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Desde o Inicio da história da humanidade que o homem na sua 
necessidade de sobrevivência, tem vindo a alterar as paisagens 
naturais em busca de produção de materiais que levam sempre 
à produção de resíduos.
Por todo o mundo, o ramo da construção é um dos mais vastos 
setores que compõem a indústria de um país e Portugal não é exceção.

Só nas últimas décadas começou a surgir a preocupação com 
os resíduos resultantes desta atividade e sua correta gestão, 
procurando uma gestão circular com equilíbrio entre o custo 
ambiental e o económico sem prejudicar o desenvolvimento.

Os Resíduos de Construção e Demolição (RCD), resultantes da 
indústria da construção, constituem uma parte considerável, 
cerca de 25% e 30% do total de resíduos produzidos na União 
Europeia1. Devido ao seu impacto ambiental e ao seu potencial 
de reutilização e reciclagem, os RCD foram identificados pela 
União Europeia como um fluxo de resíduo prioritário.

Apesar de Portugal ter regulamentação específica para a gestão 
de RCD desde 2008, a quantidade de RCD encaminhados para 
reciclagem é ainda reduzida, verificando-se deposições ilegais 
deste fluxo de resíduos um pouco por todo o país.

1 Comissão Europeia (2019) Construction and Demolition Waste (CDW). Disponível 
em https://ec.europa.eu/environment/waste/construction_demolition.htm. Acedido 
a 5 de fevereiro de 2019

Queremos fazer parte da solução para um melhor meio 
ambiente, promovendo a sustentabilidade, economia circular 
com arte e cidadania.

Estamos cá por si.

Nuno Leitão 
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PONTO DE 
PARTIDA

Razões para o projeto e objetivos
Atendendo a esta situação a União de freguesias de 
Santa Iria da Azóia, São João da Talha e Bobadela 
(UF-SSB) identificou a necessidade de elaborar uma 
estratégia para a correta gestão e valorização dos RCD 
na sua área de abrangência. 

Atualmente verifica-se constantemente depósitos 
ilegais, em terrenos da freguesia, bermas de estradas, 
parques não urbanos e baldios constituindo a curto prazo 
riscos ambientais ou de saúde pública. Os habitantes 
não sensibilizados para esta temática, não separam os 
RCD, nem têm a preocupação da não destruição que 
facilite a reutilização. Deparando-se a freguesia com  
a impossibilidade de reutilizar, redirecionar ou reparar 
e ficando apenas com a possibilidade de entrega para 
depósito em aterro.

Constatando-se que o estado do edificado, 
predominantemente urbano, com bairros de moradias 
unifamiliares em dominância, que surgem com  
a explosão demográfica na década de 70 e 80, assente 
numa fase inicial de génese ilegal, estando atualmente 
a parte residual em processo de reconversão. 
Perante este cenário será fácil concluir que a junta 
se depara com muitas situações de pequenas obras  
e remodelações na sua área de influência, gerando  
deste modo um aumento contínuo de RCD.

RESÍDUOS RECOLHA 
EM BIG BAGS

RECOLHA 
EM CONTENTOR



Nasceu assim o projeto “Entulho com 
Arte”, financiado pelo Fundo Ambiental, 
com o objetivo principal de promover 
a correta Gestão Sustentável dos 
Resíduos de Construção e Demolição 
(RCD) de pequenas obras, permitindo  
a sensibilização e consciencialização  
da população para esta temática. 

Face ao abandono na via e outros locais 
públicos e nos contentores de resíduos 
existentes, surge a oportunidade de dar 
um novo sentido ao tema dos RCD.

Deste modo a UF-SSB preparou  
um local para a recolha deste resíduos 
em moldes apropriados com a instalação 
de contentores e separadores, garantindo 
num momento seguinte o adequado 
tratamento, mediante britagem dos 
mesmos com a aquisição de máquina 
própria, com vista à criação de sub 
base para obras da junta de freguesia 
e em caminhos públicos e históricos, 
nomeadamente no Caminho de Fátima/
Caminho de Santiago de Compostela, 
para a criação de obras arte a colocar  

no espaço público, na criação de mobiliário 
urbano, e de lajetas para colocação  
nos pavimentos pedonais.

