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PREÂMBULO

No âmbito do projeto da “Recuperação e Ampliação da ETAR do Funchal”, o Consórcio
ECOserviços – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda./ CONSULMAR – Projectistas e Consultores,
Lda., apresenta, seguidamente, o Plano de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição.
Estes documentos têm como objetivo definir e caracterizar as medidas a implementar nas fases
de obra e de exploração, por forma a alcançar um excelente nível na prevenção e gestão de
resíduos

Montijo, 31 de Agosto de 2018
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1 – INTRODUÇÃO
O presente Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição refere-se ao
Projeto de Execução das Infraestruturas da “ETAR do Funchal – 2ª FASE” a implementar no Vale
do Lazareto, localizada no concelho do Funchal.
O presente plano pretende que o adjudicatário cumpra toda a legislação em vigor relativa à
gestão de resíduos e aplicáveis a todas as atividades a desenvolver no âmbito dos trabalhos da
construção da ETAR do Funchal.
O Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição deve ser
complementado pelo adjudicatário, de acordo com o modelo do Anexo 1 e em conformidade
com o Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março. Posteriormente, será sujeito a validação pela
C.M.FUNCHAL, a qual em nada diminui a responsabilidade do adjudicatário perante a
necessidade de dar cumprimento às exigências preconizadas no Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12
de Março.
Para a elaboração e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de
Construção e Demolição, o adjudicatário deve incluir na sua equipa de trabalho um
técnico com competências adequadas na área de Ambiente.
Cumulativamente o adjudicatário deve ainda dar resposta aos pontos estabelecidos no
presente documento.
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2 – PRODUÇÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO
O adjudicatário é o responsável pela gestão dos resíduos de construção e demolição
produzidos, devendo seguir a hierarquia das operações de gestão estabelecido no Regime Geral
da Gestão de Resíduos, do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro e com a redação
conferida pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 Junho.
Deve ser privilegiado o recurso às melhores tecnologias disponíveis que permitam o
prolongamento do ciclo de vida dos materiais através da sua reutilização.
Os solos e rochas que não contenham substâncias perigosas provenientes da actividade de
construção devem, sempre que possível, serem reutilizados na obra de origem.
Caso os solos e rochas não sejam reutilizados na obra de origem, o adjudicatário pode proceder
à sua reutilização noutra obra sujeita a licenciamento, na recuperação ambiental e paisagística
de explorações minerais e de pedreiras, na cobertura de aterros destinados a resíduos ou em
local licenciado pela câmara municipal.
O adjudicatário deve utilizar os resíduos da construção e demolição (RCD) em obra tendo em
conta as normas técnicas nacionais e comunitárias aplicáveis neste âmbito.
Na ausência de normas técnicas aplicáveis, o adjudicatário deve guiar-se pelas especificações
técnicas definidas pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), nomeadamente:


Guia para a utilização de agregados reciclados grossos em betões de ligantes hidráulicos
(LNEC E471-2006);



Guia para a reciclagem de misturas betuminosas a quente em central (LNEC E472-2006);



Guia para a utilização de agregados reciclados em camadas não ligadas de pavimentos
(LNEC E473-2006);



Guia para a utilização de resíduos de construção e demolição em aterro e camada de leito
de infraestruturas de transporte (LNEC E474-2006);



Guia para a utilização de materiais provenientes de resíduos de construção e demolição em
caminhos rurais e florestais (LNEC E484-2016);
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Guia para a utilização de materiais provenientes de resíduos de construção e demolição em
preenchimento de valas (LNEC E485-2016).

