizar seus Planos de Gestão do Desenvol-
vimento Sustentável aprovados pelo Conselho;

ͻ� ůŝĚĂƌ�ĐŽŵ�Ž�ƐŝƐƚĞŵĂ�ŶĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�ƐĞŐƵƌŽƐ�ĚĞ�ĞŶĐŽŵĞŶĚĂƐ�
ŶƵŵ�ŶşǀĞů�ůŽĐĂů�Ğ�ŐĂƌĂŶƟƌ�ƋƵĞ�Ă�ƐƵƐƚĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞ�ĨĂĕĂ�ƉĂƌƚĞ�
das exigências da administração.

�Ɛ�^,��ƐĆŽ�ŝŶĐĞŶƟǀĂĚĂƐ�Ă�ŐĂƌĂŶƟƌ�ƋƵĞ�ĂƐ�ƌĞĚĞƐ�ƌĞŐŝŽŶĂŝƐ�ĚĞ�
ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ�ƐƵƐƚĞŶƚĄǀĞů�ĚŽ�E,^ͬ�,�ƐĞũĂŵ�ŵĂŝƐ�ďĞŵ�
desenvolvidas e recebam maior proeminência para assegurar 
ĂŵƉůĂ�ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽ�ĐŽƌƉŽƌĂƟǀĂ�ĞŶƚƌĞ�ĂƐ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĕƁĞƐ�Ğ�ĚŝƌĞ-
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 

Uma versão expandida deste capítulo 
pode ser encontrada online no endereço 
www.sdu.nhs.uk.

�ƐƚĂ�ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂ�ƌĞĐŽŵĞŶĚĂ�ƋƵĞ�ƚŽĚŽƐ�Ž��ŽŶƐĞůŚŽ�ĚĞ�^,��
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 agên-
ĐŝĂƐ�ƌĞŐƵůĂƚſƌŝĂƐ�ŶŽƐ�ŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐ�ƋƵĂůŝƚĂƟǀŽƐ�Ğ�ƋƵĂŶƟƚĂƟǀŽƐ�
para incluir a redução das emissões de carbono e a sustentabi-
lidade 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 
ƉĂƌĂ�ĂƉŽŝĂƌ�ĂƐ�ŝŶŝĐŝĂƟǀĂƐ�ĚĞ�ƌĞĚƵĕĆŽ�ĚĂƐ�ĞŵŝƐƐƁĞƐ�ĚĞ�ĐĂƌďŽ-
no no NHS. Esse prêmio reconhece o compromisso em obter 
reduções das emissões de carbono nas operações de assistên-
cia social e à saúde e as realizações em outros programas com 
ǀŝƐƚĂƐ�Ă�ĐŽŵďĂƚĞƌ�ĂƐ�ŵƵĚĂŶĕĂƐ�ĐůŝŵĄƟĐĂƐ͘

32�dŚĞ�^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞ��ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ͕�'ŽŽĚ��ŽƌƉŽƌĂƚĞ��ŝƟǌĞŶƐŚŝƉ�
Assessment Model [Online] Available at:

ǁǁǁ͘ĐŽƌƉŽƌĂƚĞĐŝƟǌĞŶ͘ŶŚƐ͘ƵŬ��ĐĐĞƐƐĞĚ�Ϭϳ�:ĂŶƵĂƌǇ�ϮϬϬϵ
33 Department of Health, 2008. Taking the long term view: the  
Department of Health’s strategy for delivering sustainable development 
ϮϬϬϴͲϮϬϭϭ͕�>ŽŶĚŽŶ͗�,^DK
34��ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ�KĨ�,ĞĂůƚŚ͕�ϮϬϬϴ͘�dŚĞ�KƉĞƌĂƟŶŐ�&ƌĂŵĞǁŽƌŬ�ĨŽƌ�ϮϬϬϵͬϭϬ�
for the NHS in England, London: HMSO
35�^ĞĞ�^ĞĐƟŽŶ͗�WĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƐ�ĂŶĚ�EĞƚǁŽƌŬƐ
36�/ŶƐƟƚƵƚĞ�ĨŽƌ�/ŶŶŽǀĂƟŽŶ�ĂŶĚ�/ŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ͕�ϮϬϬϵ͘�>Žǁ�ĐĂƌďŽŶ�ĂǁĂƌĚͲ�
,ĞĂůƚŚ�ĂŶĚ�^ŽĐŝĂů��ĂƌĞ��ǁĂƌĚƐ�KŶůŝŶĞ��ǀĂŝůĂďůĞ�Ăƚ͗�ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘
ŝŶƐƟƚƵƚĞ͘ŶŚƐ͘ƵŬͬŚĞĂůƚŚͺĂŶĚͺƐŽĐŝĂůͺĐĂƌĞͺĂǁĂƌĚƐͬĂǁĂƌĚͺĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐͬ
ůŽǁͺĐĂƌďŽŶͺĂǁĂƌĚ͘Śƚŵů��ĐĐĞƐƐĞĚ�Ϭϲ�:ĂŶƵĂƌǇ�ϮϬϬϵ

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

1. As organizações do NHS devem desenvolver 
instrução em emissões de carbono e incorporar 
a redução do carbono em seus mecanismos 
ĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͘

2. As organizações do NHS devem se valer dos es-
ƋƵĞŵĂƐ�ƋƵĞ�ĂƉŽŝĂŵ�ŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ�Ğŵ�ŝŶŝĐŝĂƟǀĂƐ�
ĚĞ�ĞĮĐŝġŶĐŝĂ�ĚĞ�ĞŶĞƌŐŝĂ͘

3. O DH e a SDU do NHS fornecerão orientação 
ƉƌĄƟĐĂ�ƉĂƌĂ�ŽƐ�&ƵŶĚŽƐ�ĚĞ��ŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽ�ĐŽŵ�Ă�
Redução das Emissões de Carbono após o pro-
cesso de consulta em 2009.

4. As organizações do NHS devem estar envolvidas 
na preparação de parcerias estratégicas locais e 
Ğŵ�ĨſƌƵŶƐ�ĞĐŽŶƀŵŝĐŽƐ�ƌĞŐŝŽŶĂŝƐ�Ă�Įŵ�ĚĞ�ĚĞƐĞŵ-
penhar seu papel no desenvolvimento de uma 
ĞĐŽŶŽŵŝĂ�ƋƵĞ�ƐĞũĂ�ƐƵƐƚĞŶƚĄǀĞů�Ğ�ƌĞƐŝƐƚĞŶƚĞ�ŶĂ�
área da saúde.

5. O DH e a SDU do NHS trabalharão em coopera-
ĕĆŽ�ƉĂƌĂ�ŝŶĐĞŶƟǀĂƌ�Ž�ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ�ĚĞ�ŽƵƚƌŽƐ�
ŝŶĐĞŶƟǀŽƐ�ƉĂƌĂ�ĂƉŽŝĂƌ�Ă�ƌĞĚƵĕĆŽ�ĚĂƐ�ĞŵŝƐƐƁĞƐ�
de carbono no NHS.

VISÃO:

Todas as organizações do NHS são instruídas em emissões de carbono 
Ğ�ƌĞĚƵǌĞŵ�ĞƐƐĂƐ�ĞŵŝƐƐƁĞƐ�ĐŽŵŽ�ŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ�ĚĞ�ůŽŶŐŽ�ƉƌĂǌŽ�ŶƵŵ�
ƐŝƐƚĞŵĂ�ĚĞ�ĂƐƐŝƐƚġŶĐŝĂ�ă�ƐĂƷĚĞ�ĐŽŵ�ƋƵĂůŝĚĂĚĞ͘

AÇÕES PRINCIPAIS:
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Uma versão expandida deste capítulo pode 
ser encontrada online no endereço www.
sdu.nhs.uk.

RESUMO:

���ŽŵŝƐƐĆŽ��ŽŶƐƵůƟǀĂ�ƐŽďƌĞ�DƵĚĂŶĕĂƐ��ůŝŵĄƟĐĂƐ�ĚĞŵŽŶƐƚƌŽƵ�
ƚƌġƐ�ŽƌĕĂŵĞŶƚŽƐ�ƉĂƌĂ�Ž�ĐĂƌďŽŶŽ�ƉĂƌĂ�Ž�Zh͕�ŽƐ�ƋƵĂŝƐ�͞ĂƐƐƵŵŝ-
ƌĆŽ�ƐĞƵ�ůƵŐĂƌ�ĂŽ�ůĂĚŽ�ĚŽƐ�ŽƌĕĂŵĞŶƚŽƐ�ĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ�Ğ�ƐĞ�ƚŽƌŶĂƌĆŽ�
ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽƐ�ƉĂƌĂ�ĂƐ�ĚĞĐŝƐƁĞƐ�ĚĞ�ƉŽůşƟĐĂƐ�ŶŽ�Zh͘͟ �/ƐƐŽ�ƐŝŐŶŝĮĐĂ�
ƋƵĞ�ƚŽĚĂƐ�ĂƐ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĕƁĞƐ�ƉƌĞĐŝƐĂƌĆŽ�ĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌ�ĐŽŶŚĞĐŝ-
mentos sobre emissões de carbono e como podem ser usadas 
como regime de impostos e moeda corrente.

Para cada 1% de redução do consumo de energia, nos preços 
ĚĞ�ϮϬϬϴ͕�ĞƐƟŵĂͲƐĞ�ƋƵĞ�Ž�E,^�ƉŽĚĞƌŝĂ�ĞĐŽŶŽŵŝǌĂƌ�ĐĞƌĐĂ�ĚĞ�άϰ�
ŵŝůŚƁĞƐ�Ă�ĐĂĚĂ�ĂŶŽ͘�/ƐƐŽ�ƐŝŐŶŝĮĐĂ�ƋƵĞ�ŵƵŝƚŽƐ�ŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ�ŶĂ�
ŐĞƐƚĆŽ�ĚĞ�ĞŶĞƌŐŝĂ�ĂĚĞƋƵĂĚĂ�ƉƌŽǀĂǀĞůŵĞŶƚĞ�ƚĞƌĆŽ�ďŽĂ�ƌĞůĂĕĆŽ�
ĐƵƐƚŽͲĞĮĐĄĐŝĂ͘

Pode-se reduzir o impacto das emissões de carbono do NHS 
promove a sustentabilidade e a resistência do sistema de 
assistência à saúde:

ͻ� ĂũƵĚĂŶĚŽ�Ž�E,^�Ă�ĐƵŵƉƌŝƌ�Ă�ůĞŐŝƐůĂĕĆŽ�Ğ�ŽƐ�ŝŶĐĞŶƟǀŽƐ�
ĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ�ƋƵĞ�ĞƐƚĆŽ�ƉĂƌĂ�ǀŝƌ͖

ͻ� ŵĂŶƚĞŶĚŽ�ďĂŝǆŽƐ�ŽƐ�ĐƵƐƚŽƐ�ƉŽƌ�ŵĞŝŽ�ĚĞ�ƌĞĚƵĕĆŽ�ĚĂ�
demanda pelo uso de energia no NHS e por aumento da 
ĞĮĐŝġŶĐŝĂ�ĚĞƐƐĞ�ƵƐŽ͖

ͻ� ĂƵŵĞŶƚĂŶĚŽ�Ă�ƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂ�ĚŽ�E,^�ĐŽŶƚƌĂ�ĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽ�Ğ�
preços imprevisíveis da energia;

ͻ� ĂŶƵŶĐŝĂŶĚŽ�ĂƐ�ĐƌĞĚĞŶĐŝĂŝƐ�ĚĞ�ƐƵƐƚĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞ�ĚŽ�E,^�
como exemplo no setor público;

ͻ� ĂũƵĚĂŶĚŽ�Ă�ĂŵĞŶŝǌĂƌ�ĂƐ�ĐŽŶƐĞƋƵġŶĐŝĂƐ�ŶĞŐĂƟǀĂƐ�ƉĂƌĂ�Ă�
ƐĂƷĚĞ�ĚĂƐ�ŵƵĚĂŶĕĂƐ�ĐůŝŵĄƟĐĂƐ͘

K�ĐĂƐĞ�ĮŶĂŶĐĞŝƌŽ�ĚĞ�ƌĞĚƵǌŝƌ�ĂƐ�ĞŵŝƐƐƁĞƐ�ĚĞ�ĐĂƌďŽŶŽ�ƐĞƌĄ�ĂŝŶĚĂ�
mais forte com a introdução do Compromisso para a Redução 
das Emissões de Carbono (CRC) na primavera de 2010. Ele fará 
ƵŵĂ�ĞǆŝŐġŶĐŝĂ�ĚĞ�ƋƵĞ�ƚŽĚĂƐ�ĂƐ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĕƁĞƐ�ĐŽŵƉƌĞŵ�ĐƌĠĚŝƚŽƐ�
de carbono. O processo e os detalhes de como o NHS faz parte 
do CRC estão atualmente em discussão.

�ƐƉĞƌĂͲƐĞ�ƋƵĞ�ŽƐ�ĐƌĠĚŝƚŽƐ�ĚĞ�ĐĂƌďŽŶŽ�ŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ�ƌĞĐĞďĂŵ�Ž�
ƉƌĞĕŽ�ĚĞ�άϭϮ�ƉŽƌ�ƚŽŶĞůĂĚĂ͘�K�ƉƌŽĐĞƐƐŽ�ƉĂƌĂ�ŝŶĐůƵŝƌ�ĂƐ�ŽƌŐĂŶŝǌĂ-
ĕƁĞƐ�ĚŽ�E,^�ŶĞƐƐĞ�ĞƐƋƵĞŵĂ�ĞƐƚĄ�ĂƚƵĂůŵĞŶƚĞ�Ğŵ�ĚŝƐĐƵƐƐĆŽ͘�K�
DH e a SDU do NHS disponibilizarão as informações e as orien-
ƚĂĕƁĞƐ�Ă�ƚŽĚĂƐ�ĂƐ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĕƁĞƐ�ĚŽ�E,^�ĂƐƐŝŵ�ƋƵĞ�ĨŽƌ�ƉƌĂƟĐĄǀĞů͘

As organizações do NHS podem fortalecer as ligações e o 
trabalho em parceria com universidades, autoridades locais, 
ĂƐƐŽĐŝĂĕƁĞƐ�ďĞŶĞĮĐĞŶƚĞƐ�Ğ�ĞŵƉƌĞƐĂƐ�ůŽĐĂŝƐ�ƉŽƌ�ŵĞŝŽ�ĚĞ�>^W͕ �
através de fóruns econômicos e estruturas de planejamento 
ĞƐƉĂĐŝĂů�Ă�Įŵ�ĚĞ�ĚĞƐĞŵƉĞŶŚĂƌ�Ƶŵ�ƉĂƉĞů�ŵĂŝƐ�ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽ�ŶŽ�
desenvolvimento de uma economia sustentável e resistente na 
saúde.

