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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 46/2008 

Objetivos esperados do diploma: 

 

• Qualificar e melhorar o desempenho ambiental do sector da 
construção  

• Dinamizar o mercado da reciclagem 

• Desburocratizar procedimentos de gestão do fluxo dos resíduos 
de construção e demolição (RCD) 

 

 Prevê Portaria com normas para a correta gestão dos RCDA 

 



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) 

Definição de uma guia de transporte de RCD tendo em conta as especificidades do sector 



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. 
 

Foram desenvolvidas pelo LNEC, a pedido da APA, as 
especificações técnicas que se considerou traduzirem as 
utilizações potenciais mais comuns no sector da construção 
civil. 
 

(cfr. art.º 7.º, DL 46/2008) 



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 

http://www.lnec.pt/pt/descarregamentos/guia-para-a-utilizacao-de-agregados-reciclados-grossos-em-betoes-de-ligantes-hidraulicos/
http://www.lnec.pt/pt/descarregamentos/guia-para-a-utilizacao-de-agregados-reciclados-grossos-em-betoes-de-ligantes-hidraulicos/
http://www.lnec.pt/pt/descarregamentos/guia-para-a-utilizacao-de-agregados-reciclados-grossos-em-betoes-de-ligantes-hidraulicos/
http://www.lnec.pt/pt/descarregamentos/guia-para-a-reciclagem-de-misturas-betuminosas-a-quente-em-central-br-br/
http://www.lnec.pt/pt/descarregamentos/guia-para-a-reciclagem-de-misturas-betuminosas-a-quente-em-central-br-br/
http://www.lnec.pt/pt/descarregamentos/guia-para-a-reciclagem-de-misturas-betuminosas-a-quente-em-central-br-br/
http://www.lnec.pt/pt/descarregamentos/guia-para-a-utilizacao-de-agregados-reciclados-em-camadas-nao-ligadas-de-pavimentos-br-br/
http://www.lnec.pt/pt/descarregamentos/guia-para-a-utilizacao-de-agregados-reciclados-em-camadas-nao-ligadas-de-pavimentos-br-br/
http://www.lnec.pt/pt/descarregamentos/guia-para-a-utilizacao-de-materiais-reciclados-provenientes-de-residuos-de-construcao-e-demolicao-em-aterro-e-camada-de-leito-de-infra-estruturas-de-transporte-br-br/
http://www.lnec.pt/pt/descarregamentos/guia-para-a-utilizacao-de-materiais-reciclados-provenientes-de-residuos-de-construcao-e-demolicao-em-aterro-e-camada-de-leito-de-infra-estruturas-de-transporte-br-br/
http://www.lnec.pt/pt/descarregamentos/guia-para-a-utilizacao-de-materiais-reciclados-provenientes-de-residuos-de-construcao-e-demolicao-em-aterro-e-camada-de-leito-de-infra-estruturas-de-transporte-br-br/
http://www.lnec.pt/pt/descarregamentos/guia-para-a-utilizacao-de-agregados-reciclados-provenientes-de-misturas-betuminosas-recuperadas-para-camadas-nao-ligadas-de-pavimentos-rodoviarios/
http://www.lnec.pt/pt/descarregamentos/guia-para-a-utilizacao-de-agregados-reciclados-provenientes-de-misturas-betuminosas-recuperadas-para-camadas-nao-ligadas-de-pavimentos-rodoviarios/
http://www.lnec.pt/pt/descarregamentos/guia-para-a-utilizacao-de-materiais-provenientes-de-residuos-de-construcao-e-demolicao-em-caminhos-rurais-e-florestais/
http://www.lnec.pt/pt/descarregamentos/guia-para-a-utilizacao-de-materiais-provenientes-de-residuos-de-construcao-e-demolicao-em-caminhos-rurais-e-florestais/
http://www.lnec.pt/pt/descarregamentos/guia-para-a-utilizacao-de-materiais-provenientes-de-residuos-de-construcao-e-demolicao-em-caminhos-rurais-e-florestais/
http://www.lnec.pt/pt/descarregamentos/guia-para-a-utilizacao-de-materiais-provenientes-de-residuos-de-construcao-e-demolicao-em-preenchimento-de-valas/
http://www.lnec.pt/pt/descarregamentos/guia-para-a-utilizacao-de-materiais-provenientes-de-residuos-de-construcao-e-demolicao-em-preenchimento-de-valas/