A operação de recolha é feita através 
da utilização de Big Bag que possibilita 
a separação em obra. A junta possui 
transporte apropriado e um sistema 
de agendamento com dias e horários 
próprios.

O público-alvo, residentes adultos da 
Freguesia, será sensibilizado para a 
temática através de comunicação on line 
e offline e de várias oficinas propostas 
com os parceiros. 

Procurar-se-á envolver também na 
sensibilização fabricantes de material de 
construção, donos de obra, empresas de 
remodelação, de demolição, de construção, 
projetistas, designers, arquitetos e  empresas 
da distribuição.

TRITURADORA 
DE RESÍDUOS

NOVOS 
MATERIAIS

RECICLADOS
NOVAS

APLICAÇÕES



ENQUADRAMENTO 
LEGAL
Regime geral de gestão de RCDs 
(Responsabilidade da gestão de RCDs, 
Elaboração de projeto e execução em 
obra, Reutilização, triagem, plano de 
prevenção)
A Diretiva de Resíduos, alterada pela 
Diretiva (UE) 2018/851, de 30 de maio, 
no âmbito do Pacote de Economia Circular, 
define RCD como os “resíduos que resultam 
das atividades de construção e demolição 
de um modo geral”, incluindo também 
“os resíduos provenientes de pequenas 
atividades de bricolagem que envolvam 
atividades de construção e demolição 
em habitações particulares”. É indicado 
que os RCD devem ser entendidos como 
correspondendo aos tipos de resíduos 
incluídos no capítulo 17 da lista de 
resíduos estabelecida pela Decisão 
2014/955/UE, na versão em vigor em 4 
de julho de 2018.

O Decreto-lei nº 46/2008 de 12 de Março, 
alterado pelo Decreto Lei nº 73/2011, 
de 17 de junho, estabelece o regime 
das operações de gestão de resíduos 
resultantes de obras ou demolições de 
edifícios ou de derrocadas, designados 
de Resíduos de Construção e Demolição 
(RCD), compreendendo a prevenção e 
reutilização e as suas operações de recolha, 
transporte, armazenagem, triagem, 
tratamento, valorização e eliminação.

Com o objetivo de se avançar rumo a uma 
sociedade europeia da reciclagem, a atual 
Diretiva-Quadro “Resíduos” (2008/98/CE) 
estabeleceu, para os resíduos de construção 
e demolição (RCD), a meta de 70% para  

a sua valorização, a atingir em 2020.  
Com efeito, os RCD foram considerados  
um fluxo prioritário pela União Europeia, 
o que se reflete nas estratégias emanadas 
para a competitividade sustentável do setor 
da construção e seus resíduos. Esta Diretiva 
encontra-se transposta para a legislação 
nacional pelo Decreto-Lei n.º 73/2011,  
de 17 de junho.

O Decreto-lei nº 46/2008 de 12 de Março, 
alterado pelo Decreto Lei nº 73/2011, 
de 17 de junho, estabelece o regime 
das operações de gestão de resíduos 
resultantes de obras ou demolições de 
edifícios ou de derrocadas, designados 
de Resíduos de Construção e Demolição 
(RCD), compreendendo a prevenção e 
reutilização e as suas operações de recolha, 
transporte, armazenagem, triagem, 
tratamento, valorização e eliminação.

O principal objetivo do Decreto-Lei n.º 
46/2008, de 12 de março, que estabelece 
o regime das operações de gestão de RCD, 
assentou na criação de condições legais 
para a correta gestão destes resíduos que 
privilegiasse a prevenção da produção e 
da perigosidade, o recurso à triagem na 
origem, à reciclagem e a outras formas de 
valorização, diminuindo-se a utilização 
de recursos naturais e minimizando o 
recurso à deposição em aterro.



Responsabilidade da gestão de RCD
São responsáveis pela gestão dos RCD 
todos os intervenientes no seu ciclo  
de vida, desde o produto original até  
ao resíduo produzido, na medida  
da respetiva intervenção do mesmo.

Os RCD produzidos em obras particulares 
isentas de licença e não submetidas  
a comunicação prévia, a gestão cabe  
à entidade responsável pela gestão  
de resíduos urbanos.