�Ɛ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĕƁĞƐ�ĚŽ�E,^�ĚĞǀĞŵ�ƟƌĂƌ�ǀĂŶƚĂŐĞŵ�ĚŽƐ�ĞƐƋƵĞŵĂƐ�
ƋƵĞ�ĂƉŽŝĂŵ�Ž�ŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ�Ğŵ�ŝŶŝĐŝĂƟǀĂƐ�ĚĞ�ĞĮĐŝġŶĐŝĂ�Ğŵ�
energia. Por exemplo, os Fundos da Fundação NHS pode dupli-
ĐĂƌ�ƋƵĂůƋƵĞƌ�ĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽ�ĮŶĂŶĐĞŝƌŽ�ĨĞŝƚŽ�ƉĂƌĂ�ĞĮĐŝġŶĐŝĂ�ĚĞ�
energia, estabelecendo um fundo sob Salix Finance. 
K�ƐŝƐƚĞŵĂ�ĮŶĂŶĐĞŝƌŽ�ƋƵĞ�ĂƉŽŝĂ�Ž�E,^�ƉƌĞĐŝƐĂ�ƐĞƌ�ĂƚƵĂůŝǌĂĚŽ�
ƉĂƌĂ�ŐĂƌĂŶƟƌ�ƋƵĞ�Ž�ĐĂƉŝƚĂů�ƉŽĚĞ�ƐĞƌ�ĮŶĂŶĐŝĂĚŽ�ƉĂƌĂ�ĂƉƌŽǀĞŝƚĂƌ�
os ganhos dos projetos verdadeiramente de sustentabilidade e 
baixas emissões de carbono em um prazo mais longo. O NHS e 
Ž��,�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĆŽ�ŽƵƚƌŽƐ�ŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐ�ĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ�ƋƵĞ�ĂƉŽŝĂŵ�
a redução das emissões de carbono.

37 Ed Miliband, Secretary of State for Energy and Climate Change, Nov 2008
38�^Ăůŝǆ�ĮŶĂŶĐĞ�KŶůŝŶĞ��ǀĂŝůĂďůĞ�Ăƚ͗�ǁǁǁ͘ƐĂůŝǆĮŶĂŶĐĞ͘ĐŽ͘ƵŬ��ĐĐĞƐƐĞĚ�
Ϭϴ�:ĂŶƵĂƌǇ�ϮϬϬϵ
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Olhando para o futuro – os próximos passos

ϭ͘� ��^�h�ĚŽ�E,^͕�Ă�^���Ğ�Ž��,�ĐŽŶƟŶƵĂƌĆŽ�Ă�ĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌ�Ă�
métrica mais apropriada para medir e monitorizar as pe-
gadas de carbono direta e indiretamente dentro do NHS e 
as traduzirá em trajetórias e marcos para o NHS cumprir e 
ƋƵĞ�ƐĞũĂŵ�ũƵƌŝĚŝĐĂŵĞŶƚĞ�ǀŝŶĐƵůĂƟǀŽƐ�ăƐ�ŵĞƚĂƐ�ĚŽ�'ŽǀĞƌŶŽ͘

2. A SDU do NHS irá desenvolver cenários na sociedade e no 
NHS, estabelecidos em um mundo com baixas emissões de 
ĐĂƌďŽŶŽ͕�ƉĂƌĂ�ƐĞ�ĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌ�ŵĞůŚŽƌ�ŽƐ�ŵŽĚŽƐ�Ğŵ�ƋƵĞ�Ă�
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 meca-
nismos centrais do NHS ao longo dos próximos 40 anos.

3. Os modelos de assistência e como podem ser desenvol-
vidos numa sociedade com baixas emissões de carbono 
ĚĞǀĞŵ�ƐĞƌ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐ�ƉĞůŽ�E,^�Ă�Įŵ�ĚĞ�ĞůĞ�ĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌ�
vias para baixas emissões de carbono e maximizar os bene-
İĐŝŽƐ�ĂŐƌĞŐĂĚŽƐ�ă�ƐĂƷĚĞ�Ğ�ĂŽƐ�ƐŝƐƚĞŵĂƐ�ĚĞ�ƐĂƷĚĞ͘

ϰ͘� K�E,^�ĚĞǀĞ�ƐĞƌ�ƵƐƵĄƌŝŽ�Ğ�ŝŶǀĞƐƟĚŽƌ�ĞǆĞŵƉůĂƌ�ŶĂ�ƚĞĐŶŽ-
logia 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 oportunida-
des futuros de sustentabilidade, redução das emissões de 
ĐĂƌďŽŶŽ�Ğ�ŵƵĚĂŶĕĂƐ�ĐůŝŵĄƟĐĂƐ͘

Além das recomendações e ações nesta estratégia, serão 
ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐ�ŽƵƚƌŽƐ�ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ�ĚĞ�ƉĞƐƋƵŝƐĂ�ƉĂƌĂ�ƐĞ�ĐŽŵƉƌĞ-
ender como uma organização do setor público, como o NHS, 
ƉŽĚĞƌĄ�ĂƟŶŐŝƌ�ƵŵĂ�ƌĞĚƵĕĆŽ�ĚĞ�ϴϬй�ĚĂƐ�ĞŵŝƐƐƁĞƐ�ĚĞ�ĐĂƌďŽŶŽ�
até 2050.

A atual métrica de carbono e de desenvolvimento sustentável 
ĮĐĂ�ŵƵŝƚŽ�ĂƋƵĠŵ�ĚĂƐ�ĞǆŝŐġŶĐŝĂƐ�ƉĂƌĂ�ƌĞǀĞƌ�Ğ�ŵŽŶŝƚŽƌŝǌĂƌ�ŽƐ�Ěŝ-
ĨĞƌĞŶƚĞƐ�ĞůĞŵĞŶƚŽƐ�ƋƵĞ�ĐŽŶƚƌŝďƵĞŵ�ƉĂƌĂ�ƚŽĚĂ�Ă�ŵĞĚŝĚĂ�ĚŝƌĞƚĂ�
e indireta do carbono e menos ainda dos indicadores de de-
senvolvimento sustentável. A Comissão de Assistência à Saúde 
(HCC) encomendou à SDU e à SDC do NHS a produção de um 
ƌĞůĂƚſƌŝŽ�ƐŽďƌĞ�ŵĠƚƌŝĐĂ�ĚŽ�ĐĂƌďŽŶŽ�ƋƵĞ�ƉŽĚĞƌŝĂ�ƐĞƌ�ŝŶĐůƵşĚŽ�
em estruturas regulatórias. Esse trabalho contribuirá para mais 
ƉĞƐƋƵŝƐĂƐ�ƋƵĞ�ƐĞƌĆŽ�ŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐ�ƉĂƌĂ�ĞƐƚĂďĞůĞĐĞƌ�ŵĠƚƌŝĐĂ�ŽƵ�
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, 
ŶĞŶŚƵŵ�ĚŽƐ�ĐĞŶĄƌŝŽƐ�ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽƐ�ƐĞ�ƌĞĨĞƌĞ�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂŵĞŶƚĞ�
ŽƵ�ĐŽŵ�ĚĞƚĂůŚĞƐ�ƐƵĮĐŝĞŶƚĞƐ�ĂŽ�ĞĨĞŝƚŽ�ƋƵĞ�ƵŵĂ�ƐŽĐŝĞĚĂĚĞ�ĐŽŵ�
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 recomenda-
ções no outono de 2009.

O NHS tem importante papel a desempenhar no apoio e 
ĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽ�ĚĞ�ŝŶĐĞŶƟǀŽƐ�ƉĂƌĂ�ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ�ĚĞ�ƚĞĐŶŽ-
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:

hŵ�E,^�ďĞŵ�ƉƌĞƉĂƌĂĚŽ�ƉĂƌĂ�Ž�ĨƵƚƵƌŽ�Ğ�ƋƵĞ�ĂƐƐĞŐƵƌĞ�ƐĞƌǀŝĕŽƐ�ĚĞ�
assistência à saúde futuros desempenha uma parte importante numa 
ƐŽĐŝĞĚĂĚĞ�ƐƵƐƚĞŶƚĄǀĞů͕�ĂƉĞƐĂƌ�ĚŽƐ�ĚĞƐĂĮŽƐ�ĚĂƐ�ŵƵĚĂŶĕĂƐ�ĐůŝŵĄƟĐĂƐ͘

AÇÕES PRINCIPAIS: RESUMO:
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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 
ŐŽǀĞƌŶŽ�Ġ�ĂůŐŽ�ƋƵĞ�ƉƌĞĐŝƐĂƌĄ�ĚĞ�ƉĞŶƐĂŵĞŶƚŽ�Ğ�ĂĕĆŽ�ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚŽƐ�ƐŽďƌĞ�
ĐŽŵŽ�Ă�ĂƟǀŝĚĂĚĞ�ĐĞŶƚƌĂů�ĚŽ�E,^�ƐĞƌĄ�ŽĨĞƌĞĐŝĚĂ�ŶŽƐ�ƉƌſǆŝŵŽƐ�ϰϬ�ĂŶŽƐ͘�/ƐƐŽ�
ƐŝŐŶŝĮĐĂƌĄ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌ�ĂƐ�ĞƐƚƌƵƚƵƌĂƐ�Ğ�ŽƐ�ŵŽĚĞůŽƐ�ĚĞ�ĂƐƐŝƐƚġŶĐŝĂ�ƋƵĞ�ƉŽĚĞŵ�
ser oferecidos, bem como as vias de assistência individuais.

^ĆŽ�ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐ�ŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐ�ƉĂƌĂ�ŐĂƌĂŶƟƌ�ƋƵĞ�Ž�E,^�ĐŽŶƟŶƵĂŵĞŶƚĞ�
ĂŶĂůŝƐĞ�ĂƐ�ĞǀŝĚġŶĐŝĂƐ�Ğ�Ă�ĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵ�ƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞ�ĚĂ�ŵƵĚĂŶĕĂ�Ğ�ƋƵĞ�
ĞƐƚĞũĂ�ĞŶǀŽůǀŝĚŽ�Ğŵ�ŵĂŝƐ�ƉĞƐƋƵŝƐĂƐ�ƉĂƌĂ�ĂũƵĚĂƌ�Ă�ƌĞƐƉŽŶĚĞƌ�ăƐ�ƉĞƌŐƵŶƚĂƐ�
ĚŽ�ĂŵĂŶŚĆ͘�WĂƌĂ�ƋƵĞ�ŝƐƐŽ�ĂĐŽŶƚĞĕĂ͕�ƚŽĚŽƐ�ŽƐ�ŝŶĚŝǀşĚƵŽƐ�ĚĞǀĞŵ�ĂŐŝƌ͕ �Ğ�
ŽƐ�ůşĚĞƌĞƐ�ƉƌĞĐŝƐĂŵ�ŝŶƚĞŐƌĂƌ�ƚĂŝƐ�ĐŽŶĐĞŝƚŽƐ�ĚĞƐĂĮĂĚŽƌĞƐ�ă�ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂ�Ğ�ĂŽ�
desenvolvimento do NHS.

&Žŝ�ĐŽŶƐƟƚƵşĚŽ�ƉĞůĂ�^�h�ĚŽ�E,^�Ƶŵ�ŐƌƵƉŽ�ĚĞ�ĐŽŶƐƵůƚŽƌŝĂ�Ğ�ĂƉŽŝŽ�ĚĞ�ĂůƚŽ�
nível com líderes de opinião nacional, implementadores e pensadores 
para ajudar a orientar uma abordagem realista, porém inovadora, para 
ƋƵĞ�ĂƐ�ƉƌſǆŝŵĂƐ�ƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐ�ƐĞũĂŵ�ƚŽŵĂĚĂƐ͘���^�h�ĚŽ�E,^�ƚĂŵďĠŵ�ĞƐƚĄ�
ĚĞƐĞŶǀŽůǀĞŶĚŽ�Ƶŵ�ĨſƌƵŵ�ƉĂƌĂ�ŝŶĐĞŶƟǀĂƌ�Ă�ĚŝƐĐƵƐƐĆŽ�Ğ�Ž�ƉĞŶƐĂŵĞŶƚŽ�Ğŵ�
ƚŽƌŶŽ�ĚĂ�ƉŽůşƟĐĂ�ĨƵƚƵƌĂ�ũƵŶƚĂŵĞŶƚĞ�ĐŽŵ�Ž��,͕�Ă�^��͕�Ž�E,^��ŽŶĨĞĚĞƌĂĕĆŽ�
e líderes presentes e futuros do NHS.

A Unidade de Inteligência em Câncer West 
Midlands é pioneira no uso de dados do 
registro Cancer juntamente com GIS (Sis-
ƚĞŵĂƐ�ĚĞ�/ŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ�'ĞŽŐƌĄĮĐĂƐͿ�ƉĂƌĂ�
calcular as emissões de carbono associa-
das ao tratamento de câncer de mama. 
Comparações de dados de 1999 e de 2004 
ŵŽƐƚƌĂƌĂŵ�ƋƵĞ�ŚŽƵǀĞ�Ƶŵ�ĂƵŵĞŶƚŽ�ĚĞ�
214% no total de milhas de carros viaja-
ĚĂƐ͕�Ž�ƋƵĞ�Ġ�ŝŐƵĂů�Ă�ŵĂŝƐ�ĚĞ�ϰϬϬ�ƚŽŶĞůĂĚĂƐ�
de emissões de carbono associadas ao 
tratamento com radioterapia no West Mi-
ĚůĂŶĚƐ͘�WƌŽǀĂƌĞŵŽƐ�ƋƵĞ�ǀĞƌ�Ă�ŵŝůŚĂŐĞŵ�
dos pacientes e dos visitantes e, portanto, 
ĂƐ�ĞŵŝƐƐƁĞƐ�ĚĞ�ĐĂƌďŽŶŽ�Ġ�ĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂ�ƷƟů�
para elaborar trajetos para os pacientes 
ƋƵĞ�ƚĞŶŚĂŵ�ďĂŝǆĂƐ�ĞŵŝƐƐƁĞƐ�ĚĞ�ĐĂƌďŽŶŽ͘

