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Relatório Anual de Atividades 2019 

Aditamento   

1- Introdução 

O presente aditamento ao relatório de atividades da CTA, relativo a 2019, datado de março de 2020, 

visa a atualização da informação com dados de 2019 de produção e de gestão de resíduos de 

construção e demolição (RCD) com amianto, reportados na plataforma eletrónica da Agência 

Portuguesa do Ambiente (formulários MIRR / SILIAMB) bem como a atualização da atividade 

desenvolvida pelas entidades que constituem a CTA. 

 

2-  Atividade desenvolvida pelas entidades que constituem a CTA 

2.1 Agência Portuguesa do Ambiente 

Caracterização da produção e gestão do fluxo de RCD com amianto 

Com referência aos dados de 2019, reportados nos formulários MIRR /SILIAMB, constatou-se 

(informação retirada do relatório de acompanhamento de 2019 de gestão de Resíduos de Construção 

e Demolição com amianto disponível em  

https://www.apambiente.pt/_zdata/Politicas/Residuos/FluxosEspecificosResiduos/RCD/relatorio_ge

stao_RCDA_2020.pdf): 

� Um acréscimo (59%) nas quantidades de RCD com amianto geradas (26.411,24 t) 

comparativamente com 2018, das quais 56,9% provêm do setor da construção (Formulário B 

/ MIRR); 

  

Figura 1 Produção de RCD com amianto (formulário B/MIRR) 
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� Comparativamente com 2018, verificou-se um acréscimo na quantidade de RCD com amianto 

encaminhada para eliminação (D1) e para armazenagem (D15) previamente à sua eliminação. 

 

Figura 2 Operações de eliminação de RCD com amianto (formulários C1 e C2/MIRR) 

 

Com base nos dados reportados no âmbito do Movimento Transfronteiriço de Resíduos (MTR), não se 

verificou a “saída” de RCD com amianto, tendo-se sido registada a “entrada” de 1.684,3 t de RCD com 

amianto com proveniência da Grécia, Malta, Nigéria e Oman Seeb, que se situou acima da quantidade 

verificada no ano anterior, em que 0,87% foram encaminhadas, para aterro de resíduos perigosos e 

99,13% para aterros de resíduos industriais não perigosos. 

 

Figura 3 “Entrada” de RCD com amianto (MTR) 
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No referente às operações de gestão de RCD com amianto e operadores envolvidos em 2019, 

constatou-se: 

� Intervenção de 24 operadores de gestão de resíduos (OGR), envolvendo 34 instalações, que 

asseguraram a armazenagem (D15) de RCD com amianto, um dos quais assegurou a 

armazenagem de 80,3% da quantidade total de RCD com amianto encaminhada para 

armazenagem; 

 

Figura 4 Percentagem de RCD com amianto armazenados (D15) (fonte: MIRR) 

� Intervenção de um total de 10 aterros, cinco dos quais (aterros de resíduos industriais não 

perigosos – RNP) asseguraram a eliminação de 82% do total de RCD com amianto eliminados.  

 

Figura 5 Percentagem de RCD com amianto eliminados (fonte: MIRR) 
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� Os RCD com amianto foram, na sua maioria, encaminhados para aterro para resíduos não 

perigosos de origem industrial. 

� 31 Municípios asseguraram a gestão de RCD com amianto, perfazendo um total de 664,3 t 

encaminhadas para operador de gestão de resíduos, e representando 1,7% do quantitativo 

global de RCD com amianto sujeitos a eliminação.  

 

 

2.2 Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT)  

Caracterização das Notificações e Autorizações emitidas, nos termos da alínea a) do n.º 3 do 

artigo 3.º do Despacho 104018/2015 

 

Em 2019 foram apresentadas à ACT um total de 1711 notificações, sendo que dessas destacamos as 

apresentadas por operadores de gestão de resíduos licenciados para a gestão dos RCD com amianto e 

pelos municípios ou sistemas multimunicipais, sobre a atividade de recolha, transporte e armazenamento 

temporário de RCD com amianto provenientes de obras particulares, e que constam do quadro abaixo. 

 

 

 

 

 

Em 2019 foram submetidos 1071 planos de trabalho para demolição e remoção de MCA, tendo sido 

autorizados os que a seguir se descrevem. 

 

 

 

 

Relativamente a estes planos de trabalho, encontra-se em anexo informação relativa a: 

� Identificação das empresas que solicitaram a autorização  

� Locais onde se realizaram trabalhos de remoção dos MCA 

� Quantidades estimadas de MCA a remover (em m2), por tipo de material 

(friável/não friável) e por empresa 

� Destinatários dos RCD com amianto gerados 

 

       Notificações  apresentadas à ACT 

  

Municípios ou Sistemas Multimunicipais 32 

Operadores de gestão de resíduos 69 

  

Outros 1610 

   Nº Total de notificações     1711 

Autorização de trabalhos de remoção/demolição de amianto 

 

Planos de trabalho submetidos para demolição e remoção de MCA     1071  

Planos de trabalho autorizados                                                                         668                                                                                          
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Número de visitas inspetivas no âmbito das autorizações concedidas, ou outras visitas, e as 

medidas adotadas 

No quadro abaixo refere-se o número de visitas inspetivas no âmbito das autorizações concedidas bem 

como outras visitas inspetivas realizadas neste domínio e os respetivos procedimentos adotados 

 

Diploma DL 266/2007 

Procedimentos 

Visitas 

inspetivas 
Entidades 

Locais de 

trabalho 

Notificação 

tomada de 

medidas 

Suspensão 

imediata de 

trabalhos 

Infrações autuadas 

200 124 154 499 7 58 

 

Ações de sensibilização e informação realizadas em sede de segurança e saúde no trabalho no 

que respeita ao amianto 

No ano de 2019 foram igualmente realizadas ações de informação/pareceres em matéria de segurança e 

saúde no trabalho, respeitante aos RCD com amianto, cujo número se encontra no quadro abaixo: 

Tipo Número 

Informação/ Pareceres 16 

 