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

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) 

Legislação Ambiental 

Regime Geral Gestão Resíduos 

Legislação RCD 

Legislação Fluxos 

Legislação de Construção 



Portaria n.º 40/2014, de 17 de fevereiro 

Normas para a correta remoção dos 
materiais contendo amianto e para o 
acondicionamento, transporte e 
gestão dos respetivos resíduos de 
construção e demolição com 
amianto gerados, tendo em vista a 
proteção do ambiente e da saúde 
humana 

Portaria n.º 40/2014, 

de 17 de fevereiro 

RESÍDUOS 

DL n.º 46/2008, 12 de março 

DL n.º 178/2006, 5 de setembro 

DL n.º 183/2009, 10 de agosto 

PROTEÇÃO TRABALHADORES 

DL n.º 266/2007, 24 de julho 

TRANSPORTE MERCADORIAS 
PERIGOSAS 

DL n.º 41-A/2010, 29 de abril 

OBRAS (ESTALEIROS) 

DL n.º 273/2003, 29 de outubro 

 



Portaria n.º 40/2014, de 17 de fevereiro - Enquadramento 

• Prevenir que RCD com amianto (resíduos perigosos) sejam misturados com 

outros RCD não perigosos gerados em obra, e encaminhados indevidamente, 

para reciclagem ou outra operação de valorização, com os decorrentes riscos 

para a saúde e ambiente 

• Prevê a RASTREABILIDADE dos resíduos de construção e demolição contendo 

amianto logo desde a sua produção, passando pela triagem na origem, 

posterior recolha e transporte, bem como o seu armazenamento e tratamento. 



Portaria n.º 40/2014, de 17 de fevereiro - Âmbito 

ATIVIDADES que envolvam:  

 Manuseamento de materiais contendo amianto (MCA):  

- Demolição de construções em que exista amianto ou materiais que contenham 
amianto; 

- Derrocada de edificações em que exista amianto ou materiais que contenham 
amianto;  

- Remoção do amianto ou de materiais que contenham amianto de instalações, de 
estruturas e de edifícios.  

 
Gestão dos resíduos de construção e demolição contendo amianto (RCDA) 

- Transporte, tratamento e eliminação de RCDA;  
- Deposição de resíduos em aterros autorizados para RCDA.  



Portaria n.º 40/2014, de 17 de fevereiro – Gestão dos RCDA [Art.º 3.º] 

RESPONSABILIDADE 

 Coresponsabilidade do produtor ou detentor,  transportador e operador de 
gestão de resíduo, na medida da respetiva intervenção e nos termos da 
legislação aplicável; 

 Obras particulares isentas de licenciamento e não sujeitas a comunicação 
prévia nos termos do RJUE cabe à entidade responsável pela gestão de 
resíduos urbanos. 

PROIBIÇÃO 

 Reutilização de MCA; 
 Reciclagem ou outras formas de valorização dos RCDA. 

OBRIGAÇÃO 

 Encaminhar para eliminação. 



Portaria n.º 40/2014, de 17 de fevereiro – Antes do início da obra [Art.º 4.º] 

CARACTERIZAÇÃO E INVENTARIAÇÃO MCA 

 - Identificar os materiais que presumivelmente contêm amianto;  

 - Proceder à caracterização e distinguir entre amianto friável e não friável; 

 - Proceder à recolha de amostras laboratoriais caso haja dúvida sobre presença 

do amianto (a partir de 8 de fevereiro de 2017 tem de ser através de empresas 

ou laboratórios acreditados para o efeito); 

 - Inventariar e registar os materiais contendo amianto no Plano de Segurança e 

Saúde em projeto: identificação e localização do elemento ou material de 

construção onde se encontra presente o amianto; extensão de MCA; avaliação 

dos riscos de libertação de poeiras ou partículas de amianto; estimativa das 

quantidades; acordo prévio. 