39 Forum for the Future, 2008. Climate Futures: responses to climate change in 2030 
KŶůŝŶĞ��ǀĂŝůĂďůĞ�Ăƚ͗�ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĨŽƌƵŵĨŽƌƚŚĞĨƵƚƵƌĞ͘ŽƌŐͬĮůĞƐͬ�ůŝŵĂƚĞйϮϬ&ƵƚƵƌĞƐͺ
t��͘ƉĚĨ��ĐĐĞƐƐĞĚ�Ϭϵ�:ĂŶƵĂƌǇ�ϮϬϬϵ
London Energy Partnership, 2006. London Carbon Scenarios to 2026 [Online] Available 
Ăƚ͗�ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ůŽŶĚŽŶ͘ŐŽǀ͘ ƵŬͬŵĂǇŽƌͬĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚͬĞŶĞƌŐǇͬƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉͲƐƚĞĞƌŝŶŐͲ
ͲŐƌŽƵƉͬĚŽĐƐͬĞŶĞƌŐǇͲƐĐĞŶĂƌŝŽƐ͘ƉĚĨ��ĐĐĞƐƐĞĚ�Ϭϵ�:ĂŶƵĂƌǇ�ϮϬϬϵ
WƌŝĐĞǁĂƚĞƌŚŽƵƐĞ�ŽŽƉĞƌƐ͕�ϮϬϬϴ͘�dŚĞ�ǁŽƌůĚ�ŝŶ�ϮϬϱϬ͗��ĂŶ�ƌĂƉŝĚ�ŐůŽďĂů�ŐƌŽǁƚŚ�ďĞ�ƌĞĐŽŶͲ
ĐŝůĞĚ�ǁŝƚŚ�ŵŽǀŝŶŐ�ƚŽ�Ă�ůŽǁͲĐĂƌďŽŶ�ĞĐŽŶŽŵǇ͍�KŶůŝŶĞ��ǀĂŝůĂďůĞ�Ăƚ͗�ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƉǁĐ͘
ĐŽŵͬ�ǆƚǁĞďͬƉǁĐƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐ͘ŶƐĨͬĚŽĐŝĚͬϭ&Ϯϯ����ϵϵϭϱϴϳ�ϲϴϱϮϱϳϰϳϳϬϬϱϯϳϳϭ�ͬΨ&/
>�ͬtŽƌůĚͺŝŶͺϮϬϱϬͺ�ĂƌďŽŶͺĞŵŝƐƐŝŽŶƐͺϬϴͺϮ͘ƉĚĨ��ĐĐĞƐƐĞĚ�Ϭϵ�:ĂŶƵĂƌǇ�ϮϬϬϵ
Reform, 2008. Demand for a new era: The future of health [Online]
�ǀĂŝůĂďůĞ�Ăƚ͗�ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƌĞĨŽƌŵ͘ĐŽ͘ƵŬͬĚĞŵĂŶĚĨŽƌĂŶĞǁĞƌĂƚŚĞĨƵƚƵƌĞŽĬĞĂůƚŚͺϭϳϴ͘ƉŚƉ
�ĐĐĞƐƐĞĚ�Ϭϵ�:ĂŶƵĂƌǇ�ϮϬϬϵ
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ACT: ACT TravelWise é a primeira rede 
ĚŽ�Zh�ƉĂƌĂ�ƚŽĚĂƐ�ĂƐ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĕƁĞƐ�ƋƵĞ�
trabalham para promover a locomoção 
sustentável.
ALE: a Avaliação Local dos Auditores 
;�>�Ϳ�ĂǀĂůŝĂ�ƋƵĂů�Ă�ĞĮĐŝġŶĐŝĂ�ĚŽƐ�&ƵŶĚŽƐ�
de Atenção Básica (PCT) e dos Fundos 
NHS na gestão e obtenção de valor para 
Ž�ĚŝŶŚĞŝƌŽ�ĚŽƐ�ƌĞĐƵƌƐŽƐ�ĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͘���
�>��ĨŽŝ�ŝŶƚƌŽĚƵǌŝĚĂ�Ğŵ�ϮϬϬϱͬϬϲ͘
Aquisições como Compromisso para 
Ă�&ƌĞŶƚĞ�;&�WͿ͗�ĨŽƌŶĞĐĞ�ŵĞŝŽƐ�ƉƌĄƟĐŽƐ�
Ğ�ĐŽŵƉƌŽǀĂĚŽƐ�ƋƵĞ�ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂŵ�ĂŽƐ�
&ƵŶĚŽƐ�E,^�ĞƐƟŵƵůĂƌĞŵ�Ğ�ĂƚƌĞůĂƌĞŵ�
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 admi-
ŶŝƐƚƌĂƌ�Ž�ƌŝƐĐŽ�ĚĞ�ĂĚƋƵŝƌŝƌ�ƉƌŽĚƵƚŽƐ�Ğ�
serviços inovadores.
Aquisições: referem-se a todas as com-
pras feitas em nome das organizações 
do NHS.
Baixas emissões de carbono: um edi-
İĐŝŽ͕�ƉƌŽũĞƚŽ�ŽƵ�ƉƌŽĚƵƚŽ�ƋƵĞ�ƚĞŶŚĂ�ĂƐ�
mínimas emissões possíveis de CO2.
BIFM:��ƌŝƟƐŚ�/ŶƐƟƚƵƚĞ�ŽĨ�&ĂĐŝůŝƟĞƐ�DĂ-
ŶĂŐĞƌƐ�;/ŶƐƟƚƵƚŽ��ƌŝƚąŶŝĐŽ�ĚĞ�'ĞƌĞŶƚĞƐ�
de Estabelecimentos)
BREEAM: a família BREEAM de padrões, 
métodos de avaliação e ferramentas foi 
ĞůĂďŽƌĂĚĂ�ƉĂƌĂ�ĂũƵĚĂƌ�ŽƐ�ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐ�
da construção a compreenderem e 
amenizarem os impactos ambientais 
ĚŽƐ�ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽƐ�ƋƵĞ�ƉƌŽũĞƚĂŵ�Ğ�
constroem.
CAA: a Avaliação de Área Abrangen-
te fornece avaliação independente 
ĚĂƐ�ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂƐ�ƉĂƌĂ�ĄƌĞĂƐ�ůŽĐĂŝƐ�Ğ�Ă�
ƋƵĂůŝĚĂĚĞ�ĚĞ�ǀŝĚĂ�ĚĂƐ�ƉĞƐƐŽĂƐ�ƋƵĞ�Ăůŝ�
residem. Avalia a faz relatórios sobre 
como é gasto o dinheiro público e 
ŐĂƌĂŶƟƌĄ�ƋƵĞ�ƚŽĚŽƐ�ŽƐ�ĐŽƌƉŽƐ�ƉƷďůŝĐŽƐ�
locais sejam responsabilizados por sua 
ƋƵĂůŝĚĂĚĞ�Ğ�ŝŵƉĂĐƚŽ͘

CABE:�Ă��ŽŵŝƐƐĆŽ�ƉĂƌĂ��ƌƋƵŝƚĞƚƵƌĂ�Ğ�
Meio Ambiente Construído é o consul-
ƚŽƌ�ĚŽ�ŐŽǀĞƌŶŽ�Ğŵ�ĂƌƋƵŝƚĞƚƵƌĂ͕�ƉƌŽũĞƚŽƐ�
urbanos e espaço público.
CCC: a Comissão sobre Mudanças 
�ůŝŵĄƟĐĂƐ�Ğ�Ƶŵ�ĐŽƌƉŽ�ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ�
estabelecido sob a Lei das Mudanças 
�ůŝŵĄƟĐĂƐ�ƉĂƌĂ�ĂĐŽŶƐĞůŚĂƌ�Ž�'ŽǀĞƌ-
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.
CEO:�WƌŝŶĐŝƉĂů��ǆĞĐƵƟǀŽ
CHP:��ƋƵĞĐŝŵĞŶƚŽ�Ğ��ŶĞƌŐŝĂ��ůĠƚƌŝĐĂ�
Combinados
CIBSE:�/ŶƐƟƚƵƚŽ��ŽŶƚƌĂƚĂĚŽ�ĚĞ��ŶŐĞ-
nheiros em Serviços de Construção é o 
ajustador de padrões e autoridade em 
engenharia de serviços de construção. 
WƵďůŝĐĂ�KƌŝĞŶƚĂĕƁĞƐ�Ğ��ſĚŝŐŽƐ�ƋƵĞ�ƐĆŽ�
internacionalmente reconhecidos como 
tendo autoridade e estabelece os crité-
ƌŝŽƐ�ƉĂƌĂ�Ă�ŵĞůŚŽƌ�ƉƌĄƟĐĂ�ŶĂ�ƉƌŽĮƐƐĆŽ͘
Ciclo de Vida: v. Custo do Ciclo de Vida I
CIOB:�/ŶƐƟƚƵƚŽ��ŽŶƚƌĂƚĂĚŽ�ĚĞ��ŽŶƐƚƌƵ-
ção
CO2: o dióxido de carbono é o gás 
de efeito estufa mais prevalente. As 
ĞŵŝƐƐƁĞƐ�ĚĞ��KϮ�ƌĞƐƵůƚĂŵ�ĚĂ�ƋƵĞŝŵĂ�
ĚĞ�ĐŽŵďƵƐơǀĞŝƐ͕�ĚŽ�ƵƐŽ�ĚĂ�ƚĞƌƌĂ�Ğ�ĚĞ�
alguns processos industriais.
CO2e:��ƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ�ĚĞ��ŝſǆŝĚŽ�ĚĞ��Ăƌ-
bono. Existem seis gases principais do 
ĞĨĞŝƚŽ�ĞƐƚƵĨĂ͕�ŽƐ�ƋƵĂŝƐ�ĐĂƵƐĂŵ�ŵƵ-
ĚĂŶĕĂƐ�ĐůŝŵĄƟĐĂƐ�Ğ�ƐĆŽ�ůŝŵŝƚĂĚŽƐ�ƉĞůŽ�
protocolo de Kyoto. Cada gás tem um 
ƉŽƚĞŶĐŝĂů�ĚŝĨĞƌĞŶƚĞ�ƉĂƌĂ�ĂƋƵĞĐŝŵĞŶƚŽ�
ŐůŽďĂů͘�WĂƌĂ�ƐŝŵƉůŝĮĐĂƌ�ŽƐ�ƌĞůĂƚſƌŝŽƐ͕�
Ă�ŵĂƐƐĂ�ĚĞ�ĐĂĚĂ�ŐĄƐ�ĞŵŝƟĚŽ�Ġ�ĐŽŵƵ-
ŵĞŶƚĞ�ƚƌĂĚƵǌŝĚĂ�ƉĂƌĂ�Ă�ƋƵĂŶƟĚĂĚĞ�Ğŵ�
ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐ�ĚŽ�ĚŝſǆŝĚŽ�ĚĞ�ĐĂƌďŽŶŽ�
;�KϮĞͿ͕�ĚĞ�ŵŽĚŽ�ƋƵĞ�Ž�ŝŵƉĂĐƚŽ�ƚŽƚĂů�ĚĞ�
todas as fontes possa ser somado e dar 
um único número.
CQC: Comissão de Qualidade da Assis-
tência.
CRC: Compromisso de Redução das 
�ŵŝƐƐƁĞƐ�ĚĞ��ĂƌďŽŶŽ�Ġ�Ž�ŶŽǀŽ�ĞƐƋƵĞŵĂ�

ũƵƌŝĚŝĐĂŵĞŶƚĞ�ǀŝŶĐƵůĂƟǀŽ�ĚĞ�ŵƵĚĂŶĕĂƐ�
ĐůŝŵĄƟĐĂƐ�Ğ�ĞĐŽŶŽŵŝĂ�ĚĞ�ĞŶĞƌŐŝĂ�ƋƵĞ�
cobrirá grandes empresas e organiza-
ções do setor público.
CSR: Responsabilidade Social Corpora-
ƟǀĂ
Custo do Ciclo de Vida Inteiro: o Custo 
do Ciclo de Vida (LCC), também chama-
do Custo da Vida Inteira, é uma técnica 
para estabelecer o custo total do direito 
de propriedade. É uma abordagem 
ĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĂ�ƋƵĞ�ĞŶŐůŽďĂ�ƚŽĚŽƐ�ŽƐ�ĞůĞ-
mentos desse custo e pode ser usada 
ƉĂƌĂ�ƉƌŽĚƵǌŝƌ�Ƶŵ�ƉĞƌĮů�ĚĞ�ŐĂƐƚŽƐ�ĚŽ�
produto ou serviço ao longo de sua vida 
ƷƟů�ĂŶƚĞĐŝƉĂĚĂ͘
DCSF: Departamento de Crianças, Esco-
las e Famílias
DEC:��ǆŝďĂ��ĞƌƟĮĐĂĚŽƐ�ĚĞ��ŶĞƌŐŝĂ
DECC: Departamento de Energia e 
DƵĚĂŶĕĂƐ��ůŝŵĄƟĐĂƐ͗�Ž��ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ�
reúne grande parte do Grupo de Mu-
ĚĂŶĕĂƐ��ůŝŵĄƟĐĂƐ͕�ƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞ�ĂůŽũĂĚŽ�
no Departamento para Assuntos do 
Meio Ambiente, Alimentos e Rurais 
(Defra), com o Grupo de Energia do De-
partamento para Reforma Econômica, 
Empresarial e Regulatória (BERR).
DEFRA: Departamento de Assuntos do 
Meio Ambiente, Alimentos e Rurais
DfT: Departamento de Transportes
DH: Departamento da Saúde
�ŝƌĞƟǀĂ�ĚĞ��ĞƐĞŵƉĞŶŚŽ�ĚĞ��ŶĞƌŐŝĂ�
ĚŽƐ��ĚŝİĐŝŽƐ͗ legislação europeia 
ĚĞƐƟŶĂĚĂ�Ă�͞ƉƌŽŵŽǀĞƌ�Ă�ŵĞůŚŽƌŝĂ�ĚŽ�
ĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽ�ĚĞ�ĞŶĞƌŐŝĂ�ĚŽƐ�ĞĚŝİĐŝŽƐ�
dentro da Comunidade, consideran-
ĚŽ�ĂƐ�ĐŽŶĚŝĕƁĞƐ�ĐůŝŵĄƟĐĂƐ�ĞǆƚĞƌŶĂƐ�
e locais, bem como as necessidades 
ĐůŝŵĄƟĐĂƐ�ŝŶƚĞƌŶĂƐ�Ğ�Ă�ƌĞůĂĕĆŽ�ĐƵƐƚŽ-
ͲĞĨĞƟǀŝĚĂĚĞ͘͟
EC: Comissão Europeia
Emissões de Carbono como Moeda 
Corrente: créditos e débitos das emis-
sões 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 

Glossário
Abreviaturas e Definições
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for mencionado um valor numérico, 
usa-se CO2 a bem da acurácia como 
termo técnico.
Emissões Diretas de Carbono: essas 
emissões se referem ao uso de energia 
ƉĞůŽƐ�ĞĚŝİĐŝŽƐ͘�DĂŝƐ�ĐŽŵƵŵĞŶƚĞ͕�ĂƐ�
ĞŵŝƐƐƁĞƐ�ĚŝƌĞƚĂƐ�ĚĞĐŽƌƌĞƌĆŽ�ĚĂ�ƋƵĞŝŵĂ�
ĚĞ�ĐŽŵďƵƐơǀĞŝƐ�ƋƵĞ�ƉƌŽĚƵǌĞŵ�ĞŵŝƐ-
sões de CO2, por exemplo, gás usado 
ƉĂƌĂ�ĨŽƌŶĞĐĞƌ�ĄŐƵĂ�ƋƵĞŶƚĞ�ƉĂƌĂ�ŽƐ�ĞƐƉĂ-
ços de trabalho. Além disso, algumas 
ŽƌŐĂŶŝǌĂĕƁĞƐ�ĞŵŝƟƌĆŽ�ĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ�
outros gases do efeito estufa. Por exem-
plo, a fabricação de algumas substâncias 
ƋƵşŵŝĐĂƐ�ƉƌŽĚƵǌ�ŵĞƚĂŶŽ�;�,ϰͿ͕�Ğ�Ž�ƵƐŽ�
ĚĞ�ĨĞƌƟůŝǌĂŶƚĞ�ůĞǀĂ�ăƐ�ĞŵŝƐƐƁĞƐ�ĚĞ�ſǆŝĚŽ�
nitroso (N2O).
Emissões Indiretas de Carbono: cada 
ƉƌŽĚƵƚŽ�ŽƵ�ƐĞƌǀŝĕŽ�ĂĚƋƵŝƌŝĚŽ�ƉŽƌ�ƵŵĂ�
organização é responsável por emissões 
indiretas e diretas. Por exemplo, uma 
ĞŵƉƌĞƐĂ�ƋƵĞ�ĨĂďƌŝƋƵĞ�Ƶŵ�ƉƌŽĚƵƚŽ�Ġ�ŝŶ-
diretamente responsável pelo carbono 
ƋƵĞ�Ġ�ĞŵŝƟĚŽ�ŶĂ�ƉƌĞƉĂƌĂĕĆŽ�Ğ�ƚƌĂŶƐ-
porte dos materiais brutos. As emissões 
descendentes pelo uso e descarte dos 
produtos também podem ser indireta-
mente atribuídas à organização.
EPC:��ĞƌƟĮĐĂĚŽƐ�ĚĞ��ĞƐĞŵƉĞŶŚŽ�ĚĞ�
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.
Estratégia: no caso deste documento, 
refere-se à Estratégia de Redução das 
Emissões de Carbono do NHS.
Estrutura de Desenvolvimento Local: é 
o nome dado ao novo sistema dos Pla-
nos de Desenvolvimento introduzidos 
pela Lei de Planejamento e Compras 
Compulsórias de 2004. A Estrutura de 
Desenvolvimento Local gradualmente 
ƐƵďƐƟƚƵŝƌĄ�Ž�WůĂŶŽ�ĚĞ��ĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ�
Unitário.
EU ETS: �ƐƋƵĞŵĂ�ĚĞ�EĞŐŽĐŝĂĕĆŽ�ĚĂƐ�
Emissões da União Europeia
&ƵŶĚŽ�ĚĞ��ĮĐŝġŶĐŝĂ�ĚĂ��ŶĞƌŐŝĂ͗�ĚĞƐƟ-
nado pelo DH a ajudar as organizações 