A responsabilidade da gestão dos resíduos 
produzidos numa obra deve ficar definida 
contratualmente entre as partes (dono 
de obra, empreiteiros, subempreiteiros). 
A estes intervenientes, cabe assegurar  
a correta separação e o destino a dar.

Elaboração de projetos e respetiva 
execução em obra
A legislação estabelece que a elaboração 
de projetos e a respetiva execução  
em obra devem privilegiar a adoção  
de metodologias e práticas que:

 • Minimizem a produção e a 
perigosidade dos RCD, designadamente 
por via da reutilização de materiais e da 
utilização de materiais não suscetíveis 
de originar RCD contendo substâncias 
perigosas;

 • Maximizem a valorização de resíduos, 
designadamente por via da utilização  
de materiais reciclados e recicláveis;

 • Favoreçam os métodos construtivos 
que facilitem a demolição orientada para 
a aplicação dos princípios da prevenção 

e redução, assim como para a hierarquia 
das operações de gestão de resíduos.

Reutilização de RCD
Ao planear a obra deverá ter-se em 
atenção a reutilização de materiais  
e a utilização de materiais que permitam 
a reutilização posterior.

O regime de RCD prevê a reutilização 
de solos e rochas não contaminados nas 
seguintes operações:

 • Em outra obra sujeita a licenciamento 
ou comunicação prévia;

 • Na recuperação ambiental e paisagística 
de explorações mineiras e de pedreiras;

 • Na cobertura de aterros destinados  
a resíduos;

 • Em locais licenciados pela câmara 
municipal para alteração do relevo 
natural.

Assim sendo, a gestão dos solos e rochas 
que são encaminhados para os destinos 
acima referidos não requer a utilização 
de guia de acompanhamento de resíduos, 
nem o seu registo no Mapa Integrado de 
Registo de Resíduos (MIRR).

Triagem
Todos os RCD que não sejam passíveis 
de reutilização devem ser sujeitos 
a triagem em obra com vista ao seu 
encaminhamento, por fluxos e fileiras 
de materiais, para reciclagem ou outras 
formas de valorização.



Plano de prevenção e gestão de RCD
O plano de prevenção e gestão de RCD é um 
documento obrigatório que acompanha o 
projeto de execução nas empreitadas e 
concessões de obras públicas, devendo 
ser atestado o seu cumprimento no auto 
de receção provisória, em cumprimento 
do Código dos Contratos Públicos. 
Este é um documento dinâmico e de 
responsabilidade partilhada que assegura 
o cumprimento dos princípios gerais 
de gestão de RCD elaborado a nível do 
projeto, tendo várias funções essenciais, 
nomeadamente:

 • Caracterização sumária da obra a 
efetuar, com a descrição dos métodos 
construtivos a utilizar;

 • Definição da metodologia para 
incorporação de reciclados de RCD;

 • Definição de metodologia de prevenção 
de RCD, identificando e estimando os 

materiais a serem reutilizados na própria 
obra ou noutros destinos;

 • Identificação dos métodos de 
acondicionamento e triagem de RCD na 
obra;

 • Estimativa dos RCD a serem 
produzidos, da fração a reciclar ou a 
sujeitar a outras formas de valorização, 
bem com da quantidade a eliminar, com 
identificação do respetivo código LER.

Com efeito, no que respeita ao potencial de 
valorização, é amplamente reconhecido 
que os RCD contêm percentagens 
elevadas de frações reutilizáveis e 
recicláveis, apresentando um potencial 
de valorização significativo que atinge, 
em alguns Estados-Membros, níveis 
superiores a 80%.



PLANO DE AÇÃO PARA 
UMA ECONOMIA CIRCULAR
Em Portugal, o Ministério do Ambiente, 
no âmbito das iniciativas para a 
Economia Circular, tem como um dos seus 
objetivos “promover a valorização de 
subprodutos e resíduos atuando sobre a 
prevenção, facilitando o desenvolvimento 
de estratégias e mecanismos de 
extração de recursos (p.e. metais 
críticos, nutrientes), e atuando sobre 
as barreiras normativas à recirculação 
dos materiais, nomeadamente através  
da atuação do Observatório de produtos, 
resíduos e matérias-primas secundárias  
a ser implementado”.

