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RESUMO ALARGADO
O presente resumo diz respeito à apresentação da empresa Renascimento – Gestão e Reciclagem de
Resíduos, no âmbito do 2º Seminário Construção Circular – Papel da Prevenção dos Resíduos de
Construção e Demolição (RCD), organizado pela Associação Smart Waste Portugal, no NERBE /
AEBAL – Associação Empresarial do Baixo Alentejo e Litoral.
Esta intervenção visa mostrar o papel e os desafios do operador de gestão de resíduos na economia
circular, bem como, a atividade da Renascimento na Prevenção e Tratamento dos Resíduos de
Construção e Demolição (RCD).

O Operador de Gestão de Resíduos como parte da Economia Circular
A Renascimento apresenta-se como uma empresa de gestão de resíduos GLOBAL. Isto é, reúne várias
valências num único operador, desde a receção e tratamento de várias tipologias de resíduos –
industriais, construção, eletrónicos/elétricos, veículos em fim de vida, biomassa, entre outros -,
serviços de limpeza e descontaminação, até à reabilitação de filtros de partículas automóvel.
Para realizar estas atividades, a Renascimento encontra-se devidamente licenciada – pela Agência
Portuguesa do Ambiente - e certificada – pelas normas ISSO 9001 e 14001 e OHSAS 18001. Em
2017, o seu forte desempenho valeu-lhe, mais uma vez, a distinção de PME Líder.
A empresa está presente em 3 localizações distintas – Santa Maria da Feira, Loures (sede) e Sanguedo
- com várias estruturas de apoio, entre elas, 1500 contentores, prensas e monoblocos; 50 camiões e
outros tipos de máquinas; e 2 oficinas de manutenção.
A estratégia da Renascimento está em linha com os objetivos da economia circular e o seu trabalho
reflete, sobretudo, a reciclagem/reutilização e valorização dos resíduos que recebe, minimizando, o
mais possível, o seu impacto no meio ambiente.
Isto é, o trabalho ultrapassa a tradicional gestão de resíduos, recebendo-os, recuperando-os e
libertando-os como matéria prima, num processo integrado de cadeia de valor.
A Renascimento possui clientes em quase todos os setores de atividade desde o comércio, a
construção civil, a indústria, os transportes, até ao cliente privado (cidadão individual).
Possui várias parcerias institucionais com entidades certificadas de renome: Amb3e; Sociedade Ponto
Verde; Valorcar; ou a European Recycling Platform.

Quantidades de RCD em Portugal
Um RCD é um “resíduo proveniente de obras de construção, reconstrução, ampliação, alteração,
conservação e demolição e da derrocada de edificações”.
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Segundo o MIRR 2015, a produção anual nacional, ronda as 1600000 toneladas. Tendo em conta as
estatísticas da União Europeia, a produção anual de RCD`s / Hab. é de 1 tonelada, o que faria,
aproximadamente, 11 000000 toneladas/ano, em Portugal. Isto significa que existem 9,5 milhões de
toneladas de RCD`s com destino desconhecido.
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Fases de Gestão RCD
1- Recepção e Caracterização: identificação; registo; pesagem; validação das Guias;
2- Triagem “grosseira”: remoção de perigosos; separação de valorizáveis; inertes;
3- Britagem e Crivagem (da Fração Inerte): separação do metal; ajustamento de granulometria;
4- Processamento: triagem e acondicionamento de fileiras não inertes recicláveis; separação com vista
à valorização energética; acondicionamento da fração não valorizável;
Os RCD`s podem ter vários destinos depois de triados, desde a sua inclusão em obras; na matériaprima de cimenteiras; servir de camada de cobertura de aterros; recuperação paisagística de pedreiras;
construção de passeios; ou enchimento de vala para tubagens, entre outros.
Alguns materiais perigosos podem vir encobertos no meio de RCD`s
Embalagens de plástico ou metálicas contaminadas com óleos, tintas, etc; absorventes contaminados
com óleos; fibrocimento.

Embalagens contaminadas
 Embalagens de plástico ou metal contaminadas com substâncias perigosas
Embalagens cheias
Recipientes sob pressão
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Absorventes Contaminados
 Absorventes contaminados com óleo
Material não contaminado
Terras contaminadas
Absorventes Contaminados
 Ferro e Aço
Metais não ferrosos
Outros materiais não ferrosos
Embalagens metálicas contaminadas
Plásticos Rígidos
 Tubagens de plástico
Filme plástico
Garrafas de plástico
Plástico sujo
Sacos de Cimento
 Sacos de cimento sem película plástica
 Sacos de cimento vazios
Sacos de cimento com pelícla plástica
Sacos de cimento cheios ou com muitos vestígios de cimento
Madeira
 Madeira limpa
 Paletes inteiras ou partidas
 Serradura, aglomerados
Madeiras contaminadas
MDF
Aparite
Fórmica
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Resíduos de Construção e Demolição – 100% inertes
 Entulho limpo
Madeiras
Cartão
Ferro
Betuminoso

No universo RCD, a Renascimento tem a seguinte capacidade/experiência:
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O mercado de RCD`s sofre algumas dificuldades, de vários tipos:
- existência de barreiras psicológicas à utilização de resíduos;
- atividades ilícitas por parte de operadores não licenciados;
- composição muito heterogénea;
- gestão desadequada em obra;
- demolição seletiva ainda pouca praticada;
- custos ambientais negativos associados à extração de inertes não são contabilizados;
- a viabilidade de todo o processo, depende do escoamento dos produtos reciclados.
No entanto, existem algumas expetativas para o futuro que possam contrariar essas mesmas
dificuldades, nomeadamente:
- o aparecimento de um mercado para a reutilização de RCD inertes;
- taxas mínimas obrigatórias de incorporação de materiais reciclados;
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- possibilidade de aproveitamento de materiais reciclados por outras industrias;
- políticas de extração adequadas.
O RCD pode ser um recurso valioso se existirem verdadeiros incentivos ao seu aproveitamento!