do NHS a colocarem em funcionamento 
ĂƐ�ŵĞůŚŽƌŝĂƐ�Ğŵ�ĞĮĐŝġŶĐŝĂ�ĞůĠƚƌŝĐĂ͕�
ŝƐŽůĂŵĞŶƚŽ�ŶŽƐ�ĞĚŝİĐŝŽƐ͕�ŝŶƐƚĂůĂĕƁĞƐ�
ĐŽŵďŝŶĂĚĂƐ�ƉĂƌĂ�ĂƋƵĞĐŝŵĞŶƚŽ�Ğ�ĞŶĞƌ-
gia elétrica e contribui para o Programa 
ĚĞ�DƵĚĂŶĕĂƐ��ůŝŵĄƟĐĂƐ�ĚŽ�'ŽǀĞƌŶŽ͘
GCC:��ŽĂ��ŝĚĂĚĂŶŝĂ��ŽƌƉŽƌĂƟǀĂ͗�
descreve como as organizações do NHS 
podem abraçar o desenvolvimento sus-
tentável e enfrentar as desigualdades 
ŶĂ�ƐĂƷĚĞ�ƉŽƌ�ŵĞŝŽ�ĚĞ�ƐƵĂƐ�ĂƟǀŝĚĂĚĞƐ�
ĐŽƟĚŝĂŶĂƐ͘����ŽŵŝƐƐĆŽ�ĚŽ��ĞƐĞŶǀŽů-
vimento Sustentável desenvolveu um 
ŵŽĚĞůŽ�ĚĞ�ĂƵƚŽĂǀĂůŝĂĕĆŽ�ƋƵĞ�ĂũƵĚĂƌĄ�ĂƐ�
ŽƌŐĂŶŝǌĂĕƁĞƐ�Ă�ŝĚĞŶƟĮĐĂƌĞŵ�Ğ�ĂǀĂůŝĂ-
rem sua contribuição à boa cidadania 
ĐŽƌƉŽƌĂƟǀĂ͘
GHG: os gases do efeito estufa (GHG) 
incluem dióxido de carbono, óxido 
ŶŝƚƌŽƐŽ͕�ŵĞƚĂŶŽ͕�ŚŝĚƌŽŇƵŽƌĐĂƌďŽŶŽƐ͕�
ƉĞƌŇƵŽƌĐĂƌďŽŶŽƐ�Ğ�ŚĞǆĂŇƵŽƌĞƚŽ�ĚĞ�
enxofre. Eles aprisionam o calor na at-
ŵŽƐĨĞƌĂ�ĚĂ�dĞƌƌĂ͕�ĚĞ�ƚĂů�ŵŽĚŽ�ƋƵĞ�ƵŵĂ�
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 Pro-
priedades e Estabelecimentos da Saúde
,dD�Ϭϳ͗ϬϮ͖��E�KϮĚĞ͗�K�ŽďũĞƟǀŽ�ĚĞƐƐĞ�
Memorando Técnico da Área da Saúde, 
Ž��Ŷ�KϮĚĞ͕�Ġ�ŐĂƌĂŶƟƌ�ƋƵĞ�ƚŽĚŽƐ�ĞŶǀŽů-
ǀŝĚŽƐ�Ğŵ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƌ͕ �ĂĚƋƵŝƌŝƌ�Ğ�ƵƐĂƌ�ŽƐ�
ĞĚŝİĐŝŽƐ�Ğ�Ž�ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽ�ĚĞ�ĂƐƐŝƐƚġŶĐŝĂ�
à saúde considerem as implicações do 
uso da energia.
Instrução em emissões de carbono: co-
ŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐ�ŐĞƌĂŝƐ�ŽƵ�ĐŽŶƐĐŝĞŶƟǌĂĕĆŽ�
sobre os conceitos, causas e os efeitos 
da poluição atmosférica ou gases do 
efeito estufa.
Intensidade das emissões de carbono: 
medida das emissões de carbono atri-
buíveis a cada libra gasta, por exemplo, 
ĞǆƉƌĞƐƐĂ�Ğŵ�ƋƵŝůŽƚŽŶĞůĂĚĂƐ�ĚĞ��KϮͬ
milhão de libras.
IPCC: Painel Intergovernamental sobre 
DƵĚĂŶĕĂƐ��ůŝŵĄƟĐĂƐ
KTN: Redes de Transferência de Conhe-
cimentos

LAA: Acordos em Áreas Locais: delimi-
tam 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. 
KƐ�>���ƐŝŵƉůŝĮĐĂŵ�ŽƐ�ƌĞƉĂƐƐĞƐ�ĚĞ�
ƌĞĐƵƌƐŽƐ�ĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ�ĐĞŶƚƌĂŝƐ͕�ĂũƵĚĂŵ�Ă�
ƌĞŐŝƐƚƌĂƌ�ŽƐ�ƐĞƌǀŝĕŽƐ�ƉƷďůŝĐŽƐ�ŵĂŝƐ�ĞĨĞƟ-
ǀĂŵĞŶƚĞ�Ğ�ƉĞƌŵŝƚĞŵ�ŵĂŝŽƌ�ŇĞǆŝďŝůŝĚĂĚĞ�
para soluções locais para as circunstân-
cias locais.
LIFT: Fundo de Finanças para Melhorias 
Locais. O LIFT do NHS é um veículo para 
melhorar e desenvolver os estabeleci-
mentos de atenção básica e comunitária 
ĚĞ�ůŝŶŚĂ�ĚĞ�ĨƌĞŶƚĞ͘��ƐƚĄ�ƉĞƌŵŝƟŶĚŽ�ƋƵĞ�
os PCT invistam em novas premissas 
em novos locais, não reproduzindo 
ƐŝŵƉůĞƐŵĞŶƚĞ�ŽƐ�ƟƉŽƐ�ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ�ĚĞ�
serviço. Fornece aos pacientes moder-
nos serviços de saúde integrados de alta 
ƋƵĂůŝĚĂĚĞ͕�ĂƉƚŽƐ�ƉĂƌĂ�ĂƐ�ĮŶĂůŝĚĂĚĞƐ�ĚĂƐ�
premissas da atenção básica.
LSP: Parcerias Estratégicas Locais são 
ƉĂƌĐĞƌŝĂƐ�ĚĞ�ŵƷůƟƉůĂƐ�ĂŐġŶĐŝĂƐ�ŶĆŽ�
ĞƐƚĂƚƵƚĄƌŝĂƐ͕�ĂƐ�ƋƵĂŝƐ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŵ�
limites das autoridades locais. As LSP 
reúnem, no nível local, as diferentes 
partes dos setores público, privado, 
ĐŽŵƵŶŝƚĄƌŝŽ�Ğ�ǀŽůƵŶƚĄƌŝŽ͕�ƉĞƌŵŝƟŶĚŽ�
ƋƵĞ�ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ�ŝŶŝĐŝĂƟǀĂƐ�Ğ�ƐĞƌǀŝĕŽƐ�ƐĞ�
ĂƉŽŝĞŵ͕�ĚĞ�ŵŽĚŽ�ƋƵĞ�ƉŽĚĞŵ�ĨƵŶĐŝŽŶĂƌ�
ũƵŶƚŽƐ�ĚĞ�ŵŽĚŽ�ŵĂŝƐ�ĞĨĞƟǀŽ͘
DĂƚĞŵĄƟĐĂ�ĚĂƐ�ĞŵŝƐƐƁĞƐ�ĚĞ�ĐĂƌďŽŶŽ͗�
conhecimentos e habilidades neces-
ƐĄƌŝĂƐ�ƉĂƌĂ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƌ�ĚŽƐ�ƐŝƐƚĞŵĂƐ�Ğ�
plataformas de negociação do carbono 
ƋƵĞ�ĞŶĨŽĐĂŵ�ŝŶĐĞŶƟǀŽƐ�Ğ�ŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ�
ĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ�Ğŵ�ŶŽǀŽƐ�ŵĠƚŽĚŽƐ͕�ƐŝƐƚĞŵĂƐ�
Ğ�ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐ�ƋƵĞ�ůŝŵŝƚĂŵ�ŽƵ�ƌĞĚƵǌĞŵ�Ă�
poluição por gases do efeito estufa e as 
ƉĞƐƋƵŝƐĂƐ�Ğ�ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ�ĚĂƐ�ĨŽŶƚĞƐ�
ĚĞ�ĞŶĞƌŐŝĂ�ĂůƚĞƌŶĂƟǀĂƐ͘
MtCO2: 1 milhão de toneladas de CO2.
NAO: Escritório Nacional de Auditoria
Neutro em carbono: terminologia co-
ŵƵŵĞŶƚĞ�ĂĐĞŝƚĂ�ƉĂƌĂ�ĂůŐŽ�ƋƵĞ�ƚĞŵ�ǌĞƌŽ�
ĞŵŝƐƐƁĞƐ�ůşƋƵŝĚĂƐ�;Ɖ͘Ğǆ͕͘�ƵŵĂ�ŽƌŐĂŶŝǌĂ-
ção ou produto).
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NHS CRS: Estratégia de Redução das 
Emissões de Carbono do NHS
NHSBT: Sangue e Transplantes do NHS
NICE:�/ŶƐƟƚƵƚŽ�EĂĐŝŽŶĂů�ƉĂƌĂ��ǆĐĞůġŶĐŝĂ�
Clínica e na Saúde
OFT: Escritório do Comércio Justo
OGC: Escritório de Comércio do Governo 
Organizações do NHS: essa estratégia se 
ƌĞĨĞƌĞ�ăƐ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĕƁĞƐ�ĚŽ�E,^�ĞŶƋƵĂŶƚŽ�
reconhece os diferentes regimes regu-
latórios para as organizações do NHS e 
ƐƵĂƐ�ůŝŶŚĂƐ�ĚĞĮŶŝƟǀĂƐ�ĚĞ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝ-
dade.
Parcerias Comunitárias em Saúde: 
ĚĞƐĞŶǀŽůǀĞŵ͕�ĂƚƌĂĞŵ�ŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ�Ğ�
ajudam a oferecer modos inovadores 
de melhorar a saúde e os serviços das 
autoridades locais.
PASA: Agência de Compras e Forneci-
mento do NHS
PCT: Fundo da Atenção Primária
PFI:�Ă�/ŶŝĐŝĂƟǀĂ�&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂ�WƌŝǀĂĚĂ�ƉƌŽ-
ƉŽƌĐŝŽŶĂ�Ƶŵ�ŵŽĚŽ�ĚĞ�ŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ�ĚĞ�
capital maiores em fundos sem recursos 
imediatos para o erário público. Consór-
cios privados, geralmente envolvendo 
ŐƌĂŶĚĞƐ�ĮƌŵĂƐ�ĚĞ�ĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽ͕�ƐĆŽ�
contratados para projetar, construir e, 
em alguns casos, gerenciar novos pro-
ũĞƚŽƐ͘�KƐ�ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ�ƟƉŝĐĂŵĞŶƚĞ�ĚƵƌĂŵ�
ϯϬ�ĂŶŽƐ͕�ĚƵƌĂŶƚĞ�ŽƐ�ƋƵĂŝƐ�Ž�ĞĚŝİĐŝŽ�Ġ�
arrendado por uma autoridade pública.
Pico do Petróleo: uma variedade de 
analistas do petróleo está esperando 
ƋƵĞ�Ă�ƉƌŽĚƵĕĆŽ�ŐůŽďĂů�ĚĞ�ƉĞƚƌſůĞŽ�ĐŚĞ-
gue a um máximo e depois comece seu 
declínio nos próximos 10 anos. O pico 
do petróleo é o ponto no tempo em 
ƋƵĞ�ƐĞ�ĂůĐĂŶĕĂ�Ă�ƚĂǆĂ�ŵĄǆŝŵĂ�ŐůŽďĂů�ĚĞ�
ĞǆƚƌĂĕĆŽ�ĚĞ�ƉĞƚƌſůĞŽ͕�ĚĞƉŽŝƐ�ĚŽ�ƋƵĞ�ĚĞ-
clinará a disponibilidade de produção.
ProCure21: Ġ�Ƶŵ�ŵĠƚŽĚŽ�ĚĞ�ĂƋƵŝƐŝĕƁĞƐ�
ƉĂƌĂ��ƐƋƵĞŵĂƐ�ĚĞ��ĂƉŝƚĂů�ĚŽ�E,^�ĐŽŵ�
fundos públicos. Atualmente é usado 
para oferecer hospitais comunitários, 
centros de atenção básica, unidades de 
saúde mental e outros serviços agudos, 

como de assistência cardíaca e unidades 
ambulatoriais. Coloca-se ao lado da 
/ŶŝĐŝĂƟǀĂ�&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂ�WƌŝǀĂĚĂ�;W&/Ϳ�Ğ�Ă�
ŝŶŝĐŝĂƟǀĂ�ĚŽ�&ƵŶĚŽ�ĚĞ�&ŝŶĂŶĕĂƐ�ƉĂƌĂ�
/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽ�>ŽĐĂů�;>/&dͿ�ƉĂƌĂ�ĐƵŝĚĂƌ�ĚŽ�
futuro dos estabelecimentos do NHS.
WƌŽũĞƚŽ�ĚĞ��ĚŝİĐŝŽƐ�ĐŽŵ��ĂŝǆĂƐ��ŵŝƐ-
sões de Carbono:�Ž�WƌŽŐƌĂŵĂ�ĚĞ��Ěŝİ-
cios com Baixas Emissões de Carbono 
Fase 1 do BERR será conduzido durante 
ƋƵĂƚƌŽ�ĂŶŽƐ�Ğ�ƐƵďƐƟƚƵŝƌĄ�ŽƐ�ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ�
prévios de doações Céus Claros e Solar 
PV. Aberto aos domicílios, público, 
ŽƌŐĂŶŝǌĂĕƁĞƐ�ƐĞŵ�ĮŶƐ�ůƵĐƌĂƟǀŽƐ�Ğ�
comerciais em todo o RU (exceto as Ihas 
Channel e a Isle of Man), o programa 
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƌĄ�ĐŽŵŽ�Ă�ĞĮĐŝġŶĐŝĂ�ĐŽŵ�Ă�
energia e a microgeração podem funcio-
ŶĂƌ�ĚĞ�ŵĆŽƐ�ĚĂĚĂƐ�ƉĂƌĂ�ĐƌŝĂƌ�ĞĚŝİĐŝŽƐ�
com baixas emissões de carbono.
PSA: os Acordos de Serviços Públicos 
delimitaram os resultados de priori-
ĚĂĚĞƐ�ƋƵĞ�Ž�'ŽǀĞƌŶŽ�ƋƵĞƌ�ĂƟŶŐŝƌ�ŶĂ�
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-
ƌĂŶĕĂ͕�ĂƉŽŝŽ�Ğ�ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽ�ĚĞ�ƉŽůşƟĐĂƐ�
ƉĂƌĂ�ŐĂƌĂŶƟƌ�ƋƵĞ�Ž�E,^�ŶĂ�/ŶŐůĂƚĞƌƌĂ�
seja uma organização líder no setor 
público em promover desenvolvimento 
sustentável e amenizar as mudanças 
ĐůŝŵĄƟĐĂƐ͘
SHA: Autoridade Estratégica de Saúde
SHINE: A Rede de Assistência à Saúde 
Sustentável é uma rede de aprendiza-
ŐĞŵ�ƉĂƌĂ�ĞĚŝİĐŝŽƐ�ƐƵƐƚĞŶƚĄǀĞŝƐ�ŶĂ�ƌĞĚĞ�
de assistência à saúde. Foi desenvolvi-
da como programa de parceria entre 
organizações líderes em assistência à 
saúde, sustentabilidade e ambientes 
ĐŽŶƐƚƌƵşĚŽƐ�Ğ�ƚĞŵ�ĐŽŵŽ�ŽďũĞƟǀŽ�ĂũƵĚĂƌ�
as organizações do NHS a melhorarem 
o desempenho em sustentabilidade 

