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PROJETO CONSTRUÇÃO CIRCULAR
Prevenção dos Resíduos de Construção e Demolição

Associação Smart Waste Portugal

 A Associação Smart Waste Portugal
 Enquadramento ao tema da Construção e Demolição
 O Projeto Construção Circular da Smart Waste Portugal

Associação Smart Waste Portugal
É uma Associação sem fins lucrativos, fundada em 2015, que tem por
objeto criar uma plataforma de âmbito nacional, que potencie o
resíduo como um recurso, atuando em toda a cadeia de valor do
Setor, promovendo a Investigação, o Desenvolvimento e a
Inovação, potenciando e incentivando a cooperação entre as diversas
entidades, públicas e privadas, nacionais e não nacionais.
A ASWP pretende constituir-se
como um polo aglutinador e
agregador de interesses, numa perspetiva focada para o negócio, e
ser um interlocutor ativo junto das tutelas.

Associação Smart Waste Portugal - Associados

Enquadramento ao tema
ESTRATÉGIAS EUROPEIAS E NACIONAIS:
 Plano de Acção para a Economia Circular da União Europeia – dezembro 2015
Apresenta as linhas estratégicas da UE para uma economia mais circular, com eficiência no uso dos recursos (na
produção; no consumo; no aprovisionamento responsável de matérias-primas primárias; na gestão de resíduos; na
conversão de resíduos em recursos; nos consumidores; na inovação e no investimento).
Identifica o setor da Construção e Demolição como um dos Prioritários.
 Protocolo de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição da EU – setembro 2016
Reforçar a confiança no processo de gestão dos RCD e na qualidade dos materiais de Construção e Demolição
reciclados. Estrutura: Identificação, separação na origem e recolha de resíduos; Logística de resíduos; Processamento
de resíduos; Gestão da qualidade; e Condições políticas e de enquadramento
 Plano de Ação para a Economia Circular em Portugal (PAEC) – dezembro de 2017
Apresenta um modelo estratégico de crescimento e de investimento assente na eficiência e valorização dos recursos e
na minimização dos impactes ambientais. O Plano apresenta três níveis de ações a serem introduzidas e trabalhadas
até 2020.
Identifica o setor da Construção como um dos Prioritários.

Enquadramento ao tema
METAS:
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 ao tema
Estudo Relevância e Impacto do Setor dos Resíduos em Portugal na Perspetiva de uma
Economia Circular
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Enquadramento ao tema
O setor de construção civil e as diversas atividades que
desenvolve resultam no consumo intensivo de matérias-primas
e na produção de elevados quantitativos de Resíduos de
Construção e Demolição (RCD).

A Associação Smart Waste Portugal assume a problemática
dos RCD como um dos grandes desafios no setor dos
resíduos em Portugal, identificando a necessidade de
estratégias de comunicação e sensibilização dirigida aos
consumidores, aos municípios, aos agentes económicos (e.g.
setor da construção) e aos operadores de gestão de resíduos.

Projeto Construção Circular
OBJETIVO:
O Projeto Construção Circular – Prevenção dos Resíduos de Construção e Demolição tem como objetivo
promover ações de educação/sensibilização dirigidas aos diversos agentes ao longo da cadeia associada aos
RCD, apoiando a sua interação, de forma a promover uma organização da cadeia de valor mais sustentável, em
linha com os princípios da economia circular.
Tem como contributos:
 Prevenção, valorização e incorporação na indústria dos RCD;
 Diminuição da pegada de carbono;
 Redução da extração de recursos naturais;
 Desvio de resíduos para aterro.
O projeto é enquadrado pelas várias áreas-chave da Estratégia Nacional de Educação Ambiental 2020 (ENEA
2020).