 

 



Portaria n.º 40/2014, de 17 de fevereiro – Antes do início da obra [Art.º 4.º] 

ACORDO PRÉVIO 

 O produtor de RCDA deve estabelecer um Acordo prévio com o destinatário 

final dos resíduos (aterro), o qual deve integrar o pedido de autorização à ACT. 

 

 



Portaria n.º 40/2014, de 17 de fevereiro – No decorrer da obra [Art.os 5.º e 6.º] 

REMOÇÃO DOS MCA 

- Prévia à demolição das edificações (exceto quando tecnicamente inviável); 
- MCA são mantidos inteiros não devendo ser fragmentados ou triturados. 

TRIAGEM, ACONDICIONAMENTO E ARMAZENAGEM PRELIMINAR  

 A entidade responsável pelo manuseamento e remoção dos MCA assegura: 

- O armazenamento preliminar no local da obra em zona especifica do estaleiro, dotada de 
pavimento permeabilizado, com acesso controlado, sendo utilizados preferencialmente 
contentores com sistema de fecho inviolável; 

- A separação seletiva dos RCDA  no local da obra, segregados por fileiras, em função da sua 
perigosidade, para evitar e prevenir a mistura de resíduos e a interferência nos acondicionamentos 
com resíduos contaminados como elementos metálicos, madeira, cascalho ou outros;   

 - O adequado acondicionamento no local da obra de forma a garantir que permanecem fechados 
de forma segura, até ao seu encaminhamento para instalação de eliminação: RCDA friáveis o 
acondicionamento deve ser realizado em dupla embalagem, através de saco estanque, colocado 
numa embalagem ou contentor suplementar selado e identificado; 

 - A remoção dos RCDA do local de trabalho, gradualmente e à medida que forem sendo 
produzidos. 

 

 



Portaria n.º 40/2014, de 17 de fevereiro – Transporte dos RCDA [Art.os 7.º e 8.º] 

 

 TRANSPORTE DOS  RCDA PROVENIENTES DA OBRA 
 

 - Notificar a ACT (atualizar sempre que se verifiquem alterações das condições de 
trabalho inicialmente constantes da Notificação inicial que impliquem um aumento 
da exposição a poeiras de amianto ou de MCA); 
 
 - Cumprir o Regulamento relativo ao transporte de mercadorias perigosas (no que 
se refere ao dispositivo de transporte e ao acondicionamento dos resíduos) quando 
se trate de transporte de RCDA friáveis; 
 
 - Acompanhar pelas eGAR. 



Portaria n.º 40/2014, de 17 de fevereiro – Transporte dos RCDA [Art.os 7.º e 8.º] 

 

 

29. Anulei uma e-GAR e, posteriormente, emiti uma nova guia. Posso associar as duas e-

GAR? 

A associação de guias só pode ser efetuada em dois casos: 

- Recusa de carga ou indisponibilidade do destino; 

Ou 

- Rastreabilidade de RCD (Resíduos de Construção e Demolição) com amianto. 

52.  Transporto resíduos de construção e demolição (RCD) com amianto, como devo 

utilizar as e-GAR? 

No transporte de RCD com amianto aplica-se o procedimento de registo estabelecido na 

Portaria n.º 145/2017, de 26 de abril, com as necessárias adaptações com vista a potenciar a 

rastreabilidade dos RCD com amianto, desde a sua produção (obra) até à sua eliminação em 

aterro, em observância do disposto na Portaria n.º 40/2014, de 17 de fevereiro, que aprova as 

normas para a correta remoção dos materiais contendo amianto e para o acondicionamento, 

transporte e gestão dos respetivos RCD com amianto gerados. 

Neste contexto, o produtor dos RCD com amianto deve obter a confirmação pelo destinatário 

final do resíduo (aterro), da receção dos respetivos resíduos gerados em obra. 