de seus novos projetos de construção, 
fornecendo-lhes uma rede de orienta-
ção, educação e apoio.
SOGE: Operações Sustentáveis nas 
metas das Propriedades Públicas
SUSTRANS:�Ġ�ƵŵĂ�ĂƐƐŽĐŝĂĕĆŽ�ďĞŶĞĮ-
cente de transporte sustentável.
Telemedicina: oferta de serviços de saú-
de por telecomunicações remotas.
TIC: Tecnologia da Informação e das 
Comunicações
UE: União Europeia
UKCIP: Programa de Impactos Climá-
ƟĐŽƐ�ĚŽ�Zh�ĂũƵĚĂ�ĂƐ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĕƁĞƐ�Ă�
ĞŶƚĞŶĚĞƌĞŵ�ĂƐ�ŵƵĚĂŶĕĂƐ�ĐůŝŵĄƟĐĂƐ͘
UKPHA: Associação de Saúde Pública 
do RU
UNFCCC: Convenção das Estruturas 
das Nações Unidas sobre as Mudanças 
�ůŝŵĄƟĐĂƐ
WRAP: ajuda indivíduos, empresas e au-
toridades locais a reduzirem os resíduos 
e a reciclar mais, fazendo melhor uso 
dos recursos e ajudando a enfrentar as 
ŵƵĚĂŶĕĂƐ�ĐůŝŵĄƟĐĂƐ͘
Zero Carbono: Ƶŵ�ƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽ�ĐŽŵƵŵ�
para os termos zero carbono com refe-
ƌġŶĐŝĂ�Ă�ĞĚŝİĐŝŽƐ͕�ƉŽƌ�ĞǆĞŵƉůŽ͕�Ġ�ĂƋƵĞůĞ�
ŽŶĚĞ�ŚĄ�ǌĞƌŽ�ĞŵŝƐƐĆŽ�ůşƋƵŝĚĂ�ĚĞ�ƚŽĚĂ�Ă�
energia usada ao longo de um ano. Isso 
ƐŝŐŶŝĮĐĂ�ĂƋƵĞůĂ�ĞŶĞƌŐŝĂ�ŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂ�ƉĂƌĂ�
ĂƋƵĞĐĞƌ͕ �ŝůƵŵŝŶĂƌ͕ �ĄŐƵĂ�ƋƵĞŶƚĞ�Ğ�ƚŽĚŽƐ�
ŽƐ�ƵƚĞŶƐşůŝŽƐ�ĞůĠƚƌŝĐŽƐ�ŶŽ�ĞĚŝİĐŝŽ͘�KƐ�
ƚĞƌŵŽƐ�ũĄ�ĨŽƌĂŵ�ĐƌŝƟĐĂĚŽƐ�ƉŽƌ�ŵƵŝƚŽƐ͕�
pois não levam em conta as emissões 
ĚĞ�ĐĂƌďŽŶŽ�ŶŽ�ĐŝĐůŽ�ĚĞ�ǀŝĚĂ͕�ƋƵĞ�ƉŽĚĞŵ�
ƐĞƌ�ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂŵĞŶƚĞ�ŵĂŝŽƌĞƐ�ĚŽ�ƋƵĞ�Ă�
ĞŶĞƌŐŝĂ�ƵƐĂĚĂ�ŶĂ�ŽƉĞƌĂĕĆŽ�ĚŽ�ĞĚŝİĐŝŽ͘
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Os seguintes indivíduos e organizações têm contribuído para esta estratégia,  
respondendo ao processo formal de consulta, por correspondência direta, por  
ĨĞĞĚďĂĐŬ�ŐĞƌĂů�ŽƵ�ƉĂƌƟĐŝƉĂŶĚŽ�ĚĞ�Ƶŵ�ĞǀĞŶƚŽ�ĚĞ�ĐŽŶƐƵůƚĂ�ƌĞŐŝŽŶĂů�ŽƵ�ŶĂĐŝŽŶĂů�ŽƵ�ĂŝŶĚĂ�Ğŵ�
ŽĮĐŝŶĂƐ�ƐŽďƌĞ�ŵĠƚƌŝĐĂ͘

��^�h�ĚŽ�E,^�ĞƐƚĄ�ŝŵĞŶƐĂŵĞŶƚĞ�ŐƌĂƚĂ�Ă�ƚŽĚŽƐ�ƋƵĞ�ŶŽƐ�ĚĞƌĂŵ�ƚĂŝƐ�ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ͘� 
^ƵĂ�ĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽ�ĨŽŝ�ŝŶĞƐƟŵĄǀĞů�ƉĂƌĂ�ŐĂƌĂŶƟƌ�ƋƵĞ�Ă�ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂ�ƚĞŶŚĂ�Ă�ŵĂŝƐ�ĂŵƉůĂ�ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂ-
ção possível.