3 – RECOLHA E ARMAZENAGEM TEMPORÁRIA EM OBRA
O adjudicatário obriga-se a executar uma correta triagem dos resíduos em obra com vista ao
seu encaminhamento por fluxos e fileiras de materiais, para reciclagem ou outras formas de
valorização.
De forma a garantir uma correta triagem, o adjudicatário deve proceder à classificação em obra
dos principais resíduos a produzir de acordo com a lista europeia de resíduos, LER, publicada
pela Decisão 2014/955/EU, da Comissão, de 18 de Dezembro, a qual diz respeito a uma lista
harmonizada de resíduos que tem em consideração a origem e composição dos resíduos,
recorrendo ao uso de cartazes de identificação resistentes às intempéries.
Após triagem, o adjudicatário deve acondicionar corretamente os diferentes tipos de RCD em
contentores trapezoidais abertos ou fechados, sacos de polipropeno (1 m³), em área delimitada
com sinalização adequada (ex: fitas ou correntes), ou outro tipo de meios de contentorização
adequados.
Os meios de contentorização para os resíduos contendo substâncias perigosas devem ser de
preferência metálicos de modo a resistir a perfurações e evitar possíveis derrames, assim como
devem permitir o fecho hermético.
O local de armazenamento dos resíduos perigosos deverá observar o cumprimento das normas
de segurança na armazenagem de produtos perigosos e integrar as medidas de proteção contra
derrames acidentais e formação de lixiviados. Nesse sentido, deverão ser construídas bacias de
retenção resguardadas por um coberto para colocação dos contentores desses resíduos, os
quais deverão estar devidamente identificados com o tipo de resíduo e respetivo código LER.
4 – TRANSPORTE
O transporte de RCD deve ser efetuado em observância da legislação aplicável nesta matéria,
conforme se encontra exposto no ponto 8, e em conformidade com o estabelecido na Portaria
n.º 145/2017, de 26 de Abril.

ETAR do Funchal

3
Município do Funchal • Praça do Município • 9004-512 Funchal • Telef.: 351 291 211000
Fax: 351 291 211009 • E-mail: cmf@cm-funchal.pt • Site: www.cm-funchal.pt

2018-180-ANEXO B [2395]

O transporte de RCD deve fazer-se acompanhar por uma Guia Eletrónica de Acompanhamento
de Resíduos (e-GAR), as quais se encontram disponíveis na plataforma eletrónica da APA, I.P.,
como parte integrante do SIRER.
O adjudicatário deverá garantir que os materiais polvorentos sejam transportados devidamente
cobertos e que procede à limpeza imediata de resíduos derramados durante a carga, transporte
ou descarga.
No caso do transporte de terras escavadas, deverão ser adotadas medidas que visem minimizar
a perturbação nas zonas adjacentes à obra, tendo em atenção as consequências que daí
poderão advir para a população.
5 – LICENCIAMENTO DAS OPERAÇÕES DE ARMAZENAGEM, TRIAGEM E VALORIZAÇÃO
Nos termos da legislação em vigor, o adjudicatário está dispensado de licenciamento nas
seguintes operações:


Armazenagem de RCD na obra durante o prazo de execução da mesma, contudo, a sua
manutenção em obra deverá ser pelo mínimo tempo possível, e no caso de resíduos
perigosos, não poderá ser superior a três meses.



Triagem e fragmentação de RCD quando efetuadas na obra;



Reciclagem que implique a reincorporação de RCD no processo produtivo;



Realização de ensaios para avaliação prospetiva da possibilidade de incorporação de RCD em
processo produtivo;



Utilização de RCD na obra de origem ou noutra obra devidamente licenciada.