Projeto Construção Circular

Projeto Construção Circular
ATIVIDADES DO PROJETO:
A Smart Waste Portugal tem vindo assim a apoiar a interação dos vários atores com o objetivo de
obter uma melhor e mais sustentável organização da cadeia de valor em linha com os princípios da
Economia Circular, estando a desenvolver um conjunto de ações:

ESTUDO DE
CARACTERIZAÇÃO DO
SETOR DOS RCD

SEMINÁRIOS

MASTERCLASSES

VISITAS TÉCNICAS

CURSO
ONLINE

MAPA DE INSTALAÇÕES
RECETORAS DE RCD

Website

www.construcaocircular.pt

Atividades do Projeto
ESTUDO DE CARACTERIZAÇÃO DO SETOR DOS RCD EM PORTUGAL

 Enquadramento legislativo e estratégico do setor;
 Avaliação dos destinos de tratamento dos RCD;
 Desenvolvimento de uma análise estratégica sobre
identificando as oportunidades e barreiras a enfrentar;

o

setor,

 Levantamento de outros estudos desenvolvidos na área dos RCD.

Atividades do Projeto
ESTUDO DE CARACTERIZAÇÃO DO SETOR DOS RCD EM PORTUGAL

Diagnóstico da Produção de RCD:
 O setor da construção é responsável pela produção de um terço do volume de
resíduos produzidos na União Europeia.
 Segundo o Eurostat, em 2014, a EU-28 teve uma produção de cerca de 859 milhões
de toneladas de RCD.
 No mesmo ano, em Portugal, o setor da Construção produziu cerca de 1,51 milhões
de toneladas, representando cerca 10,4% em termos da totalidade de resíduos
produzidos, sendo o segundo setor com maior produção a seguir ao setor da
gestão e valorização de resíduos.

Atividades do Projeto
ESTUDO DE CARACTERIZAÇÃO DO SETOR DOS RCD EM PORTUGAL
Diagnóstico da Produção de RCD:
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Considerando a média Europeia, os valores de produção de RCD per capita e por VAB apresentados para
Portugal são bastante inferiores ao esperado.

Atividades do Projeto
ESTUDO DE CARACTERIZAÇÃO DO SETOR DOS RCD EM PORTUGAL
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Atividades do Projeto
ESTUDO DE CARACTERIZAÇÃO DO SETOR DOS RCD EM PORTUGAL
Diagnóstico da Produção de RCD:
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A inexistência de estatísticas oficiais robustas para os RCD é uma falha do setor.

Atividades do Projeto
BROCHURAS:

Atividades do Projeto
SEMINÁRIOS:

Área Metropolitana do Porto
27.11.2017

Região do Algarve e Alentejo
23.01.2018

Região de Lisboa e Vale do Tejo
22.03.2018

Atividades do Projeto
VISITAS TÉCNICAS:
Obras do Batalhão dos Sapadores
de Bombeiros do Porto
27.11.2017

Loteamento de Construção
Sustentável Certificada – CM de Beja
23.01.2018

Instalações da Transucatas e da
Extruplás
03.04.2018

Atividades do Projeto
MASTERCLASSES:
Faculdade de Ciências e Tecnologia de Lisboa
14.03.2018

Universidade de Coimbra
23.05.2018

Atividades do Projeto
CURSO ONLINE:

Curso dividido em 4 temáticas:
 Introdução aos RCD;
 Processamento e Tratamento dos RCD;
 Enquadramento Legislativo e Gestão da Qualidade;
 Utilização dos RCD em obra.
A ser apresentado em julho de 2018

Atividades do Projeto
MAPA DE INSTALAÇÕES RECETORAS DE RCD:
Foram enviados inquéritos para obter dados para o
desenvolvimento de um mapa interativo que informe os
cidadãos das instalações recetoras de RCD existentes no
território nacional:


ecocentros;



aterros sanitários.

Atividades do Projeto
WEBSITE:

www.construcaocircular.pt

Atividades do Projeto
VÍDEO DE DIVULGAÇÃO:
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OBRIGADA!
Luísa Magalhães | Diretora Executiva Associação Smart Waste Portugal
luisa.magalhaes@smartwasteportugal.com