EŽ�ĞŶƚĂŶƚŽ͕�Ă�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞ�ĚŽ�ƉƌŽĚƵƚŽ�ĮŶĂů�ĞƐƚĄ�ĐŽŵ�Ă�hŶŝĚĂĚĞ�ĚĞ� 
Desenvolvimento Sustentável do NHS para a Inglaterra.
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d��ƐƉƌĂǇ�ZŝĐŚĂƌĚ��ƐƚŽŶ�:ĂŶĞƚ��ƚŚĞƌƚŽŶ�'ĞŽƌŐĞ��ƚŬŝŶƐŽŶ��ŚƌŝƐ��ƚŬŝŶƐŽŶ�WĂƵů��ƵƐƟŶ�<ĞĞƐũĞ��ǀŝƐ�WŚŝů��ǇƌĞƐ�^ŚĂŚŶĂǌ��ǌŝǌ�W��ĂĚƌŝŶĂƚŚ�:ŽŚŶ��ĂŐůŝǀŝ��ƌƵĐĞ��ĂŝůĞǇ�
Maureen Baker Graham Baker Gemma Baker India Baker Ian Ball Peter Ballantyne Vivia Bamford Roger Bangs Niki Bannister Steven Bannister Mary Barber 
�ůĮĞ��ĂƌŬĞƌ��ůĨƌĞĚ��ĂƌŬĞƌ��ĞďŽƌĂŚ��ĂƌŬĞƌ�ZŝĐŚĂƌĚ��ĂƌŬĞƌ�:ŽŚŶ��ĂƌůŽǁ�'ĞŽīƌĞǇ��ĂƌŶĞƐ�DŝĐŚĂĞů��ĂƌŶĞƐ�dŽŵ��ĂƌŶĞƐ��ĂŵŽŶ�>ĞĞ��ĂƌƌĞƩ�:ŽŚŶ��ĂƌƌĞƩ��ŶŐĞůĂ��ĂƌƚůĞǇ�
�ĂŵŝĂŶ��ĂƐŚĞƌ�/ĂŶ��ĂƚĞŵĂŶ�DŝĐŚĂĞů��ĂƚĞŵĂŶ��ĞƌĞŬ��ĂƚĞƐ�^ƚĞƉŚĞŶ��ĂƩĞƌƐďǇ�^ƚĞǀĞ��ĂƩůĞŵƵĐŚ�^ƵĞ��ĂƩǇ�>ĞƐůĞǇ��ĂǇĮĞůĚ�<ĂǇ��ĞĂŐůĞǇ�:ĂŵĞƐ��ĞĂů�ZĂǇ��ĞĂůĞͲWƌĂƩ�
DĂƌĐ��ĞĂƵŵŽŶƚ�DĂƌĐ��ĞĂƵŵŽŶƚ�'ŝůů��ĞĐŬĞƩ�WĂƵůŝŶĞ��ĞŐůĞǇ��ĂůǀŝŶ��Ğůů�'ƌĂŚĂŵ��Ğůů�DŝĐŚĂĞů��ĞůůĂƐ�ZŽď��ĞůůŝŶŐŚĂŵ�WŚŝůŝƉ��ĞůƚŽŶ�>ĂŵŝĂ��ĞŶŚĂƌĐŚ��ŶĚƌĞǁ��ĞŶŶĞƩ�
�ŽŶŶĂ��ĞŶƐŽŶ�'ƌĂŚĂŵ��ĞŶƚŚĂŵ�:ŽŚŶ��ĞƐƚ�:ŽŚŶ��ĞƩƐ�'ƌĂŚĂŵ��ŝĐŬůĞƌ�^ƚĞǀĞŶ��ŝĚǁĞůů��ƌĞŶĚĂ��ŝůůŝŶŐƚŽŶ��ŚƌŝƐ��ŝƌďĞĐŬ�DĂƌŝŽŶ��ŝƌĐŚ��ĂŵĞ��ĂƌŽů��ůĂĐŬ�WĂƵů��ůĂĐŬ�
Rosie Blackburn Neil Blackshaw Peter Blenkinsop John Blenkinsopp Anne-Marie Boisriveau-Mitchell Kevin Bolan Karen Bollan Helen Bolton Mick Bond Angie Bone 
Paul Boocock Barbara Boucher C Bower Catherine Boyce Tammy Boyce Leslie Boydell Hugh Bradby Audrey Bradford Peter Brambleby Mike Brannan Tim Braund 
Phil Brennan Phil Brice Diane Brickley Pauline Brimblecombe Gerald Bristow Angela Broekhuizen Mary Brooks Paul Brown Tom Browne Sian Buckley 
�ůŝƐĂďĞƚŚ��ƵŐŐŝŶƐ�:ĂĐƋƵŝ��ƵŶĐĞ�^ƚĞǁĂƌƚ��ƵŶŶĞǇ�'ĂƌǇ��ƵƌŬŝůů��Žď��ƵƌŶĞůů�ZŽĚŶĞǇ��ƵƌŶŚĂŵ�:ŽŶĂƚŚĂŶ��ƵƌŶƐ��ďŝŐĂŝů��ƵƌƌŝĚŐĞ�^ƵĞ��ƵƌƐŶĂůů�<ĂƚĞ��ƵƌƚŽŶ�WĂƵů��ƵƚĐŚĞƌ�
�ŚƌŝƐ��ƵƚůĞƌ�<ĞŝƚŚ��ƵƚůĞƌ��ŚƌŝƐƟŶĂ��ƵƩŽŶ�^ƵƐĂŶ��ƵƩƌĞƐƐ�:ƵůŝĞ��ǇŐƌĂǀĞƐ�DĂƌŝĂ��ĂďƌĞůůŝ�WŚŝů��ĂůůĂŐŚĂŶ�<ĂƌĞŶ��ĂůǀŝŶ��ŽƌŝŶŶĞ��ĂŵŝůůĞƌŝͲ&ĞƌƌĂŶƚĞ�:ĂŶĞƚ��ĂŵƉďĞůů�
Warren Carmody Michelle Carpenter Colin Carr Sir Ian Carruthers Michael Carter John Cartwright Sharon Carveth Bob Casboult Rex Cassidy G Catling Nick Cavill 
dƌĞǀŽƌ��ŚĂĚĚ�dŝŵ��ŚĂůůŝƐ�>ƵŬĞ��ŚĂŵƉŝŽŶ��Ƶƌƚ��ŚĂƉŵĂŶ�dƌĂĐǇ��ŚĂƉŵĂŶ��ĂǀŝĚ��ŚĂƉƉĞů�:ĞĂŶ��ŚĂƉƉůĞ��ĞďŽƌĂŚ��ŚĂƐĞ�dŝŵ��ŚĂƩĞƌƚŽŶ�<ǁĂŶ��ŚĞŶŐ�:ĂŶ��ŚŝŶĂ�
ZŽŐĞƌ��ŚŝƩǇ��ŶĚǇ��ŚŝǀĞƌƐ�>ŝƐĂ��ŚƌŝƐƚĞŶƐĞŶ�>ŝŶĚĂ��ůĂƌŬ�<ĞǀŝŶ��ůĂǆƚŽŶ�ZŽǁĞŶĂ��ůĂǇƚŽŶ��ĞƚŚĂŶ��ůĞŵĞŶĐĞ�EŝĐŬ��ůĞŵĞŶƚƐ�:Ž��ůŝŌŽŶ�^ŽƉŚŝĞ��ůǇŶĞ�<ĞŝƚŚ��ŽĐŬďƵƌŶ�
,ĂǌĞů��ŽĞǇ�dƌĞǀŽƌ��ŽůĐŽŵď�'ĞŽīƌĞǇ��ŽůĞŵĂŶ�DŝĐŚĂĞů��ŽůĞŵĂŶ�^ŽƉŚŝĞ��ŽůůŝĞƌ��ŵŝůǇ��ŽůůŝƐ�^ŽŶŝĂ��Žůǁŝůů�>ŽƵŝƐĞ��ŽŶĚŽŶ�ZŝĐŚĂƌĚ��ŽŶƐŽůŝ�:ĞƌĞŵǇ��ŽŽŬ�
:ŽŶĂƚŚĂŶ��ŽŽŬ��ƌĂŝŐ��ŽŽŬĞ��ŶŶĂ��ŽŽƚĞ��ůĂŝƌĞ��ŽƌĚĞĂƵǆ�,ĞůĞŶĂ��ŽƌĚĞƌ�YƵĞŶƟŶ��ŽƌŶŝƐŚ��ƌ�WĂƵů��ŽƐĨŽƌĚ��ŶŐĞůĂ��ŽƩŽŶ�ZŽď��ŽǁĞůů�:ŽŚŶ��ŽǁĞŶ��ĂǀŝĚ��Žǆ�
�ĞŶŶŝƐ��Žǆ�/ĂŶ��Žǆ�ZŽŐĞƌ��Žǆ�:ŽŚŶ��ŽǇŶĞ�:ŝŵ��ƌĂŝŐ�WĞƚĞƌ��ƌĂŶĞ�dŝŵ��ƌĂǇĨŽƌĚ�'ĞŽƌŐĞ��ƌĞƐƐǁĞůů�DĂƌƟŶ��ƌĞƐƐǁĞůů�EŝŐĞů��ƌŝƐƉ�:ŽŚŶ��ƌŽƐƐ�EĞŝů��ƌŽƐƐ�^ƵĞ��ƌŽƐƐ�
Paul Crouch Sam Crowe Tom Cumberledge Tracey Cummins Nina Cunningham Brian Cusack Claire Dale Mike Davidge Huw Davies Isabelle Davies Janet Davies 
Alan Davis Sarah Davis Alice Day Richard Day Darren De Emma de Zoete Andy Deacon Michael Deakin Janet Dean Michael Dean Jennifer Decker Roger D’Elia 
Michael Depledge Rajith de-Silva Sen Devadathan Richard Dewar Anne-Marie Diaper Richard Dickinson Bill Dickson Nick Dimbleby Jane Dingley Eva Diran 
Jim Dixon Andrew Donald Robert Donald Brian Donovan Anne Doran Stephen Dorey Cecil Douglas Keith Dowell Adrian Down Tim Dowson Fiona Dowson 
�ŵĂŶĚĂ��ƌĂŬĞůĞǇ��ƌŝĂŶ��ƵĞƌĚĞŶ��ĚŵƵŶĚ��ƵŶƐƚĂŶ�WŚŝů��ĂŐůĞƐ�:ĂŶ��ĂƐƚ�DĂƌƟŶ��ĂƐƚǁŽŽĚ��ƌŝĂŶ��ďďĂƚƐŽŶ�DĂƌƟŶ��ĐĐůĞƐ�KďĂŐŚĞ��ĚĞŐŚĞƌĞ��ŝĂŶĞ��ĚǁĂƌĚƐ�
EŝŐĞů��ĚǁĂƌĚƐ��ĚƌŝĂŶ��ŐŐůĞƚŽŶ�^ŚĂƵŶ��ŐůĞŶ�^ƵƐĂŶ��ůĚĞŶ��ŵĂŶĚĂ��ůůŝŶŐǁŽƌƚŚ��ůĂŝŶĞ��ůůŝƐ�WĂƚƌŝĐŬ��ŶŐůŝƐŚ�<ĂƟĞ��ǀĂŶƐ�WĂƵů��ǀĂŶƐ�WĂƵů��ǀĂŶƐ�:Ğī��ǀĞŶĞƩ��ĂŵŽŶŶ�
&ĂŝƌĐůŽƵŐŚ�ZŽďĞƌƚ�&ĂƌůĞǇ�^ƚĞǀĞ�&ĂƌŵĞƌ�^ƚĞǀĞ�&ĞĂƐƚ�WĂƵů�&ĞĂƚŚĞƌƐƚŽŶĞ�DĂƌƟŶ�&ĞƌƌŝŶŐ��ŵĂŶĚĂ�&ŝĨĞ�WĂƵů�&ŝƐŚĞƌ�ZŝĐŚĂƌĚ�&ŝƐŚĞƌ�^ŚĂƌŽŶ�&ŝƐŚĞƌ��ĂǀŝĚ�&ŝƚǌŐĞƌĂůĚ�:ĂŶĞƚ�
Flanagan Mark Flannagan Leigh Fleming Phil Foley Mark Folman Alex Ford David Ford Gwen Ford Ric Fordham Robert Forster Chris Francis Susan Francis Sarah 
&ƌĂƐĞƌ�^ŝŵŽŶ�&ƌĞĂƚŚǇ�:ŽŶĂƚŚĂŶ�&ƌĞĞ�DĂƌƟŶ�&ƌĞĞƐƚŽŶ�ZŽŐĞƌ�&ƌĞŶĐŚ�^ƵĞ�&ƌŽƐƐĞůů��ŶĚƌĞǁ�&ƵƌďĞƌ�KůŝǀŝĞƌ�'ĂŝůůĞŵŝŶ�<ŝŵ�'ĂŝŶƐďŽƌŽƵŐŚ�^ĂƵůŝƵƐ�'ĂůĚŝŬĂƐ�
^ƵǌĂŶ�'ĂůůĂĐŚĞƌ��ĂǀŝĚ�'ĂůůĂŐŚĞƌ�:ĞŶŶǇ�'ĂůƉŝŶ��ŶƚŚŽŶǇ�'ĂƌĚŶĞƌ�>ƵŬĞ�'ĂƌůĂŶĚ��ĚĂŵ�'ĂƌŶĞƌ��Ě�'ĂƌƌĂƩ�DĂƌŬ�'ĂǌĞ�dŚĂůŝĂ�'ĞŽƌŐŝŽƵ��ŽůůĞƩĞ�'ĞƌŵŽŶ�>ŝŶĚĂ�'ŝďƐŽŶ�
�ůĂŝŶĞ�'ŝůďĞƌƚ��ĂǀŝĚ�'ŝůĚŝŶŐ�DŝŬĞ�'ŝůů�^ŚĂƌŽŶ�'ŝůůŽƩ�/ĂŶ�'ŝůŵŽƵƌ��ĂǀŝĚ�'ůĞĂǀĞƐ�EĂƚĂůŝĞ�'ůĞĚŚŝůů�DĂǇĂ�'ŽďŝŶ�KůŝǀĞ�'ŽĚĚĂƌĚ�&ŝŽŶĂ�'ŽĚůĞĞ�'ƵǇ�'ŽĚǁŝŶ��ŶƚŚŽŶǇͲ
John Goforth Tony Goforth Danni Goldsack Catherine Goodall Clare Goodhart Dean Goodrum Sarah Goodson Claire Gordon Sam Goss Digby Gould Derek Gould 
WŚŝů�'ŽǀĞƌ�^ƚĞǀĞ�'ƌĂŚĂŵ�:ŝŵ�'ƌĂǀĞƐ��ŚƌŝƐƟŶĂ�'ƌĂǇ��ĞŶŶǇ�'ƌĂǇ�^ĞůĞŶĂ�'ƌĂǇ�dŽŶǇ�'ƌĂǇ�dŽŶǇ�'ƌĂǇůŝŶŐ��Ě�'ƌĞĞŶ��ĚǁĂƌĚ�'ƌĞĞŶ�^ƵĞ�'ƌĞĞŶ�dŝŵ�'ƌĞĞŶĞ�
^ŝŵŽŶ�'ƌĞĞŶĮĞůĚ��ŚƌŝƐ�'ƌĞĞŶǁŽŽĚ�ZŽŐĞƌ�'ƌĞĞŶǁŽŽĚ�^ƚĞƉŚĞŶ�'ƌĞĞƉ�DĂƌƟŶ�'ƌĞŐŽƌǇ��ĂƚŚĞƌŝŶĞ�'ƌĞŐƐŽŶ�^ƵĞ�'ƌĞŝŐ�DŝŬĞ�'ƌĞƩŽŶ��ƌŝŐŝƚ�'ƌĞǇƐƚŽŬĞ�:ĂŶĞ�'ƌŝĸŶ�
DĂƌƟŶ�'ƌŝĸŶ�^ŝŵŽŶ�'ƌŝĸŶ���'ƌŝĸƚŚƐ��ůŝƐŽŶ�'ƌŝĸƚŚƐ��ƌǇŶ�'ƌŝĸƚŚƐ��ĂǀŝĚ�'ƌŝĸƚŚƐ��ĂǁŶ�'ƌŝĸƚŚƐ�ZŽĚ�'ƌŝĸƚŚƐ�^ĂŶĚƌĂ�'ƌŝŵĞƐ�DŝŬĞ�'ƌŽĐŽƩ��ŶĚƌĞǁ�'ƵŶŶĞĞ�
WŚŝů�'ƵƌŶĞƩ�^ƚĞǀĞ�,ĂĚĚŽŶ�WŚŝůŝƉ�,ĂĚƌŝĚŐĞ��ŶƚŬĞ�,ĂŐĞŶĂ��ĂǀŝĚ�,ĂŐƵĞ�^ŚĂƌŽŶ�,ĂŝŐŚ�<ĞǀŝŶ�,ĂŬĞƩ��ĂƌǇŶ�,Ăůů��ĂƚŚĞƌŝŶĞ�,Ăůů��ŚƌŝƐ�,Ăůů�ZŝĐŚĂƌĚ�,Ăůů�DĂƌŬ�,ĂůůĂĚĂǇ�
David Halsall David Hambidge Terry Hamblin A Hamlyn Stuart Hammerton Lynda Hanson Steve Harangozo Rebecca Hardiman Anne Harley Sophie Haroon 
:ŽŚŶ�,ĂƌƌŝƐ�^ŝŵŽŶ�,ĂƌƌŝƐ�^ƵƐĂŶ�,ĂƌƌŝƐ��ĂǀŝĚ�,Ăƌƚ�>ŝǌ�,Ăƌƚ��Ěƌŝ�,ĂƌƚǀĞůĚ�:ƵĚŝƚŚ�,ĂƌǀĞǇ��ĂǀĞ�,ĂƌǁŽŽĚ�WĂƵů�,ĂƌǁŽŽĚ��ĂǀŝĚ�,ĂƐůĂŵ��ĚƌŝĂŶ�,ĂƐƟŶŐƐ��ĂǀŝĚ�,ĂƐƟŶŐƐ�
Neil Hathaway Andy Hayes Lindsey Hayes James Hayward Ralph Hayward Tim Haywood Dean Hazell Fiona Head Marcus Head Phil Heaps Sarah Heathcote 
Z�,ĞĂǀŝƐŝĚĞƐ��ŶŶĞ�,ĞĐŬĞůƐ�^ĂƌĂ�,ĞĚĚĞƌǁŝĐŬ�:ŽŚŶ�,ĞŚŝƌ�DŽīĂƩ�,ĞůĞŶ�:ŽŚŶ�,ĞŶƌǇ�WĂƵů�,ĞŶƌǇ�:ŽŚŶ�,ĞƌďĞƌƚ�EĂŶŶĞƌů�,ĞƌƌŝŽƩ��ŽƵŐ�,ĞƌƐŚĂǁ���,ĞƌǆŚĞŝŵĞƌ�
�ĂǀŝĚ�,ĞǁŝƩ�'ůĞŶ�,ĞǁůĞƩ�dŽŵ�,ĞǇĞƐ��ƌƚŚƵƌ�,ŝďďůĞ�/ĂŶ�,ŝŐŐŝŶƐ��ůŝƐŽŶ�,ŝůů�dŽŶǇ�,ŝůů�>ŝŶĚĂ�,ŝůůŵĂŶ�>ƵĐǇ�,ŝůůŵĂŶ�^ƵƐĂŶ�,ŝƌĚ��ĂǀŝĚ�,ŽďďƐ�>ŝƐĂ�,ŽĚŐĞƐ�
�ŶŶĞƩĞ�,ŽůďƌŽŽŬ�dĞƌƌǇ�,ŽůĚĐƌŽŌ�:ƵůŝĂ�,ŽůĚŝŶŐ�&ŝŽŶĂ�,ŽůŐĂƚĞ�>ŽƌƌĂŝŶĞ�,ŽůŵĞ�ZŝĐŚĂƌĚ�,ŽůŵĞƐ�WĞƚĞƌ�,ŽŵĂ�'ĞŽƌŐĞ�,ŽŽĚ�:ƵĚŝƚŚ�,ŽŽƉĞƌ�:ŽŚŶ�,ŽƌůŝĐŬ�
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:ĂƐŽŶ�,ŽƌƐůĞǇ�ZŝĐŚĂƌĚ�,ŽƌƚŽŶ�:ƵůŝĞ�,ŽƚĐŚŬŝƐƐ��ŶĚǇ�,ŽƵƐĞ�&ƌĂŶĐĞƐ�,ŽǁŝĞ��ŚƌŝƐ�,ŽǁůĞƩ��ǀĂ�,ƌŽďŽŶŽǀĂ��ůŝƐŽŶ�,ƵŐŚĞƐ�:ŝŵ�,ƵŐŚĞƐ�:ŽŚŶ�,ƵŐŚĞƐ�DŝŬĞ�,ƵŐŚĞƐ�
Nicola Hughes Robert Hughes Rupert Hughes Amanda Humphreys Peter Hunt Simon Hunter Adam Huszcza Nevil Hutchinson Ismail Ibrahim Phil Insall P Isaacs 
�ĂůĞ�:ĂĐŬƐŽŶ�,ĂƌƌŝĞƚ�:ĂĐŬƐŽŶ�DŝĐŚĂĞů�:ĂĐŬƐŽŶ��ŶŶ�:ĂŵĞƐ�'ĂƌǇ�:ĂŵĞƐ�<ĞŝƚŚ�:ĂŵĞƐ�DĂƌŬ�:ĂƌŵĂŶͲ,ŽǁĞ�^ŚĂƌŽŶ�:ĂƌƌĞƩ�ZŽŐĞƌ�:ĂǇ�^ƚƵĂƌƚ�:ĞīĞƌǇ�DĂƌƚǇŶ�:ĞīĞƌǇ�
Caroline Jessel Ben Johnsen Marie Johnson Sid Johnson Andy Johnston Kate Jolly Andrew Jones Cherry Jones Chris Jones Howard Jones Louise Jones Paul Jones 
Peter Jones Stephanie Jones Caroline Jordan Paula Judd Dominic Kane Sue Kardahji B Kaur Duncan Kay Pat Keeling Charlie Keeney Alastair Keir Thomas Kelly 
Tom Kelly Paul Kennard Michael Kennedy Andrew Kenworthy Darryn Kerr Kate King Shane King Ruth Kipping Graham Kirk Bill Kirkup Robert Knibbs Kyriacos 
<ǇƌŝĂĐŽƵ�'ĂƌǇ�>ĂĚŚĂŵƐ�ZĂũĂůĂŬƐŚŵŝ�>ĂŬƐŚŵĂŶ�DĂƌŬ�>ĂŵďĞƌƚ��ůŝǀĞ�>ĂŶĐĂƐƚĞƌ�dŝŵ�>ĂŶŐ�>ŝǌ�>ĂŶƐůĞǇ��ĞďƌĂ�>ĂƉƚŚŽƌŶĞ�:ŽŚŶ�>ĂƐƐĞƩĞƌ�:�>ĂƐƐƉŽŽů�d�>ĂƵŶĚǇ�WĂƵů�>ĂǁůĞƌ�
Chris Lawson L Lawson Susan Leeming Carolyn Lester Abera Leta Pauline Lewin Kaeley Lewis Kevin Lewis Paul Lewis Mark Lim David Limb Tom Ling Tim Litherland 
/ǀĂŶ�>ŝƩůĞ��ĂǀŝĚ�>ŝǀŝŶŐƐƚŽŶĞ�<ĂƌĞŶ�>ŝǀŝŶŐƐƚŽŶĞ��ĂǀŝĚ�>ůŽǇĚ�EŝŐĞů�>ůŽǇĚ�^ĐŽƩ�>ůŽǇĚ�^ĞĂŶ�>ŽĐŬŝĞ�:ƵůŝĞ�>ŽĐŬǁŽŽĚ�>ĂƌŝƐƐĂ�>ŽĐŬǁŽŽĚ�ZŽŐĞƌ�>ŽŶŐ�:ƵĚŝƚŚ�>ŽŶŐƐƚĂīͲ
DĂĐŬĂǇ�^ƚƵĂƌƚ�>ŽǀĂĐŬ�,ĞƌŵŝŽŶĞ�>ŽǀĞů�DĂƌƟŶ�>ŽǀĞůů�D�>ŽǁĞ�ZŽďĞƌƚ�>ŽǁĞ��ĂƌŽůŝŶĞ�>ƵĐĂƐ�zŽƌǇŽƐ�>ǇƌĂƚǌŽƉŽƵůŽƐ�,ĞůĞŶ�DĂĐ�ĂůůƵŵ�,ĞůĞŶ�DĂĐ�ĂƌƚŚǇ�
:ĂŵŝĞ�DĂĐ�ŽŶĂůĚ�ZŽǇ�DĂĐŐƌĞŐŽƌ�:ŽŚŶ�DĂĐŚŝŶ�:ŽŚŶ�DĂĐŚƌĂǇ��ŚƌŝƐƟŶĞ�DĂĐůĞŽĚ�>ǇŶŶĞ�DĂĚĚĞŶ�EĞŝů�DĂŚĞƌ�EĂŽŵŝ�DĂŬŝŶ�:ŽĞ�DĂůůŽŶ�<ĂǀĞŚ�DĂŶĂǀŝ�
ZƵƉĞƌƚ�DĂŶůĞǇ�^ĂƌĂŚ�DĂŶůĞǇ�dƌĞǀŽƌ�DĂŶŶ�DŝĐŚĂĞů�DĂŶƐĮĞůĚ��ŽůŝŶ�DĂƉƉĞƌůĞǇ�WŚŝůŝƉ�DĂƌƐĚĞŶ�:ŽŚŶ�DĂƌƐŚĂůů�<�DĂƌƐŚĂůů�^ŝŵŽŶ�DĂƌƐŚĂůů��ĂǀŝĚ�DĂƌƟŶ�
'ĞŽƌŐĞ�DĂƌƟŶ�^ƵƐĂŶ�DĂƌƟŶ��ůĂŶ�DĂƌǇŽŶͲ�ĂǀŝƐ�WĞƚĞƌ�DĂƵůůŝŶ��ŶŐĞůĂ�DĂǁůĞ�dŽŵ�DĂǇ�ZĂĐŚĞů�DĂǇďĂŶŬ�ZŽďĞƌƚ�DĂǇŶĂƌĚ�DĂŐĚĂůĞŶĞ�DďĂŶĞĨŽ�,ĞůĞŶ�DĐ�ĂůůƵŵ�
<ĂƚĂƌŝŶĂ�DĐ�ĂƌƚŶĞǇ�:ŽŚŶ�DĐ�ůĞĂŶ��ĞĞ�DĐ�ŽƌŵĂĐŬ��ĂƌƌǇ�DĐ�ŽƌŵŝĐŬ�:ƵƐƟŶ�DĐ�ƌĂŬĞŶ��ŵǇ�DĐ�ƵůůŽƵŐŚ�&ĞůŝĐŝƚǇ�DĐ�ůĚĞƌƌǇ��ďĂǇŽŵŝ�DĐ�ǁĞŶ�'ĂƌǇ�DĐ&ĂƌůĂŶĞ�
DĂůĐŽůŵ�DĐ&ƌĞĚĞƌŝĐŬ��ůĂŶ�DĐ'ůĞŶŶĂŶ�^ƚĞǀĞ�DĐ'ƵŝƌĞ�DŝŬĞ�DĐŚƵŐŚ�EĞŝů�DĐ<ĂǇ��ŶĚǇ�DĐ<ĞŽŶ�^ŚĞĞŶĂ�DĐ>ĂŐŐĂŶ�EŝŐĞů�DĐDĂŚŽŶ��ŚƌŝƐƟŶĞ�DĐDĂƐƚĞƌ�
Rory McMullan Alan McPherson-Bidewell Tom Meade Ali Mehrzad Sarju Mehta Steven Melhuish Joe Mellor Maggie Meltzer Simon Meredith Peter Merson 
:ĞĂŶŶŝĞ�DĞƚĐĂůĨĞͲ,Ăůů�DĂƌƟŶĞ�DĞǇĞƌ�WŚŝů�DŝĐŬůĞƚŚǁĂŝƚĞ�:ŽŚŶ�DŝĚĚůĞƚŽŶ�DĂƌƟŶ�DŝůďƵƌŶ�:ŽĂŶ�DŝůůĞƌ�WĂƵů�DŝůůĞƚ��ŚƌŝƐ�DŝůůĞƩ��ƵŐĞŶĞ�DŝůŶĞ�<ŚĂŶĚƵ�DŝƐƚƌǇ�
<ĞŝƚŚ�DŽůĞ�DĂƌǇ�DŽŶƚŐŽŵĞƌǇ�,ƵŐŚ�DŽŶƚŐŽŵĞƌǇ��ŚƌŝƐ�DŽŽŶ�dŽŵ�DŽŽŶĞǇ��ŝĂƌĂ�DŽŽƌĞ��ĞŶǇƐĞ�DŽŽƌĞ�>ƵĐǇ�DŽƌĞĐƌŽŌ��ĂǀŝĚ�DŽƌŐĂŶ�t�DŽƌŐĂŶ�<ŝĞƌĂŶ�DŽƌŐĂŶ�
dŽŵ�DŽƌŐĂŶ��ůůĂŶ�DŽƌůĞǇ��ůŝǀĞ�DŽƌƌŝƐ��ĂǀŝĚ��ǀĂŶ�DŽƌƌŝƐ�<ĂƚǇ�DŽƌƌŽǁ�&ƌĂŶĐĞƐ�DŽƌƟŵĞƌ�sĂůĞƌŝĞ�DŽƌƚŽŶ���DŽƐƐ��ŶĚƌĞǁ�DŽƵůĚ�'ĂƌǇ�DŽƵŶƚũŽǇ�W�DŽǆŽŶ�
:ŽƐĞƉŚ�DƵƌƉŚǇ�WĞƚĞƌ�DƵƌƉŚǇ��ůŝƐĂďĞƚŚ�DƵƌƌĂǇ��ƌŝĂŶ�DƵƌƌĂǇ��ƌĂŝŐ�DǇĞƌƐ�EŝŐĞů�DǇŚŝůů���EĂƩƌĂƐƐ�:ĂŵĞƐ�EĂƵŐŚƚŽŶ�^ĂŵĞĞŶĂ�EĂǌ��ŚƌŝƐ�EĞĞĚŚĂŵ��Žď�EĞƩůĞƚŽŶ�
Louise Newport Charles Newstead David Nicholl Ian Nicholls Maggie Nicol Natalie Norman Peter Norman Phil Normanton Peter North Jo Nurse Jubeida Nyangari 
James O’Brien Emer O’Connell Andy O’Connor Ciara O’Connor Sue Odams Aislinn O’Dwyer Elaine Ogden Inger O’Meara Michael Opone Denise Orange Jon Orrell J 
KƌƚŽŶ�<ĞŝƚŚ�KƐďŽƌŶ�^ŝŵŽŶ�KƐďŽƌŶ�DĂƌŬ�KǀĞƌƚŽŶ�>ŝŶĚůĞǇ�KǁĞŶ�DĂƌƟŶ�KǁĞŶ�'ĞŵŵĂ�KǁĞŶƐ�KůƵǁĂƐĞƵŶ�KǇĞŵĂĚĞͲ�ĂďĂƚƵŶĚĞ�<ĞǀŝŶ�KǆůĞǇ�WĂƵů�KǆůĞǇ�
Robin Packman Mark Page Mark Paice Richard Parish Ray Parker Sadie Parker Sarah Parkin Sandie Parsley Chris Parsons Ruth Passman Arun Patel June Patel 
>ŝƐĂ�WĂƚĞů�zĂƐŚ�WĂƚĞů��ƐŚ�WĂƵů��ŚƌŝƐ�WĂƵů�DĂƌƟŶ�WĂǇŶĞ�dƌĞǀŽƌ�WĂǇŶĞ�>ŽƌŶĂ�WĞĂĐŽĐŬ�WĞƚĞƌ�WĞĂŬĞ�DŝŬĞ�WĞĂƌƐŽŶ��ŚƌŝƐ�WĞĐŬ�:ŽĞ�WĞĞƌƐ�:ĞŶŶǇ�WĞůůͲtĂůƉŽůĞ�:�WĞŵďĞƌƚŽŶ�
Gary Penn Richard Penney Bob Pepper Chrissie Pepper Isabel Perez Nadia Permalloo Bob Perry Robert Perry David Phillips Nigel Phillips David Philliskirk 
DĞƌǀǇŶ�WŚŝƉƉƐ��ŽĞ�WŝĞƚƌǌĂŬ�'ƌĂŚĂŵĞ�WŝŶĐŚĞƐ�^ĂůůǇ�WŝŶŶŽĐŬ�'ĞŽī�WůĂĐĞ�WĂƵůĂ�WůĂŶƚ�^ŚŝƌůĞǇ�WůĞŶĚĞƌůĞŝƚŚ�dƌĞǀŽƌ�WůŽǁƐ��ŚƌŝƐ�WŽĐŬůŝŶŐƚŽŶ�ZŽŐĞƌ�WŽůůĂƌĚ�
DŝĐŚĂĞů�WŽŽůĞ�:ŽŶĂƚŚŽŶ�WŽƌƌŝƩ��ŚĂƌůĞƐ�WŽƌƚĞƌ�WŚŝůŝƉ�WŽƐŶĞƌ��ŵŵŝ�WŽƚĞůŝĂŬŚŽī�ZŽƐƐ�WŽǁ�WĞƚĞƌ�WŽǁĞůů�:ŽŚŶ�WŽǁůĞƐ�'ŝůůŝĂŶ�WƌĂŐĞƌ�^ĂƌĂŚ�WƌĞŵĂ�,�WƌŝĐĞ�WĞƚĞƌ�WƌŝĐĞ�
Alison Pritchard Claire Probert Karen Probert Sue Proctor Andy Proud Norman Proudfoot Jane Prust Tim Pryce Natalie Pugh Philip Purnell Roger Quince 
DĂƵƌĞĞŶ�YƵŝŶŶ�WĂƵů�YƵŝŶƐĞǇ�ZĂĐŚĞů�ZĂďůĞŶ��ůŝǀĞ�ZĂĚĞƐƚŽĐŬ��ŶŐĞůĂ�ZĂŋĞ�>ĂƵƌĂ�ZĂŝ�:ƵůŝĂŶ�ZĂŝŶƐĨŽƌĚ�tĂŚĞĞĚ�ZĂũĞĞĚ�^ĂƌĂŚ�ZĂŶŶ�,ĞůĞŶ�ZĂǁƐŽŶ�^ĂůŵĂŶ�ZĂǌǀŝ�
Cathy Read Richard Reading Paul Redgrave Chris Redmond Colin Reisner Jamie Rentoul Jon Restell Chris Revell Jake Reynolds John Rhodes M Riaz-Mansoor Nikki 
ZŝĐŚĂƌĚƐŽŶ�<ĞŝƚŚ�ZŝĚŐĞ�^ŝŵŽŶ�ZŝŐďǇ�WĞƚĞƌ�ZŝŶŐ�dŽŵ�ZŝǀĞƩͲ�ĂƌŶĂĐ�'ĞƌƌǇ�ZŽďďŝŶ��ůĞĚ�ZŽďĞƌƚƐ�,ĞĂƚŚĞƌ�ZŽďĞƌƚƐ�/ĂŶ�ZŽďĞƌƚƐ�<ĂƚŚĂƌŝŶĞ�ZŽďĞƌƚƐ�<Ǉŵ�ZŽďĞƌƚƐ��ŽůŝŶ�
Robertshaw Claire Robinson Clive Robinson Natasha Robinson Richard Robson Penny Rogers Alfred Ronald Gul Root Leverne Rose Helen Ross 
DĂƌƟŶ�ZŽƐƐŽƌ�>ŝŽŶĞů�ZŽƵŐŚůĞǇ�DĂƌƟŶ�ZŽǇĂů�DĂƌŬ�ZŽǁĞ��ŚƌŝƐ�ZŽǁůĂŶĚ��ĂǀŝĚ�ZŽǁůĞǇ�WĂƵů�ZŽǁůĞǇ�:ĂǇŶĞ�ZŽǁŶĞǇ�:ĂŶ�ZŽǁƐĞůů�^ŚĂŝďĂů�ZŽǇ�/ĂŝŶ�ZŽǇ�ZƵƚŚ�ZƵŐŐůĞƐ�
:ŽŚŶ�ZƵŵďůĞ�^ŚĞŝůĂ�ZƵŶĚůĞ�dĞƌƌŝ�ZƵƐƐĞůů�,ĂƌƌǇ�ZƵƩĞƌ��ŚƌŝƐ�ZǇĂŶ�ZƵƚŚ�^ĂďŝŶ�tĂŚĞĞĚ�^ĂůĞĞŵ���^ĂŶĚĞƌƐ�DĂƌŬ�^ĂŶĚĞƌƐŽŶ�>ŝŶĐŽůŶ�^ĂƌŐĞĂŶƚ�dŝŵ�^ĂƵŶĚĞƌƐ�
'ĂďƌŝĞů�^ĐĂůůǇ�DŝĐŚĂĞů�^ĐŽƩ��ĂƌŽůŝŶĞ�^ĞĂŵĂŶ�:ĂŵĞƐ�^ĞĚŐǁŝĐŬ��ŶŶ�^ĞĞĚƐ�:ĂƐŽŶ�^ĞĞǌ��ŚůŽĞ�^ĞůůǁŽŽĚ�^ƵĞ�^ĞŶŝŽƌ�WĂƵů�^ĞǇŵŽƵƌ�DĂŚĞƐŚ�^ŚĂŚ�ZƵƚŚ�^ŚĂŬĞƐƉĞĂƌĞ�
�ůĞǆ�^ŚĂŶŬƐ�^ƵĞ�^ŚĂŶŶŽŶ�:ƵůŝĂ�^ŚĂƌŵĂŶ�,ĞĂƚŚĞƌ�^ŚĂƌƉ�dƌĂĐĞǇ�^ŚĂƌƉ�<ĂƚŚĞƌŝŶĞ�^ŚĞƉŚĞƌĚ�^ƵĞ�^ŚĞƉŚĞƌĚ�DĂůĐŽůŵ�^ŚĞƉŚĞƌĚ�DĂƌŬ�^ŚĞƉƉĞƌĚ�WŚŝůŝƉ�^ŚĞƌƌĂƩ�
^ŚĞŝůĂ�^ŚƌŝďŵĂŶ�^ĂƌĂŚ�^ŚƵƩůĞǁŽŽĚ�sĂƐŬĂƌ�^ŝĚĚŝƋƵĞ�WĞƚĞƌ�^ŝĚĞďŽƚŚĂŵ�:ŽŚŶ�^ŝŵƉƐŽŶ�'ƵůĂď�^ŝŶŐŚ�^ĂŶũĂǇ�^ŝƐŽĚŝǇĂ�^ƚĞǀĞ�^ŝǌŵƵƌ��ƌŝĂŶ�^ŬŝŶŶĞƌ�<ĂƚŚůĞĞŶ�^ŬŝŶŶĞƌ�
<ĞǀŝŶ�^ŵĞĂƚŽŶ�WĂƵů�^ŵĞƚŚƵƌƐƚ��ĂǀŝĚ�^ŵŝƚŚ��ĚǁĂƌĚ�^ŵŝƚŚ�:ĂŵĞƐ�^ŵŝƚŚ�:ĞŶŝĨĞƌ�^ŵŝƚŚ�:ĞƌĞŵǇ�^ŵŝƚŚ�<ĂƚŚǇ�^ŵŝƚŚ�DĂƌŝĂ�^ŵŝƚŚ�DĂƩŚĞǁ�^ŵŝƚŚ�ZĞďĞĐĐĂ�^ŵŝƚŚ�
Rob Smith Jonathan Smye T Solanki John Somers J Somner Karen Sorensen Lindsay Southcombe Christopher Spark Graham Spence Phil Spencer Jackie Spiby 
'ŝůůŝĂŶ�^ƋƵŝƌĞƐ��ŚƌŝƐƟŶĞ�^ƚ�:ŽŚŶ��Žǆ�^ƵƐĂŶ�^ƚĂůůĂďƌĂƐƐ�DĂůĐŽůŵ�^ƚĂŵƉ�ZĂĐŚĞů�^ƚĂŶĐůŝīĞ��ŝĂŶĂ�^ƚĂŶĚŝŶŐ�DĂƌƟŶĞ�^ƚĂŶĚŝƐŚ�WĞƚĞƌ�^ƚĂŶŶĂƌĚ�dŽŶǇ�^ƚĂŶǇĂƌĚ�>ŝǌ�^ƚĞĞů�
ZŽďĞƌƚ�^ƚĞĞůĞ�zǀŽŶŶĞ�^ƚĞƉŚĞŶƐ��ĞŶĞ�^ƚĞǀĞŶƐ�<ĞǀŝŶ�^ƚĞǀĞŶƐ�:ŽŶĂƚŚĂŶ�^ƚĞǁĂƌƚ��ĚƌŝĂŶ�^ƚŽďŝĞ�'ŝůů�^ƚŽŬĞƐ�DĂƌƟŶ�^ƚŽƩ�ZŽďŝŶ�^ƚŽƩ�DŝŬĞ�^ƚƌĞĂƚŚĞƌ�EŝĐŽůĂ�^ƚƌŝĐŬůĂŶĚ�
>ĂƵƌĂŶĐĞ�^ƚƌŽƵĚ�EŝĐŬŝ�^ƵůůŝǀĂŶ�DĂƌŬ�^ƵŵŵĞƌƐ�<ŝŵ�^ƵŶůĞǇ�<ĂƌƚŚŝŬ�^ƵƌĞŶĚƌĂŶ�WŚŝůŝƉ�^ƵƚĐůŝīĞ��ŶĚƌĞĂ�^ƵƚĐůŝīĞ�,ŽůůǇ�^ƵƚŚĞƌůĂŶĚ�DĂƌŬ�^ƵƚŚĞƌůĂŶĚ�^ŚĂƵŶ�^ǁĂďǇͲ
>ĂƌƐĞŶ�dĞƌƌǇ�^ǁĞĞŶĞǇ�DĂƩ�^ǁĞĞƟŶŐ�EŝĐŬǇ�^ǁĞƚŶĂŵ�:�^ǁŝŌ�/ĂŶ�^ǁŝƚŚŝŶďĂŶŬ�^Ăŵ�^ǇĚŶĞǇ��ŶĚǇ�^ǇůǀĞƐƚĞƌ�^ƵĞ�^ǇŵŝŶŐƚŽŶ�>ĞŽŶĂƌĚ�^ǌĞƉŝĞƚŽǁƐŬŝ��ĚƌŝĂŶ�dĂǇůŽƌ��ĂǀŝĚ�
Taylor Ryan Taylor Donna Telfer Jon Templeton Gary Theobald Mark Thomas Shylaja Thomas Steve Thomas Val Thomas Wayne Thomas Ian Thompson 
EŝĐŬ�dŚŽŵƉƐŽŶ�DĂƌŬ�dŚŽŵƉƐŽŶ��ĞƌĞŬ�dŚŽƌŶĞ��ůĂƌĞ�dŚŽƌŶƚŽŶ�^ƚĞƉŚĞŶ�dŚŽƌŶƚŽŶ��ůĂŝƌĞ�dŝīĂŶǇ�sĂŶĞƐƐĂ�dŝůůŝŶŐ�,ĞůĞŶĂ�dŝŶŬĞƌ��ŚĂƌůŝĞ�dŽŵƐŽŶ��ŶŐĞůĂ�dŽŶŐĞ�
^ƚĞǀĞ�dŽǁŶ�<ĂƚĞ�dƌĂŶƚ��ĞĞ�dƌĂƵĞ��ŶĚƌĞǁ�dƵĐŬĞƌ�DĂƩŚĞǁ�dƵůůĞǇ��ŚƌŝƐ�dƵƉƉĞŶ��ĂǀĞ�dƵƌŶĞƌ�D�dǁĞĞĚĚĂůĞ��ůŽǌŽŶĂ�hǌŽĞŐǁƵ�^ŝǀĂŬĂŵǇ�sĂŶŶŝĂƐĞŐĂƌĂŵ�
EĞƌŝƐƐĂ�sĂƵŐŚĂŶ�WĞŶŶǇ�sĞŶĂďůĞƐ��ŶĚǇ�sŽǁůĞƐ�,ĞƐƚĞƌ�tĂŝŶ�,ĂŵŝůƚŽŶ�tĂůĐŽƩ��ŽůŝŶ�tĂůĚƌĞŶ��ŶĚǇ�tĂůŬĞƌ��ĂǀŝĚ�tĂůŬĞƌ�^ĂƌĂŚ�tĂůŬĞƌ�'ĂƌĞƚŚ�tĂůŬĞƌ�,ĂŶŶĂŚ�tĂůů�
^ƚĞǀĞ�tĂůůĞƌ�DĂƩŚĞǁ�tĂůůŝƐ�^ĂƌĂŚ�tĂůƉŽůĞ��ĂǀŝĚ�tĂůƐŚ�&ŝŽŶĂ�tĂůƚĞƌ��ŶĚƌĞǁ�tĂƌĚ��ĂǀŝĚ�tĂƌĚ�dŝŵ�tĂƌĚ�DĂŶĚǇ�tĂƌĚůĞ�>ĞƐ�tĂƌƌĞŶ�^ƚĞǀĞ�tĂƌƌĞŶ�
dŽŶǇ�tĂƚĞƌƐƚŽŶ��ĂǀŝĚ�tĂƚŚĞǇ�^ƚƵĂƌƚ�tĂƚŬŝŶ�>ƵĐǇ�tĂƚŬŝŶƐ�'ƌĂŚĂŵ�tĂƚŬŝŶƐŽŶ�:ĂŶĞƚ�tĂƚŬŝŶƐŽŶ�:ŽŚŶ�tĂƚŬŝŶƐŽŶ��ĂǀŝĚ�tĂƩƐ�'ƌĂŚĂŵ�tĂƩƐ�<ĞƌƌǇ�tĂƩƐ�
Andrew Way Susan Wayne Sharon Wears Michelle Webb Garth Weever Anthony Weight Catherine Weightman Julius Weinberg Celia Weldon Stephen Welfare 
�ŚƌŝƐ�tĞƐƚ�^�tŚĂůĞ�:ĂŶĞ�tŚĞĂƚůĞǇ�dŝŵ�tŚĞĞůĞƌ��ŶƚŚŽŶǇ�tŚŝƚĂŬĞƌ�^ƚƵĂƌƚ�tŚŝƚĞ�:ŽŚŶ�tŚŝƚĞ�DĂƌƟŶ�tŚŝƚĞ�>ĞĞ�tŚŝƚĞŚĞĂĚ�ZŝĐŚĂƌĚ�tŚŝƚĞŚŽƵƐĞ�WĂƵůĂ�tŚŝƩǇ�
:ĞŶŶǇ�tŝůďǇ�DĂƌƟŶ�tŝůďǇ�^ƵƐĂŶ�tŝůĚ�:ĂƐŽŶ�tŝůŬĞƐ�:ŽŚŶ�tŝůŬŝŶƐŽŶ�DĂƌŬ�tŝůŬŝŶƐŽŶ�WĂƵů�tŝůůŝĂŵƐ�:�tŝůůŝĂŵƐ�:ƵĚĞ�tŝůůŝĂŵƐ�ZŽŐĞƌ�tŝůůŝĂŵƐ��Žƌƚ�tŝůůŝĂŵƐŽŶ�
�ƌƵĐĞ�tŝůůŽƵŐŚďǇ��ůŝƐŽŶ�tŝůƐŽŶ��ĞďŽƌĂŚ�tŝůƐŽŶ�:ŽĂŶŶĞ�tŝůƐŽŶ�DĂƌƟŶ�tŝůƚƐŚŝƌĞ�:ŝŵ�tŝůƚƐŚŝƌĞ�dĞƌƌǇ�tŝŶĚůĞ�WŚŝůŝƉ�tŝŶƐƚĂŶůĞǇ�dŽŶǇ�tŝŶƚĞƌ�'ůĞŶŶ�tŝŶƚĞƌŝŶŐŚĂŵ�
'ƌĂŚĂŵ�tŝŶǇĂƌĚ��ůĞǆ�tŽŽĚ�DĂƌŬ�tŽŽĚ��ůĂŝƌĞ�tŽŽĚǁĂƌĚ��ĚĂŵ�tŽƌƌŝĐŬĞƌ�ZŽďĞƌƚ�tŽƩŽŶ�WĞƚĞƌ�tƌŝŐŚƚ�dŝŵ�tƌŝŐŚƚ�&ƌĂŶŬ�tƵŐŐĞŶŝŐ��ŵŵĂ�tǇŶŶ�DĂĐŬĞŶǌŝĞ�
John Yates Andrea Young Pamela Young Kim Zeidler
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Organizações do NHS

