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Custo 2019
2011 2012 €

7 235 619,00 - 1 089 994,87
75 391,00 - 371 471,28

a) 8 418 278,00 534 272,88
a) 168,03 221 211,11

Melhoria nos procedimentos de triagem de resíduos

a) Não existe referência para o ano 2011 ("baseline " utilizada no PEBC & Eco.AP) relativamente aos dados de consumo de gás e produção de resíduos, adotando-se nestes casos a referência de 2012.

Medidas reportadas

Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, EPE Medidas Reportadas 2019

Substituição de luminárias LED em serviços "piloto" - Estudar a poupança em termos de consumo/durabilidade, relativamente à realidade actual para, no futuro, eventualmente se estender 
esta substituição a todo o CHTS.

Substituição dos chillers do edifício de psiquiatria - Substituição dos dois equipamentos de produção de água fria por outras duas unidades de alta eficiência (EER=3,2). Esta medida 
permite uma poupança anual de 1450€ e 22528 kWh, além de uma redução carbónica de 4,1 ton CO2 e uma redução de energia final total de 1 TEP.

Informação processada pela ACSS - UIE / PEBC & Eco.AP

Para as grandes unidades de ventilação do Hospital Padre Américo irão ser substituídos os ventiladores por equipamentos com maiores rendimentos e menores perdas de carga. Esta 
valia será reflectida na factura energética das instalações. Esta medida permite uma poupança anual de 24800€ e 211286 kWh, além de uma redução carbónica de 70,4 ton CO2 e uma 
redução de energia final total de 18,20 EP.
Optimização do Sistema de Gestão Técnica de Energia (SGTE). Esta medida permite uma poupança anual de 12900 € e 110330 kWh, além de uma redução carbónica de 40,4 ton CO2 e 
uma redução de energia final de 13,10 TEP.

Gás (kWh/ano) 10 237 583,00 22%
Produção de Resíduos (ton/ano) 257,33 53%

Energia Elétrica (kWh/ano) 7 875 700,54 9%
Água (m3/ano) 79 080,21 5%

Consumos e custos

Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, EPE Baseline  de Referência Consumo 2019 Evolução do consumo
%
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