A operação de armazenagem e de triagem de RCD em obra deve ser realizada de acordo com o
disposto no ponto 3.
Os equipamentos a utilizar na operação de fragmentação de RCD deverão cumprir com as
exigências de segurança e devem estar em conformidade com legislação aplicável em matéria
do descritor ruído.
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O adjudicatário ao encaminhar os RCD para serem utilizados em outra obra, deverá
previamente, ser detentor de uma cópia do licenciamento da referida obra.
6 – ELIMINAÇÃO
O adjudicatário poderá depositar os RCD em aterro após submissão destes a triagem.
O aterro deve encontrar-se licenciado e a ser operado de acordo com o DecretoLei n.º 183/2009 de 10 de Agosto.
7 – REGISTOS
O adjudicatário deve proceder ao registo (se ainda não o fez) no atual Sistema Integrado de
Licenciamento do Ambiente (antigo SIRER ou posterior SIRAPA) quando no ato da sua produção
empregue pelo menos 10 trabalhadores e que produzam resíduos não urbanos, e/ou que
produzam resíduos perigosos, e/ou que procedam à recolha, ao tratamento ou ao transporte
de resíduos a título profissional.
O adjudicatário deve manter um arquivo dos certificados de receção dos RCD.
Os modelos do certificado deverão ser de acordo com o Anexo III do Decreto-Lei n.º 46/2008,
de 12 de Março.
8 – GUIAS ELECTRÓNICAS DE ACOMPANHAMENTO DE RCD
O transporte de resíduos é obrigatoriamente acompanhado por uma e-GAR, excetuando-se o
definido no ponto 2, do artigo 6º da Portaria n.º 145/2017, de 26 de Abril.
O produtor ou detentor de resíduos deve emitir uma e-GAR em momento prévio ao transporte
de resíduos ou permitir que o transportador o ou o destinatário dos resíduos efetue a sua
emissão.
As e-GAR incluem a seguinte informação:
- Identificação, quantidade e classificação discriminada dos resíduos;
- Origem e destino dos resíduos, incluindo a operação a efetuar;
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- Identificação dos transportadores;
- Identificação da data para o transporte de resíduos.
Em caso de alteração aos dados originais da e-GAR efetuada pelo destinatário dos resíduos no
momento de receção dos resíduos, o produtor ou detentor deverá aceitar ou recusar as
mesmas no prazo máximo de 10 dias, e deverá assegurar que a e-GAR fica concluída na
plataforma eletrónica, após receção dos resíduos pelo destinatário, no prazo máximo de 30
dias.
Nos casos em que a e-GAR é emitida pelo transportador ou o destinatário, o detentor ou
produtor de resíduos deverá confirmar na plataforma eletrónica e em momento prévio ao
transporte, o correto preenchimento da mesma, bem como a autorização do transporte dos
resíduos.
Sempre que o produtor ou o detentor de resíduos esteja impedido de dar cumprimento ao
referido anteriormente, deve proceder à assinatura, em suporte físico, da e-GAR, no momento
de transporte e, posteriormente, proceder à confirmação, na plataforma eletrónica, num prazo
máximo de 15 dias, da autorização do transporte de resíduos, bem como correto
preenchimento da e-GAR. Sempre que ocorra esta situação, o destinatário da e-GAR fica
obrigado a conservá-la materializada em suporte físico, até ao momento em que o produtor ou
detentor dos resíduos proceda à referida confirmação na plataforma eletrónica.
O produtor ou detentor, o transportador e o destinatário de resíduos devem conservar as eGAR, em formato físico ou eletrónico, durante um período de cinco ano.
As e-GAR devem, quando solicitadas, ser facultadas às autoridades competentes em matéria de
resíduos e de transporte de mercadorias.
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ANEXO
PLANO DE PREVENÇÃO E GESTÃO
DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO
E DEMOLIÇÃO

Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição
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I. Dados gerais da entidade responsável pela obra
Nome Município do Funchal
Morada Praça do Município
Telefone 291 211 000
NIPC

Localidade
Fax
CAE Principal

Funchal
291 211 009
Rev.3 ………………

Código Postal
E-Mail

9004-512 Funchal
cmf@cm-funchal.pt

II. Dados gerais da obra
Tipo de Obra
Código CPV
N.º de processo de Avaliação de Impacte Ambiental
Identificação do local de implantação

Construção da 2ª Fase da ETAR do Funchal, no Vale do Lazareto
…………………
(não aplicável)
Santa Maria Maior (ETAR) e S. Gonçalo, concelho do Funchal

