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1.

INTRODUÇÃO

O Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março, veio estabelecer o regime jurídico específico a que fica
sujeita a gestão de resíduos resultantes de obras ou demolições de edifícios ou de derrocadas,
designados Resíduos de Construção e Demolição (RCD), bem como a sua prevenção.
Neste âmbito é previsto que nas empreitadas e concessões de obras públicas, o projeto de execução seja
acompanhado de um Plano de Prevenção e Gestão de RCD (PPG), o qual assegura o cumprimento dos
princípios gerais de gestão de RCD e das demais normas respetivamente aplicáveis, constantes do
presente Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho
(3.º alteração).
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;
- A existência 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;
- Que os RCD são mantidos em obra o mínimo tempo possível, sendo que, no caso de resíduos perigosos,
e esse período não pode ser superior a 3 meses.
Este documento constitui o PPG, do procedimento de “Recuperação e Ampliação da ETAR do Funchal (2ª
fase) - Consolidação Estrutural da Encosta Sobranceira ao Arruamento de Acesso”. São aqui identificados e
classificados os resíduos produzidos no âmbito das diferentes atividades a desenvolver durante a
construção, sendo igualmente descritos os objetivos e as tarefas a executar na gestão dos mesmos, bem
como as responsabilidades associadas e os meios envolvidos.
O PPG foi elaborado com base no Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei
n.º 73/2011, de 17 de junho (3ª alteração) através da consulta do mapa de quantidades previsto e por
meio do estudo das atividades previstas. Foi ainda tido em consideração a localização da obra tendo em
conta a sua proximidade aos locais adequados para a valorização e tratamento dos resíduos.
O PPG constitui assim um instrumento importante para assegurar uma correta prevenção e gestão dos
resíduos de obra, de forma a minimizar os impactes ambientais associados e garantir o cumprimento de
todos os requisitos legais aplicáveis.
O PPG é passível de sofrer alterações durante o decurso da obra, de forma a melhor se adaptar às
realidades e circunstâncias do projeto na sua fase de construção. As alterações serão sempre registadas e
uma nova versão do plano será distribuída por todos aos intervenientes.
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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.

2.

ÂMBITO DE APLICAÇÃO

Aplicável aos estaleiros e frentes de obra em todas as fases de execução da empreitada. É de
cumprimento obrigatório por parte do empreiteiro geral e respetivos subempreiteiros envolvidos na
empreitada, sendo o responsável máximo pelo seu cumprimento o Responsável designado pela
Coordenação e Execução do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição.
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3.

PLANO DE PREVENÇÃO E GESTÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO

PLANO DE PREVENÇÃO E GESTÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (PPG)
I. Dados gerais da entidade responsável pela obra
Nome: Câmara Municipal do Funchal
Morada: Praça do Município, 9004-512 Funchal

Telefone: (351) 291 211 000 | Fax: - | E-mail: NIPC: 291 211 000
CAE principal Rev3: II. Dados gerais da obra
Tipo de Obra: Estabilização de Taludes
Código do CPV: N.º do processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA): Identificação do local de implantação: Encosta Sobranceira ao Arruamento de Acesso, localizado na zona do
Lazareto - Funchal
Área intervencionada: 4518 m2
III. Resíduos de Construção e Demolição (RCD)
1. Caracterização da Obra
a) Caracterização sumária da obra a efetuar
A Empreitada de Estabilização da Recuperação e Ampliação da ETAR do Funchal (2ª fase) - Consolidação
Estrutural da Encosta Sobranceira ao Arruamento de Acesso, localizado na zona do Lazareto, visa alcançar uma
melhoria das condições de circulação e de segurança rodoviária, bem como das edificações localizadas na
crista do talude. Para tal, importará que o projeto a elaborar promova a definição e desenvolvimento de
soluções que garantam a estabilização do talude de existente, privilegiando soluções tecnicamente viáveis sob
os pontos de vista técnicos e económicos, e enquadrados com as condições paisagísticas do local.
Na empreitada serão executados os seguintes trabalhos: trabalhos de estabilização e reforço de taludes
rochosos.

b) Descrição sucinta dos métodos construtivos a utilizar tendo em vista os princípios referidos no art.º 2º do
DL n.º 46/2008, de 12 de março
Os métodos construtivos a adaptar associados aos trabalhos envolvidos deverão permitir que a gestão de RCD
se realize de acordo com os princípios da auto-suficiência, responsabilidade pela gestão, prevenção e redução,
hierarquia das operações de gestão resíduos, responsabilidade do cidadão, regulação da gestão de resíduos e
da equivalência. Assim proceder-se-á à:
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- Rentabilização de materiais e produtos com vista à redução das perdas e sobras;
- Completa recolha, armazenamento, acompanhamento e encaminhamento dos RCD;
- Utilização de materiais com teor nulo ou baixo grau de perigosidade;
- Ao encaminhamento dos RCD para operadores licenciados.