Na sequência da política Europeia 
para a Economia Circular, também 
Portugal apresentou em 2017 um 
Plano de Ação para Economia Circular 
(PAEC). Este substancia a visão  
do Governo em matéria de políticas de 
promoção de uso eficiente de recursos,  
na gestão e valorização de fluxos específicos 

de resíduos, na eficiência energética  
e no crescimento verde.

O PAEC considera o setor da construção 
como sendo prioritário.

Procura-se com a economia circular na 
área dos resíduos: 

 • Aumentar a introdução de matérias-
primas secundárias na economia;
 • Diminuir a produção de resíduos;
 • Reduzir a procura de matérias-primas 
(primárias);
 • Diminuir a emissão de gases com 
efeito de estufa;
 • Reduzir o consumo de água.
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O QUE FAZER 
COM OS RCDS
Para planear uma obra de forma a 
minimizar a utilização de recursos e 
proteger o meio ambiente, no que à gestão 
de RCDs diz respeito, deverá atender-se 
aos seguintes tópicos:

 • Planeamento
 • Separação em obra
 • Depósito em local apropriado
 • Tratamento e armazenamento em 
depósito

A UF-SSB após identificar os principais 
desafios e constrangimentos, estabeleceu 
um Plano de Ação para a correta Gestão 
Sustentável dos RCD, criando um local 
apropriado que sirva de depósito e banco 
de materiais para serem reutilizados, 
disponibilizando uma máquina de britagem 
para aproveitamento de entulhos, sacos 
Big Bag para a correta separação em 
obra e transporte e finalmente criando 
a possibilidade de facilitar a recolha dos 
RCD.

Planeamento
Logo no momento de projetar a obra, deve 
ter-se atenção a redução do consumo de 
matérias-primas utilizando materiais 
provenientes de depósitos (banco de 
materiais) que podem ser reciclados, a 
demolição que deverá ser efetuada de 
forma seletiva para reutilização em obras 
futuras ou na própria obra, a entrega 
deverá ser em local apropriado e os 
custos económicos e ambientais da obra 
estudados.

A sensibilização de todos os envolvidos 
deverá ser também uma preocupação 
incluída no planeamento, no sentido 
de todos estarem conscientes e serem 
promotores de boas práticas.

Separação em obra
A não correta separação dos resíduos 
na origem, particularmente em obras de 
menor dimensão, constitui um obstáculo 
à gestão de RCD, pois leva a que uma 
quantidade substancial de resíduos com 
elevado potencial de valorização seja 
desperdiçada devido à contaminação dos 
mesmos.

Para tal deverá, nos projetos de demolição, 
executar-se um desmantelamento de forma 
criteriosa, componente a componente, de  
preferência com equipamento manual 
e elaborar um inventário dos materiais 
presentes planeando a melhor forma de os 
separar.

A recolha seletiva dos RCD e a correta 
separação na origem passa pela alteração 
de hábitos por parte dos produtores de 
resíduos que, gradualmente deverão 
incluir no seu plano de trabalho as 
seguintes ações relacionadas com a gestão 
de RCD em obra:

 • Estimar previamente a quantidade 
e tipo de resíduo a produzir, tendo em 
conta os materiais a utilizar e o tipo de 
obra em questão;

 • Prever, na obra, um espaço adequado 
para a colocação dos contentores de 
separação de resíduos, tendo em conta a 
estimativa referida no ponto anterior;

 • Promover a separação dos materiais 
que podem ser diretamente reutilizados 
noutras obras (como portas, janelas, 
tijolos e telhas);



 • Separar os resíduos que não podem 
ser reutilizados, mas que podem ser 
reciclados como: papel e cartão, vidro, 
plásticos, madeiras, metais e fracção inerte 
(tijolos e telhas partidos, argamassas 
diversas, betão e betão armado, 
cerâmicas, etc), de forma a garantir um 
encaminhamento para reciclagem das 
diferentes tipologias de resíduos;

 • Separar e encaminhar para destino 
adequado os RCD perigosos;

 • Preferir a utilização de embalagens 
recicláveis, promovendo a sua reutilização 
sempre que viável e exigir a sua recolha 
por parte do fornecedor do produto;

 • Motivar os funcionários para a 
deposição seletiva dos resíduos.