III. Resíduos de Construção e Demolição
1. Caracterização da obra
Caracterização sumária da obra a efetuar
Execução de estruturas em betão armado, pinturas e revestimentos interiores e exteriores;
Demolição de estruturas existentes;
Movimentos de terras incluindo abertura de vala para instalação de coletores gravíticos e de tubagens em pressão;
Execução de arranjos exteriores com pavimentação;
Demolição e desativação de infraestruturas existentes, incluindo circuitos hidráulicos, etc.
Execução de instalações elétricas;
Todas as obras acessórias, necessárias ao bom funcionamento de todas as instalações.
Descrição dos métodos construtivos a utilizar tendo em vista os princípios referidos no art.º 2.º do Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março
Na presente obra prevê-se um volume com algum significado de resíduos provenientes de operações de demolição de estruturas existentes, nomeadamente elementos estruturais de betão,
alvenaria, revestimentos, materiais metálicos e plásticos. Os RCD destas operações deverão, sempre que possível ser reutilizados, para minimização de desperdícios e transporte de todos os
produtos sobrantes para vazadouro autorizado.
Das operações de construção das infraestruturas e de instalação de tubagens resultarão igualmente alguns resíduos, principalmente devido ao movimento de terras. Destaca-se a produção de solos e
rochas não contaminadas que deverão ser reutilizadas na própria obra, onde as suas características o permitam, devendo os sobrantes ser reutilizados noutra obra.

Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição

2/4

2. Incorporação de reciclados
Metodologia para a incorporação de reciclados de RCD
Não aplicável.

Reciclados de RCD integrados na obra
Identificação dos Reciclados

Quantidade integrada na obra (ton ou m3)

Quantidade integrada relativamente ao total de materiais usados (%)

Não aplicável
Valor total

3. Prevenção de Resíduos

Metodologia de prevenção de RCD






Proceder à triagem na origem para uma posterior valorização dos resíduos possíveis;
Estabelecer contactos com os operadores licenciados, para uma recolha e transporte dos resíduos e encaminhamento para um destino final adequado;
Recolha e envio dos resíduos perigosos (equiparáveis a resíduos industriais perigosos) para centros integrados de recuperação, valorização e comercialização;
Reutilização de solos e rochas não contendo substâncias perigosas, preferencialmente na obra de origem e, caso não seja possível, a sua utilização como material e cobertura
em aterros sanitário de RSU, na requalificação de pedreiras abandonadas ou ainda em local licenciado pelas câmaras municipais (DL139/89, de 28 de Abril e posteriores
alterações);




Separação dos resíduos de sucata pela tipologia dos metais (ferrosos e não ferrosos);
As águas de lavagens das autobetoneiras/betoneiras deverão ser descarregadas para uma bacia de decantação. Estas zonas especificas de lavagem deverão ser identificadas e
comunicadas aos operadores da central de betonagem e/ou aos condutores das autobetoneiras. Sempre que seja possível, as águas decantadas, deverão ser reutilizadas (ex.:
reutilização na produção de betão). Os sólidos decantados deverão ser removidos periodicamente, podendo ser enviados para destinos autorizados juntamente com os
restantes resíduos de construção e demolição (resíduos inertes de betão ou mistura de betão com outros inertes). Mesmo que exista a possibilidade de ligar a descarga de
águas residuais à rede, deverá existir a prévia decantação das águas;



Na utilização de bentonites na abertura de fundações deverão utilizar-se equipamentos de recirculação e recuperação das mesmas. Quando isto não seja possível proceder-seá com especial atenção à sua eliminação para evitar derrames que possam levar à impermeabilização dos solos;



Utilização de materiais na obra contendo menor quantidade de substâncias perigosas.
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Materiais a reutilizar em obra
A reutilização de materiais pressupõe a não alteração das características físicas do mesmo, como por exemplo: agregados provenientes de camadas de pavimento não ligadas, alvenarias e
misturas betuminosas, solos e rochas não contaminados.
Identificação dos Reciclados

Quantidade integrada na obra (ton ou m3)

Quantidade integrada relativamente ao total de materiais usados (%)

17 01 07 – Misturas de betão, tijolos,
ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos
não abrangidos em 17 01 06
17 03 01 – Misturas betuminosas
contendo alcatrão
17 05 04 - Solos e rochas não contendo
substâncias perigosas

