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Publicada em cumprimento do disposto no Decreto-Lei nº 46/2008,

de 12 de março, que aprova o regime das operações de gestão de

resíduos de construção e demolição (RCD), e que estabelece a

obrigatoriedade da:

Triagem em obra, por fluxos e fileiras, dos materiais que não

são reutilizados e que se constituem RCD, e do seu

encaminhamento para reciclagem ou outras formas de

valorização.

Definição das normas para a correta remoção dos materiais

contendo amianto e para o acondicionamento dos respetivos

RCD gerados, seu transporte e gestão, aprovadas pela

Portaria nº 40/2014, de 17 de fevereiro

Portaria nº 40/2014, de 17 de fevereiro



Pressupostos:

Assegurar a rastreabilidade dos RCD com amianto

desde a sua produção (obra), passando pela triagem

na origem, posterior recolha e transporte, bem como

o seu armazenamento e tratamento, em condições

que assegurem a proteção do ambiente e da saúde

humana

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.

Portaria nº 40/2014, de 17 de fevereiro



Gestão de RCD com amianto. Dados  
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D9 1,27 6,61 422%

D15 647,55 875,17 35%

Total 9 354,45 13 026,24



Eliminação de RCD com amianto (%). Dados 2012/2013 
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Composição 

Comissão Técnica Amianto 

Para efeitos de acompanhamento da aplicação da Portaria n.º 40/2014, é criada a Comissão

Técnica Amianto (CTA)

Agência Portuguesa do Ambiente, I. P.

Autoridade para as Condições do Trabalho

Direção -Geral de Saúde

Instituto da Mobilidade e dos 
Transportes, I. P.

Inspeção -Geral da Agricultura, do Mar, do 
Ambiente e do Ordenamento do Território

Associação Nacional dos Municípios 
Portugueses



Competências (art.º 14º Portaria 40/2014)

Comissão Técnica Amianto  

Aprovar o seu regulamento interno

Estudar e propor medidas de articulação entre as entidades competentes,
bem como medidas no domínio da informação e da formação

Pronunciar-se sobre matérias que lhe sejam submetidas para apreciação,
recorrendo a peritos de reconhecida competência técnica

Promover ações de divulgação e sensibilização no setor 

Propor a elaboração de guias técnicos no âmbito do acondicionamento, transporte, 
armazenamento, valorização ou eliminação de RCD com amianto, segurança, saúde e 
riscos dos trabalhadores e terceiros

Acompanhar, avaliar o resultado da aplicação da Portaria nº40/2014



Medidas de articulação entre as entidades competentes 
(Art.º 13º Portaria 40/2014)

Definidas através de Despacho dos Membros do Governo responsáveis pelas áreas

do ambiente, da saúde e do trabalho, os procedimentos e a forma de articulação da

informação entre as entidades competentes, no que se refere à gestão, tratamento e

disponibilização de informação decorrente da aplicação da Portaria 40/2014, para

possibilitar o rastreio dos RCD com amianto desde a sua produção até ao destino

final.

Comissão Técnica Amianto. Competências    



AUTORIDADE PARA  AS CONDIÇÕES DO TRABALHO 

(ACT)

AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE 

(APA)

Entidades que realizam 

atividade que envolve o 

manuseamento de MCA 

(ex.: OGR/aterros/ 

municípios)

Entidades que realizam 

obras de remoção de 

materiais com amianto 

(MCA)

Entidades que realizam a 

recolha e o transporte de 

resíduos

OGR que realizam o 

armazenamento e 

tratamento de resíduos, 

incluindo RCD com 

amianto

Notificações 

apresentadas pelos 

operadores de 

gestão dos RCD 

com amianto e

municípios ou 

sistemas

multimunicipais

Pedidos de Autorização de PT, incluindo:

-Identificação das empresas que apresentam

PT

-Locais onde se realizaram os trabalhos de

remoção dos MCA

- Quantidades estimadas de MCA a remover,

por tipo de material (friável/não friável) e por

empresa

- Destinatários dos RCD com amianto gerados

- Autorizações Concedidas / Não concedidas,

no âmbito de planos de trabalho

Quantidades de RCD 

com amianto recebidas 

nos OGR licenciados, e 

as quantidades geridas 

por municípios 

(fonte: SIRAPA)

Movimento 

Transfronteiriço de 

resíduos 

Quantidades de RCD

com amianto

transferidas em

território nacional e seu

destino.

Informação sobre 

OGR licenciados para 

a gestão de RCD com 

amianto 

(fonte: SILOGR) 

FASE DE 

REMOÇÃO 

DOS 

MATERAIS 

COM 

AMIANTO

(Decreto-Lei 

n.º 266/2007)

FASE DE 

GESTÃO 

DOS RCD 

COM 

AMIANTO 

(Portaria n.º 

40/2014)

CTA. Medidas de articulação entre as entidades competentes 



Acompanhamento da aplicação da Portaria. 

Relatório anual de Atividades

 Até 31 de março de cada ano, após o primeiro ano em funções (maio 2015), a

CTA deve apresentar aos membros do Governo responsáveis pelas áreas do

ambiente, do trabalho e da saúde, um relatório sobre a sua atividade (Art.º 14º

Portaria), a elaborar com base na informação disponibilizada por cada uma das

entidades competentes, em conformidade com o definido no já referido Despacho

Ministerial.