É do conhecimento geral que esta 
forma correta de atuar se depara 
com a necessidade de mais espaço de 
armazenamento e a necessidade de maior 
carga de trabalho, no entanto embora não 
exista um retorno financeiro na maioria 
dos casos, se a obra for bem planeada 
poderá implicar menos custos e será 
sempre um ato de cidadania proteger o 
ambiente evitando o uso excessivo de 
recursos.

Depósito em local apropriado
Obras particulares não sujeitas  
a licenciamento e controlo prévio.

Um particular que pretenda desfazer-se  
dos RCD provenientes de obras particulares 
isentas de licença ou controlo prévio que 
detém, pode optar por uma das seguintes 
vias:

 • Contactar o respetivo município/
junta de freguesia uma vez que é este 
que, de acordo com o disposto no artigo 
3.º, tem a responsabilidade da sua gestão;

 • Entregar diretamente os RCD no 
local apropriado, respeitando as condições 
em vigor.

Deposição indevida
Os principais impactos ambientais 
relacionados com os resíduos de 
construção civil e demolição (RCD) são 
aqueles associados às deposições ilegais.

A deposição ilegal não controlada destes 
resíduos em locais inapropriados como 
terrenos baldios, terrenos junto a estradas, 
entre outros, constitui um risco para o 
meio ambiente e para a saúde pública.

Esta forma de atuar está muitas vezes 
ligada à falta de civismo e à falta de 
conhecimento da população e das 
empresas, sobre como deve ser feita a 
gestão adequada de RCD.



AVALIAÇÃO 
DOS RESULTADOS
Pode afirmar-se que as modificações 
do ambiente impactado pela construção 
vão além das modificações do perímetro 
de obras. Elas estão presentes no local 
de extração de cada um dos recursos 
e nos ambientes onde os resíduos são 
depositados de maneira direta (terrenos 
onde a empresa de construção deposita 
os entulhos) ou indireta (assoreamento 
causado pelos resíduos sólidos que são 
levados de maneira indevida).

As empresas de construção uma vez 
sensibilizadas para a necessidade 
de garantir a correta gestão dos RCD 
produzidos em obra e para o seu devido 
encaminhamento, deverão proceder ao 
desmantelamento cuidadoso do edificado 
e das infraestruturas nas obras de 
demolição e de reabilitação, resultando 

numa maior recuperação dos materiais 
de construção e promovendo a sua 
reutilização e reciclagem. Os materiais e 
componentes provenientes dos RCD são 
incorporados nos setores da construção 
e da indústria, contribuindo para evitar 
a extração de recursos naturais e para 
promover o uso eficiente de recursos.

Os cidadãos, no seu papel de donos de 
obra, após serem conhecedores de toda 
a problemática dos RCD, deveram exigir 
o devido encaminhamento dos resíduos 
produzidos.

Os impactos dos resíduos da construção 
civil é um problema de todos e como 
tal, deve ser solucionado de forma 
cooperativa.



SERVIÇOS DISPONÍVEIS,  
INFRAESTRUTURAS  
E INFORMAÇÕES SUPLEMENTARES
Na Junta de Freguesia fazemos o armazenamento, triagem, 
valorização e reciclagem de resíduos de construção e demolição 
(RCD) em estaleiro, visando, assim, dar resposta a um dos 
principais desafios na freguesia.

Ao serem rececionados, os resíduos são sujeitos a uma triagem 
e uma operação de controlo de qualidade e, em função das suas 
características, tipologia e estado de contaminação com outros 
materiais, são objeto de valorização, reciclagem, tratamento, 
incineração ou deposição em aterro legal.

Para informações acerca do modo de funcionamento e horários 
preencha o formulário disponível online em https://uf-ssb.pt/
atividade/projetos/entulho-com-arte/ ou entre em contato 
através dos telefones 219959410 / 219554525 / 219533580

Ser um Bom Cidadão e contribuir: 
Para preservar o ambiente e para o bem estar de todos


