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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.

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.

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

Legislação Ambiental
Regime Geral Gestão Resíduos
Legislação RCD
Legislação Fluxos

Legislação de Construção
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE)
(Decreto-Lei n.º 555/99, de 16.12, na sua redação atual)

Código dos Contratos Públicos (CCP) (Decreto-Lei n.º 18/2008, 29.01, na sua redação atual)

Resíduos de Construção e Demolição

ARTICULAÇÃO DA LEGISLAÇÃO
A gestão de RCD

Licenciamento da
Obra Particular
pode condicionar os actos
administrativos
associados às obras

RJUE
DL 555/99, 16.12, na sua redação
atual
(artigos 7º, 53º, 57º, 86º)

Receção da obra
pública

CCP
Decreto-Lei n.º 18/2008, 29.01, na
sua redação atual
(artigos 43º, 394º, 395º)

Resíduos de Construção e Demolição
ARTICULAÇÃO DA LEGISLAÇÃO

Obras de Urbanização
Estabelece as condições a observar na execução das obras para dar cumprimento ao disposto no
regime de gestão de RCD

Obra
Particular

Obras de Edificação
Fixa as condições a observar na execução da obra salvaguardando o cumprimento do disposto no
regime de gestão de RCD

Conclusão e receção dos trabalhos
A limpeza da área de acordo com o regime de gestão de RCD é condição da emissão do alvará de
utilização ou da receção provisória das obras de urbanização

Projeto de execução
Deve ser acompanhado por um plano de prevenção e gestão de RCD

Receção provisória e definitiva

Obra
pública

Fica condicionada pela verificação da correta execução do plano de prevenção e gestão de RCD, nos
termos da legislação aplicável

Auto da receção provisória
O auto contem informação sobre o modo como foi executado o plano de prevenção e gestão de
RCD

Resíduos de Construção e Demolição
GESTÃO DOS RCD - OBRAS PARTICULARES

•

Promover a reutilização de materiais e a incorporação de reciclados de RCD na obra;

•

Assegurar a existência na obra de um sistema de acondicionamento adequado que
permita a gestão seletiva dos RCD;

•

Assegurar a aplicação em obra de uma metodologia de triagem de RCD ou, quando
tal não seja possível, o seu encaminhamento para operador de gestão licenciado;

•

Assegurar que os RCD são mantidos em obra o mínimo tempo possível, sendo que,
no caso de resíduos perigosos, esse período não pode ser superior a três meses;

•

Cumprir as demais normas técnicas respetivamente aplicáveis;

•

Efetuar e manter, conjuntamente com o livro de obra, o registo de dados de RCD, de
acordo com o modelo constante do anexo II ao presente decreto-lei, do qual faz
parte integrante.

Resíduos de Construção e Demolição
REGISTO DE DADOS - OBRAS PARTICULARES

•

Obras sujeitas a controlo prévio nos termos do RJUE

•

Obrigação do produtor de RCD

•

Deverá ser mantido conjuntamente com o livro de obra

•

Modelo consta do anexo do diploma

Resíduos de Construção e Demolição
PLANO DE PREVENÇÃO E GESTÃO DE RCD (PPGRCD) - OBRAS PÚBLICAS

•
•

Compete ao dono de obra a elaboração do PPG.
Incumbe ao empreiteiro ou ao concessionário executar o PPG, assegurando,
designadamente:
• A promoção da reutilização de materiais e a incorporação de reciclados de RCD
na obra de acordo com o PPG;
• A disponibilização na obra de um sistema de acondicionamento adequado que
permita a gestão seletiva dos RCD;
• A aplicação em obra de uma metodologia de triagem de RCD ou, nos casos em
que tal não seja possível, o seu encaminhamento para operador de gestão
licenciado;
• A manutenção dos RCD em obra o mínimo tempo possível, sendo que, no caso
de resíduos perigosos, esse período não pode ser superior a 3 meses.

Resíduos de Construção e Demolição

PLANO DE PREVENÇÃO E GESTÃO DE RCD (PPGRCD) - OBRAS PÚBLICAS

•

•

•

O PPG pode ser alterado pelo:
• dono da obra na fase de execução, sob proposta do produtor
de RCD, ou,
• adjudicatário com a autorização do dono da obra, no caso de
empreitadas de conceção-construção, desde que a alteração
seja devidamente fundamentada.
O PPG deve estar disponível no local da obra, para efeitos de
fiscalização pelas entidades competentes, e ser do conhecimento
de todos os intervenientes na execução da obra.
Modelo disponibilizado no Portal da APA (www.apambiente.pt)

Resíduos de Construção e Demolição
RESPONSABILIDADE DA GESTÃO DE RCD

Coresponsabilização de todos os intervenientes no seu ciclo de vida, na medida da
respetiva intervenção e nos termos do DL, exceto:
RCD resultantes de Obras Particulares
isentas de licença e não submetidas a
comunicação prévia
Em caso de impossibilidade de
determinação do produtor do RCD

Municípios e AM

Detentor

Resíduos de Construção e Demolição
RESPONSABILIDADE DA GESTÃO DE RCD

A responsabilidade pela gestão extingue-se:

•

Pela transmissão dos resíduos a operador licenciado de
gestão de resíduos; ou

•

Pela sua transferência para as entidades responsáveis por
sistemas de gestão de fluxos de resíduos.

DESAFIOS

Gestão da
informação

Fim de estatuto
resíduo

Compras Públicas
Ecológicas

Disponibilizar
infra-estruturas

Subproduto

Regulamento
dos Produtos
de Construção

Desenvolver
o mercado
Mercado de
reciclados

MOR
Dinamizar procura

Legislação e
politicas

E-GAR

Boas práticas

Certificação
de materiais

O papel dos municípios
Regulamentos Municipais
• Integrar questões relacionadas com a gestão dos RCD na fase de instrução dos
pedidos, na fase de licenciamento ou admissão da comunicação prévia, durante
a fase de execução da obra e quando da emissão de alvará de
utilização/habitação ou receção provisória das obras de urbanização

Obras particulares sujeitas a controlo prévio
• Decisões devem contemplar a gestão dos RCD
Exemplos:
- Proibição de iniciar uma obra sujeita a licenciamento ou a comunicação prévia
sem que o empreiteiro ou promotor responsável apresente o respetivo plano de
gestão de resíduos;
- No livro de obra constar a data e o local de destino dos resíduos.

O papel dos municípios
Obras particulares isentas de licença e não submetidas a comunicação
prévia
• Sensibilização e informação dos munícipes
• Prever condições para a gestão dos RCD
Exemplos:
- Proibição de depositar RCD em contentores de recolha de resíduos urbanos;
- Disponibilização/aluguer de big-bags/contentores;
- Serviço de recolha direta no local;
- Pontos de recolha de tintas sobrantes;
- Locais de armazenagem temporária, por exemplo, ecocentros.
• Envio dos RCD para valorização (em detrimento do envio para aterro)

O papel dos municípios
Obras públicas
• Elaboração do PPGRCD
Exemplos:
- O PPGRCD acompanhar o projeto de execução, a integrar o caderno de encargos;

• Receção provisória da obra dependente da correta execução do PPGRCD.
• Incorporação de 5% de materiais reciclados
Exemplos:
- Declaração do técnico/projetista a atestar cumprimento da incorporação de 5%
de materiais reciclados

Fiscalização
• Programa de vistorias/fiscalizações às obras contemplando a correta gestão dos
RCD