No caso os RCD com amianto serem encaminhados para um operador de gestão de resíduos 

(operador intermédio) que realiza a respetiva armazenagem temporária previamente ao seu 

encaminhamento para aterro, o operador intermédio deve posteriormente, associar as duas 

guias (produtor inicial > OGR intermédio e OGR intermédio > OGR final) para que o produtor 

tenha acesso à segunda guia (identificando o destino final) e que o OGR final tenha acesso à 

primeira guia (identificando a proveniência do resíduo). 



Portaria n.º 40/2014, de 17 de fevereiro – Transporte dos RCDA [Art.os 7.º e 8.º] 

 

 

53.  Com a publicação da Portaria n.º145/2017 continua a haver a necessidade de 

elaborar os Certificados de Receção de RCD? 

Sim. O operador de gestão de RCD envia ao produtor, no prazo máximo de 30 dias, um 

certificado de receção dos RCD recebidos na sua instalação, nos termos constantes do 

anexo III do Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março. 



Portaria n.º 40/2014, de 17 de fevereiro – Operações de gestão [Art.os 9.º e 10.º] 

 

 ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO 
 

- Notificar a ACT (atualizar sempre que se verifiquem alterações das condições de 
trabalho inicialmente constantes da Notificação prévia inicial que impliquem um 
aumento da exposição a poeiras de amianto ou de MCA) na qual deve constar no 
mínimo, a previsão/periodicidade das operações de armazenagem de RCDA, o n.º 
de operadores envolvidos, bem como o tipo e a quantidade estimada de RCDA a 
armazenar; 

- Cumprir os requisitos e medidas de prevenção da dispersão de fibras de amianto e 
de proteção da saúde dos trabalhadores definidos no que se refere integridade das 
embalagens e a sua identificação/rotulagem, manuseamento dos RCDA, período de 
armazenagem, procedimentos de emergência; infraestruturas de armazenagem, 
informação e formação do pessoal, entre outros; 

- Os RCDA produzidos em obras particulares isentas de licenciamento e não sujeitas 
a comunicação prévia, podem ser encaminhados por pessoas individuais ou 
coletivas para ecocentros autorizados. 

 



Portaria n.º 40/2014, de 17 de fevereiro – Operações de gestão [Art.os 9.º e 10.º] 

 

 ELIMINAÇÃO / ENCAMINHAMENTO PARA ATERRO 
 

- Notificar a ACT (atualizar sempre que se verifiquem alterações das condições de 
trabalho inicialmente constantes da Notificação prévia inicial que impliquem um 
aumento da exposição a poeiras de amianto ou de MCA) na qual deve constar 
no mínimo, a periodicidade da realização das operações de confinamento dos 
RCDA em aterro, a respetiva duração, número de operadores envolvido, o tipo e 
a quantidade de RCDA previsto para confinamento; 

- Cumprir os requisitos do regime jurídico da deposição de resíduos em aterro; 

- Cumprir os requisitos e medidas de prevenção da dispersão de fibras de amianto 
e de proteção da saúde dos trabalhadores definidos no período de vida útil dos 
aterros e após o seu encerramento. 
 
 

 

 

 



Portaria n.º 40/2014, de 17 de fevereiro – Segurança, acidentes e emergências 
[Art.o 11.º] 

 

 Os procedimentos de remoção, transporte e deposição de RCDA devem 
salvaguardar a segurança e proteção da saúde dos trabalhadores e de terceiros. 
 
Em caso de acidente (fases de remoção, transporte e deposição dos RCDA): 
 

-Proceder ao confinamento da zona afetada, caso não seja possível o 
confinamento, proceder ao tratamento dos RCDA, de forma a minimizar a 
libertação de fibras de amianto para o ar, nomeadamente através da 
humidificação ou utilização de substância pastosas aglutinantes; 

 
-Aplicar as medidas de prevenção e controlo previstas no Anexo à Portaria, sem 

prejuízo da demais legislação aplicável. 
 
 

 

 

 



Recursos 

 

 



Recursos 
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DESAFIO AMBIENTAL 