2. Incorporação de reciclados
a) Metodologia para a incorporação de reciclados de reciclados de RCD
Em virtude das características e das atividades previstas para a obra, não foi possível a incorporação de
reciclados.
b) Reciclados de RCD integrados na Obra
Identificação dos reciclados

Quantidade integrada na obra (t)

Quantidade integrada relativamente ao total
de materiais usados (%)

__

0,00

0,00%

Valor total

0,00

0,00%

3. Prevenção de resíduos
a) Metodologia de prevenção de RCD
Para prevenir a produção de resíduos serão implementadas ações e desenvolvidas práticas de reutilização,
como são exemplos: a reutilização das terras de escavação na própria obra ou em outra obra, o aço e ferro,
entre outros materiais.
Serão desenvolvidas e registadas ações de sensibilização junto dos trabalhadores, com o objetivo de promover
a sua adesão à correta deposição e triagem dos resíduos e dar a conhecer o plano de prevenção e gestão de
resíduos de construção e demolição, bem como os procedimentos a adotar para prevenção e controlo de
emergências ambientais (derrames acidentais).
b) Materiais a reutilizar em obra
Em caso de adjudicação o empreiteiro poderá propor ao Dono de Obra a alteração do presente plano, tal
como previsto no Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março, com vista a reutilização de RCD na obra ou em
outras obras e melhor adequação à realidade da obra.

Identificação dos materiais

Quantidade a reutilizar (t ou m3)

__________
Valor total

________

0,00

Quantidade a reutilizar relativamente ao
total de materiais usados (%)
_________
0,00%

4. Acondicionamento e triagem
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a) Referência aos métodos de acondicionamento e triagem de RCD na obra ou em local afeto à mesma
Com vista a uma adequada gestão dos resíduos produzidos na obra e ao seu armazenamento temporário, será
criado um parque de resíduos coberto e equipado com big bag’s, ou outro meio adequado, e bidões metálicos,
devidamente identificados com o tipo de resíduo a depositar. Nas frentes de obra, serão ainda distribuídos,
pelas várias equipas de trabalho, big bag’s de forma a separar na origem todos os resíduos, prevenir a sua
mistura e contaminação, e potenciar a valorização dos mesmos aquando da transferência para os operadores
de gestão de resíduos/destinos autorizados ou entidades responsáveis pelos sistemas de gestão de fluxos de
resíduos.
Os estaleiros serão ainda dotados de bacias de retenção para armazenar/acondicionar os produtos químicos,
resíduos perigosos (ex.: embalagens contendo ou contaminados por resíduos de substâncias perigosas,
plástico e misturas betuminosas contendo alcatrão e produtos de alcatrão) e outros materiais suscetíveis de
formarem lixiviados e contaminar o solo e os recursos hídricos.
b) Caso a triagem não esteja prevista, apresentação da fundamentação para a sua impossibilidade
-

5. Produção de RCD
Código
LER
17 05 04 - Solos e
rochas não abrangidos
em 17 05 03
Total

Quantidade Quantidade
Quantidade
produzida
para
Operações de
para
(estimada) Reciclagem reciclagem valorização
(m3)
(%)
(%)

Quantidade
Operação
Operação de
para
de
valorização eliminação
eliminação
(%)

2941,48

0

Não aplicável

0

Não aplicável

100

D15/D1

2941,48

0

-

0

-

100

-

Segundo o Anexo I do Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho:
Operações de eliminação:
D1 – Depósito no solo, em profundidade ou à superfície (por exemplo, em aterros, etc.).
D15 – Armazenamento antes de uma das operações enumeradas de D1 a D14 (com exclusão do armazenamento temporário, antes da
recolha, no local onde os resíduos foram produzidos).

A lista de RCD apresentada é meramente indicativa, assim como as suas quantidades. A presente lista e
quantidades terá que ser aferida com maior rigor em fase de execução pelo adjudicatário.
Para os resíduos em que foi preceituada a deposição em aterro (D1), o mesmo se deve ao facto de, nesta
fase, se prever a impossibilidade de reutilização na obra ou programar outras formas de valorização.
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O Empreiteiro deverá garantir o transporte de RCD, mediante Guias de Acompanhamento de Resíduos GAR (Portaria n.º 335/97, de 16 de maio e Portaria n.º 417/2008, de 11 de junho), bem como o seu
encaminhamento para destino final adequado, recorrendo a operadores de gestão de resíduos
devidamente licenciados.

4. CONCLUSÕES
O presente documento constitui uma proposta do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção
e Demolição para a execução da Empreitada de “Recuperação e Ampliação da ETAR do Funchal (2ª fase) Consolidação Estrutural da Encosta Sobranceira ao Arruamento de Acesso”, em cumprimento do definido no
artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de
junho.
Este plano serve de orientação à gestão de resíduos na obra, devendo ser desenvolvido e adaptado pelo
empreiteiro caso se verifique a necessidade de o tornar mais ajustado à realidade da obra durante a sua
execução, ou de forma o articular às demais exigências em matéria de gestão de resíduos e validado pelo
Dono de Obra.

Lisboa, 02 de outubro de 2018

JetSJ Geotecnia, Lda

(António Cristóvão, Engº Civil)
Membro Sénior – OE Portugal
acristovao@jetsj.com
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