-

Valor total

4. Acondicionamento e triagem

Referência aos métodos de acondicionamento e triagem de RCD na obra ou em local afeto à mesma



Os materiais que não seja possível reutilizar e que constituam RCD são obrigatoriamente objeto de triagem em obra com vista ao seu encaminhamento, por fluxos e fileiras de
materiais, para reciclagem ou outras formas de valorização. Em caso de impossibilidade de triagem em obra, os RCD devem ser encaminhados para operador licenciado;






Aplicação em obra de uma metodologia de triagem, que permita a separação na origem, com ajuda de máquinas ou manual;
Na fase de triagem os resíduos devem ser separados em perigosos e não perigosos;
No local de acondicionamento deverá ser efetuada uma deposição centralizada e organizada, em contentores apropriados para as diversas tipologias de resíduos;
Criação de condições de armazenamento e triagem adequadas à tipologia dos resíduos (de acordo com o Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março).

Caso a triagem não esteja prevista, apresentação da fundamentação para a sua impossibilidade
Não aplicável.
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5. Produção de RCD
Operação de
valorização

Quantidade para
eliminação (%)

Operação de
eliminação

17 01 01
Betão

R5

-

-

17 01 02
Tijolos

R5

-

-

17 01 07
Misturas de betão

R5

-

-

17 02 02
Vidro

R5

-

-

17 03 01(*)
Misturas betuminosas contendo
alcatrão

R13

-

-

17 04 02
Alumínio

R4

-

-

17 04 05
Ferro e Aço

R4

-

-

17 05 04
Solos e rochas não contendo
substâncias perigosas

R5

-

-

17 09 04
Mistura de resíduos de construção
e demolição não abrangidos
anteriormente

R13

-

-

-

-

-

Código LER

Quantidades produzidas
(m3)

Quantidade para
reciclagem (%)

Operação de
reciclagem

Valor total

Operação de valorização de resíduos:
R4 - Reciclagem/recuperação de metais e de ligas;
R5 - Reciclagem/recuperação de outros materiais inorgânicos;
R13 – Acumulação de resíduos destinados a uma das operações enumeradas de R1 a R12

Quantidade para
valorização (%)
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II. Tipo de Obra: Indicar que tipo de obra se trata, por exemplo uma construção/demolição de uma estrada,
de uma ponte, de um edifício.
II. Código CPV: (este campo não é obrigatório) Indicar o código CPV, de acordo com o Regulamento
2003/2195, de 16 de Dezembro, relativo ao Vocabulário Comum para os Contratos Públicos (CPV).
II. N.º de processo de Avaliação de Impacte Ambiental: Caso aplicável, indicar o n.º do processo de
Avaliação de Impacte Ambiental, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, tal como alterado
pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Setembro, que aprova o Regulamento Jurídico da Avaliação de
Impacte Ambiental.
II. Identificação do local de implantação: Por exemplo, a Morada, Localidade, Código Postal, Freguesia e
Concelho, em caso de edifícios; n.º de km e localização do início e do final do troço, em caso de estradas.
III.2. Reciclados de RCD integrados na obra: Preencher o quadro.
III.3. Metodologia de prevenção de RCD: Indicar todas as medidas a tomar no âmbito da prevenção de
resíduos, incluindo as destinadas a reduzir a produção de RCD e a nocividade dos resíduos produzidos
durante a obra (por exemplo a utilização de materiais na obra contendo uma menor quantidade de
substâncias perigosas).
III.3. Materiais a reutilizar em obra: Preencher o quadro (a reutilização em obra diz respeito quer à obra de
origem, quer a outras obras, nos termos do Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março).
III.5. Produção de RCD: Preencher o quadro. Código LER e operações de gestão de resíduos (reciclagem,
valorização, eliminação) classificadas de acordo com a Portaria n.º 209/2004 de 3 de Março, que anexa a
Lista Europeia de Resíduos (Anexo 1), a lista de características de perigo atribuíveis aos resíduos (Anexo 2),
e a enumeração das operações de valorização e de eliminação de resíduos.