Comissão Técnica Amianto  



Atividades realizadas

 Elaboração do seu Regulamento interno (Art.º 14º Portaria 40/2014)

 Definição e divulgação na página eletrónica da APA, das Perguntas Frequentes

sobre a aplicação da Portaria n.º 40/2014

 Constituição da Bolsa de peritos técnicos para apoio à CTA nas questões de

carácter técnico que lhe sejam submetidas (Art.º 14º Portaria 40/2014)

 Disponibilização de informação atualizada na página eletrónica da APA, sobre os

operadores de gestão de resíduos e os aterros autorizados para receber RCD

com amianto (Art.º 9º Portaria 40/2014)

 Disponibilização na página eletrónica da APA, da opção “contacte-nos/Portaria de

RCD amianto/Guias de transporte”, para o produtor de RCD com amianto poder

informar a APA, caso não se verifique a devolução de cópia da GAR pelo OGR

licenciado, e no prazo estabelecido (Art.º 8º Portaria 40/2014)

Comissão Técnica Amianto



Atividades realizadas

 Definição do modelo de Acordo Prévio a estabelecer entre o produtor de RCD

com amianto e o destinatário final dos resíduos (Art.º 4º da Portaria n.º 40/2014)

 Identificação da informação existente e a partilhar entre as entidades, visando a

rastreabilidade dos RCD com amianto

 Elaboração da proposta de Despacho Ministerial (art.º 13.º Portaria n.º 40/2014),

que estabelece os procedimentos e a forma de articulação da informação entre

as entidades competentes, que se encontra em fase de validação final

 Definição do conteúdo tipo do relatório anual de atividades

Comissão Técnica Amianto 



Atividades a realizar (ano: 2015)

 Aprovação do Despacho Ministerial

 Preparação de campanhas para informação e sensibilização dos municípios para

a gestão dos RCD com amianto gerados em obras particulares isentas de

licenciamento ou comunicação prévia

 Preparação de campanhas de informação e sensibilização a particulares que

realizam pequenas obras de remoção de materiais com amianto, com o

necessário envolvimento das Autarquias Locais

 Acompanhamento das condições de operação dos OGR intermédios licenciados

para a armazenagem de RCD com amianto

 Realização de campanhas de divulgação do trabalho realizado no âmbito da CTA

Comissão Técnica Amianto



Atividades a realizar (2015)

 Divulgação nos portais da APA, ACT e DGS, de informação sobre:

 Riscos para a saúde causados pelo amianto, no âmbito da produção dos

RCDA, aos materiais potencialmente presentes no âmbito das obras, e

melhores práticas a adotar (sempre que se justifique)

 Relatório Anual de Atividades da CTA, após aprovação pelos Membros do

Governo responsáveis pelas áreas do ambiente, do trabalho da saúde.

Comissão Técnica Amianto (CTA)



Bolsa de peritos

Na medida da necessidade de elaboração de guias técnicos no âmbito da gestão

de RCD com amianto, segurança, saúde e riscos dos trabalhadores e terceiros,

foi constituída uma Bolsa de Peritos, com a representação das diferentes Partes

Interessadas:

Associação das empresas do setor da construção e obras públicas

Entidade do setor da construção e imobiliário

Entidades especializadas na remoção de materiais com amianto

Entidade ligada ao sistema de saúde

Laboratório acreditado para análises a materiais com amianto

Comissão Técnica Amianto  



Bolsa de peritos

Entidade que presta serviços de formação e avaliação da qualidade do ar

interior

Associação do setor dos transportes

Associação de operadores de gestão de resíduos

Entidade não governamental no setor do ambiente

Instituição académica

Comissão Técnica Amianto  



Comissão Técnica Amianto. Bolsa de Peritos   



Participação em iniciativas

 Mesa redonda realizada pela DECO (Novembro 2014),

Propostas de melhoria:

Comunicação/Informação

• Aprofundar a comunicação entre as Instituições.

• Criar um projeto conjunto de divulgação de informação, designadamente

disponibilizar fichas com informações importantes para esclarecimento dos

cidadãos

• Auxiliar os particulares na inventariação dos problemas existentes

Comissão Técnica Amianto  



Participação em iniciativas

 RCD com amianto

• Alertar as Autarquias para a necessidade de monitorizar as obras 

particulares isentas de licenciamento ou de comunicação prévia

• Perceber como as Autarquias gerem a deposição dos RCD com 

amianto

• Certificar as empresas que realizam a remoção de materiais com 

amianto

• Identificar a existência de depósitos ilegais de RCD com amianto

• Reforçar a fiscalização e monitorização

Comissão Técnica Amianto  
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RCD com amianto . Página eletrónica da APA



22

RCD com amianto . Consulta na página da APA
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RCD com amianto . Consulta na página da APA



A CTA tem um extenso trabalho a desenvolver e a concretização

dos objetivos a que se propõe dependerá do envolvimento e da

dinâmica das diferentes entidades intervenientes, e dos Grupos de

Trabalho que se venham a constituir, com a participação de

entidades não Governamentais

Comissão Técnica Amianto
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APA - Agência Portuguesa do Ambiente

geral@apambiente.pt

214728200 / FAX. 214719074

R. da Murgueira, 9/9ª - Zambujal, Ap. 7585

611-865 Amadora

Contactos

MUTO OBRIGADA PELA 
ATENÇÃO! 

carla.goncalves@apambiente.pt


