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Setor da Construção - Particularidades

Setor da construção é responsável por:
• 24% dos recursos naturais extraídos
• 25 a 40 % do total de resíduos produzidos

Acresce ainda o:
• Carácter geograficamente disperso das obras
• Carácter temporário das obras

No que respeita aos resíduos produzidos:
•
•
•
•
•

Quantidades muito significativas
Constituição heterogénea
Frações de dimensões variadas
Diferentes níveis de perigosidade
Elevado potencial de valorização

Enquadramento legal nacional - Decreto-Lei n.º 178/2006 na sua
redação atual

• Estabelecimento da meta 70% para a preparação para a reutilização,
reciclagem e outras formas de valorização material de RCD, a cumprir até
2020.
[Diretiva 2008/98/CE
DL 178/2006 na redação dada pelo DL 73/2011]

•

Obrigação da utilização de pelo menos 5% de materiais reciclados em
empreitadas de construção e de manutenção de infraestruturas ao abrigo do
Código dos Contratos Públicos.
[DL 178/2006 na redação dada pelo DL 73/2011]

Enquadramento legal nacional - Decreto-Lei n.º 46/2008

Objetivos do diploma:
• Qualificar e melhorar o desempenho ambiental do setor da construção;
• Dinamizar o mercado da reciclagem;
• Desburocratizar procedimentos de gestão do fluxo dos resíduos de construção
e demolição (RCD).

Enquadramento legal nacional - Decreto-Lei n.º 46/2008

Estabelecimento da hierarquia de gestão de RCD que privilegia a reutilização
em obra, seguida de triagem na obra de origem, ou em local afeto à obra,
dos RCD cuja produção não é passível de prevenir.

Reutilização de solos e rochas não contendo substâncias perigosas,
preferencialmente na obra de origem ou noutras obras, bem como na
recuperação ambiental e paisagística de pedreiras, na cobertura de aterros
destinados a resíduos ou em local licenciado pelas câmaras municipais

Obrigatoriedade de triagem prévia à deposição dos RCD em aterro

Enquadramento legal nacional - Decreto-Lei n.º 46/2008

Aplicação de RCD em obra condicionada à observância de normas
técnicas nacionais ou comunitárias

Responsabilização pela gestão dos RCD dos vários intervenientes no
seu ciclo de vida

Criação de mecanismos ao nível do planeamento e gestão de RCD
(Plano de Prevenção e Gestão de RCD em obras públicas e Registo de
dados de RCD em obras particulares)

Enquadramento legal nacional - Decreto-Lei n.º 46/2008
Aplicação de RCD em obra condicionada à observância de
normas técnicas nacionais ou comunitárias

Na ausência de normas técnicas aplicáveis, são observadas
as especificações técnicas definidas pelo Laboratório
Nacional de Engenharia Civil (LNEC) e homologadas pelos
membros do Governo responsáveis pelas áreas do ambiente
e das obras públicas.
(cfr. art.º 7.º, DL 46/2008)
Foram desenvolvidas pelo LNEC, a pedido da APA, as
especificações técnicas que se considerou traduzirem as
utilizações potenciais mais comuns no setor da construção
civil.

Especificações técnicas

Importância das especificações técnicas

incentivar a
utilização dos
RCD em obra

Minimizar a
produção de
resíduos e o
consumo de
matérias-primas
não renováveis

Contribuir para a
meta comunitária
de valorização
destes resíduos
fixada em 70%, a
alcançar em 2020.

Especificações técnicas existentes
E 471 | GUIA PARA A UTILIZAÇÃO DE AGREGADOS RECICLADOS GROSSOS EM BETÕES DE LIGANTES HIDRÁULICOS

E 472 | GUIA PARA A RECICLAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A QUENTE EM CENTRAL

E 473 | GUIA PARA A UTILIZAÇÃO DE AGREGADOS RECICLADOS EM CAMADAS NÃO LIGADAS DE PAVIMENTOS

E 474 | GUIA PARA A UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS RECICLADOS PROVENIENTES DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO EM ATERRO E CAMADA DE LEITO DE
INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTE

E 483 | GUIA PARA A UTILIZAÇÃO DE AGREGADOS RECICLADOS PROVENIENTES DE MISTURAS BETUMINOSAS RECUPERADAS PARA CAMADAS NÃO LIGADAS
DE PAVIMENTOS RODOVIÁRIOS

E 484 | GUIA PARA A UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS PROVENIENTES DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO EM CAMINHOS RURAIS E FLORESTAIS

E 485 | GUIA PARA A UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS PROVENIENTES DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO EM PREENCHIMENTO DE VALAS

Incorporação de materiais reciclados em obra
Objetivos
fomentar a reciclagem dos resíduos e o emprego dos
materiais reciclados
promover a sustentabilidade diminuindo a utilização de
recursos naturais
contribuir para as metas de valorização dos resíduos a
atingir em 2020

Incorporação de materiais reciclados em obra

Formulário no “Portal dos Contratos Públicos”
– parceria com o Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção (IMPIC)

2016

1º Sem 2017

N.º de contratos que apresentam informação relativa à
incorporação de materiais reciclados em obra

13740

7600

N.º de contratos com “Relatório Final de Obra” submetido
(amostra considerada)

4654

991

1418 (30%)

261 (26%)

N.º de contratos que reportam utilizar pelo menos 5% de materiais
reciclados

DADOS PORTAL BASE – Utilização de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados relativamente à quantidade total de
matérias-primas usadas em obra.
Nota:
Os dados apresentados foram extraídos da consulta ao portal BASE em 06.07.2017.
Os dados apresentados referem-se aos contratos publicados no portal BASE em 2016 e durante o 1º semestre de 2017, respetivamente.
Os dados apresentados constituem dados previsionais obtidos a partir de uma análise macro aos dados constantes do portal BASE.
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“EU Construction & Demolition Waste Management Protocol”

Necessidade de ação no domínio dos
mercados secundários de resíduos de
construção e demolição

Aumentar a confiança no processo de
gestão dos RCD e a confiança na
qualidade dos materiais reciclados

EU Construction and Demolition Waste Management Protocol:
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8983

Protocolo de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição da UE

Iniciativa lançada pela CE
Elaborado com o contributo da
indústria e dos governos nacionais
Integra o pacote da economia
circular e está em consonância
com a estratégia para o setor da
construção para 2020
Contribui para o objetivo dos 70%
de valorização dos RCD em 2020
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Protocolo de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição da UE
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Técnicas

Protocolo de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição da UE
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Protocolo de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição da UE

LINHAS GERAIS
Conjunto de orientações que visam:
• melhorar a identificação, a separação e a recolha na origem dos RCD;
• a logística, o processamento e a gestão da qualidade ao longo de toda
a linha de gestão dos RCD.
São partilhadas boas práticas de gestão dos RCD de alguns países da EU.
Ênfase na gestão e garantia da qualidade como fatores fundamentais
para confiança na qualidade dos materiais reciclados.
Existência de uma lista de verificação (check-list) para controlo das
etapas mais importantes da gestão dos resíduos.
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Protocolo de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição da UE
OBJETIVO GERAL

Aumentar a confiança no processo de gestão dos
resíduos de construção e demolição e na
qualidade dos materiais reciclados
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Protocolo de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição da UE
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Protocolo de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição da UE
Âmbito de aplicação
Inclui:

os resíduos de obras de construção, renovação e demolição

Exclui:

A fase de conceção da obra;
A escavação e a dragagem dos solos

Abrange:

Todas as fases da cadeia de gestão dos resíduos de construção
e demolição, exceto a prevenção de resíduos

Protocolo de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição da UE
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