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
�ĂƌŶĞƚ��ŶĮůĞĚ�Θ�,ĂƌŝŶŐĂǇ�D,d
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
�ŚĞƐƚĞƌĮĞůĚ�ZŽǇĂů�,ŽƐƉŝƚĂů�E,^�&d
City & Hackney PCT
City Hospitals Sunderland NHS FT
Colchester Hospital University NHS FT
Cornwall & Isles of Scilly PCT
Cornwall Partnerhsip NHS Trust
�ŽƵŶƚĞƐƐ�ŽĨ��ŚĞƐƚĞƌ�,ŽƐƉŝƚĂů�E,^�&ŽƵŶĚĂƟŽŶ�dƌƵƐƚ�
County Durham & Darlington NHS FT
County Durham PCT
�ĂƌƞŽƌĚ�ĂŶĚ�'ƌĂǀĞƐŚĂŵ�E,^�dƌƵƐƚ
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

Ealing PCT
�ĂƐƚ�ĂŶĚ�EŽƌƚŚ�,ĞƌƞŽƌĚƐŚŝƌĞ�W�d
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
,ĂƐƟŶŐƐ�ĂŶĚ�ZŽƚŚĞƌ�W�d
Havering PCT
Health Enterprise East
,ĞĂůƚŚ�WƌŽƚĞĐƟŽŶ��ŐĞŶĐǇ
Heart of England NHS FT
Hereford Hospitals NHS Trust
,ĞƌƞŽƌĚƐŚŝƌĞ�WĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ�E,^�&d
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
<ĞƩĞƌŝŶŐ�'ĞŶĞƌĂů�,ŽƐƉŝƚĂů
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
EĂƟŽŶĂů�WĂƟĞŶƚ�^ĂĨĞƚǇ��ŐĞŶĐǇ
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
E,^�^ƵīŽůŬ
E,^�^ƵƉƉŽƌƟŶŐ�WƵďůŝĐ�,ĞĂůƚŚ
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
EŽƌƚŚ�^ƚĂīŽƌĚƐŚŝƌĞ��ŽŵďŝŶĞĚ�,ĞĂůƚŚĐĂƌĞ�E,^�dƌƵƐƚ
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
EŽƫŶŐŚĂŵ��ŝƚǇ�W�d
EŽƫŶŐŚĂŵ�hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ�,ŽƐƉŝƚĂůƐ�E,^�dƌƵƐƚ
EŽƫŶŐŚĂŵƐŚŝƌĞ��ŽƵŶƚǇ�dĞĂĐŚŝŶŐ�W�d
EŽƫŶŐŚĂŵƐŚŝƌĞ�,ĞĂůƚŚĐĂƌĞ�E,^�dƌƵƐƚ
EƵĸĞůĚ�KƌƚŚŽƉĂĞĚŝĐ��ĞŶƚƌĞ�E,^�dƌƵƐƚ
KǆĨŽƌĚ�ZĂĚĐůŝīĞ�,ŽƐƉŝƚĂůƐ�E,^�dƌƵƐƚ
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
ZŽǇĂů��ƌŽŵƉƚŽŶ�ĂŶĚ�,ĂƌĞĮĞůĚ�E,^�dƌƵƐƚ
Royal Cornwall Hospitals NHS Trust
Royal Devon & Exeter NHS FT
Royal Liverpool & Broadgreen University Hospital
NHS Trust
Royal Liverpool Childrens NHS Trust
ZŽǇĂů�EĂƟŽŶĂů�,ŽƐƉŝƚĂů�ĨŽƌ�ZŚĞƵŵĂƟĐ��ŝƐĞĂƐĞƐ
NHS FT
Royal Surrey Country Hospital
Royal United Hospital Bath NHS Trust
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^ĂīƌŽŶ�'ƌŽƵƉ�WƌĂĐƟĐĞ
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
^ŚĞĸĞůĚ��ŚŝůĚƌĞŶƐ�E,^�&d
^ŚĞĸĞůĚ�,ĞĂůƚŚ�Θ�^ŽĐŝĂů��ĂƌĞ�E,^�&d
^ŚĞĸĞůĚ�W�d
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
^ŽƵƚŚ�^ƚĂīŽƌĚƐŚŝƌĞ�W�d
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
^ƵīŽůŬ�DĞŶƚĂů�,ĞĂůƚŚ�E,^�dƌƵƐƚ
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
dŚĞ�tŚŝƫŶŐƚŽŶ�,ŽƐƉŝƚĂů�E,^�dƌƵƐƚ
Torbay Care Trust
dƌĂīŽƌĚ�,ĞĂůƚŚĐĂƌĞ�E,^�dƌƵƐƚ
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

Walsall Hospitals NHS Trust
Walsall Teaching PCT
Warrington PCT
West Essex PCT
tĞƐƚ�,ĞƌƞŽƌĚƐŚŝƌĞ�E,^�dƌƵƐƚ
West London Health Estates
West Middlesex University Hopsital NHS Trust
West Midlands Ambulance Service NHS Trust
tĞƐƚ�^ƵīŽůŬ�,ŽƐƉŝƚĂů�E,^�dƌƵƐƚ
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

Oragnizações de Saúde

Academy of Royal Colleges
�ĂŵďƌŝĚŐĞƐŚŝƌĞ��ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�ƚŽ��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ�,ĞĂůƚŚ�
Ltd
Climate and Health Council
Healthcare Commission
MEDACT
Medsin-UK
Mental Health Act Commission
EĂƟŽŶĂů�WƵďůŝĐ�,ĞĂůƚŚ�^ĞƌǀŝĐĞ�ĨŽƌ�tĂůĞƐ
E,^��ŽŶĨĞĚĞƌĂƟŽŶ
NHS London Healthy Urban Development Unit
E,^�tĞƐƚ�DŝĚůĂŶĚƐ�ͬ��,�tĞƐƚ�DŝĚůĂŶĚƐ
Regional Public Health Group - London
ZŽǇĂů��ŽůůĞŐĞ�ŽĨ��ŶĂĞƐƚŚĞƟƐƚƐ
Royal College of GPs
Royal College of Nursing
Royal College of Obstetricians and Gynaecologists
Royal College of Physicians
The Campaign for Greener Healthcare
h<�WƵďůŝĐ�,ĞĂůƚŚ��ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ

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

Improvement & Development Agency (I&DeA)
Kirklees Council
Merseyside Cycling Campaign
Merseyside TravelWise Team
EŝŐŚƟŶŐĂůĞ��ƐƐŽĐŝĂƚĞƐ
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
tĞƐƚ�^ƵīŽůŬ�>ŽĐĂů�^ƚƌĂƚĞŐŝĐ�WĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ
WRAP
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Recursos Online
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NHS Sustainable Development Unit

Victoria House, Capital Park
Fulbourn, Cambridge CB21 5XB
Tel: 01223 597 792
Fax: 01223 597 712
Web: www.sdu.nhs.uk

A Unidade de Desenvolvimento Sustentável do NHS  
desenvolve organizações, pessoas, ferramentas, 
ƉŽůşƟĐĂƐ�Ğ�ƉĞƐƋƵŝƐĂƐ�ƉĂƌĂ�ĂũƵĚĂƌ�Ž�E,^�ŶĂ�/ŶŐůĂƚĞƌƌĂ�Ă�
cumprir seu potencial como organização destacada na 
sustentabilidade e nas baixas emissões de carbono.
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