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Atividades de 

Extração

Atividades de 

Transporte

Atividades de 

Construção e 

Demolição

Atividades de 

Operação e 

Manutenção

CONSTRUÇÃO
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CONSTRUÇÃO

EDIFÍCIOS

35% 

Produção 
Resíduos

5 a 12 %

Emissões 
Nacionais de 

GEE

50%

Materiais 
Extraídos
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CONSTRUÇÃO

EDIFÍCIOS

Eficiência 
Energética

Eficiência 
Hídrica

Gestão de 
Resíduos

Utilização 
de Materiais

Ocupação 
de Solos
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CONSTRUÇÃO

EDIFÍCIOS

Eficiência 
Energética

Eficiência 
Hídrica

Gestão de 
Resíduos

Utilização 
de Materiais

Ocupação 
de Solos28%

Redução Uso Recursos 

Virgens

39%

Redução Emissão GEE



Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 53/2020
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• Incorporar matérias-primas secundárias em 

componentes para a construção, arquitetura 

bioclimática, casas passivas e a arquitetura modular, 

multifuncional e dinâmica

• Privilegiar a reutilização de componentes de 

construção e a utilização de materiais reciclados, 

tanto nas operações de construção nova como de 

reabilitação

• Promover a certificação de edifícios enquanto 

instrumento distintivo de sustentabilidade na 

construção (ex.: rótulo ecológico, sistemas de 

classificação assentes em critérios de eficiência e 

sustentabilidade, análise do ciclo de vida, abordagens 

cradle to cradle — sistemas cíclicos)



DL n.º 102-D/2020, de 10 de 
Dezembro
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Mecanismos de Desclassificação de 
Resíduos
» Instrumentos legais que permitem

que alguns resíduos, mediante

cumprimento de requisitos, possam

ser reintroduzidos na Economia

como produtos sem que as

obrigações de resíduos lhes sejam

aplicáveis.

» Exemplo Subproduto

Desclassificação 

de Resíduos

Resíduos

Requisitos

Produtos / 
Matérias-

primas

Reintrodução 
na Economia
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Auto-Declaração do 

produtor ou da 

associação setorial

Iniciativa da 

Administração

Espaços de 

Experimentação 

Cumprimento de 4 

condições

Subproduto

Destaque para garantia da proteção 

do ambiente e da saúde humana

“CERTIFICAÇÃO”

Obvia implicações de 

licenciamento na fase 

de experimentação

Para grandes setores 

de atividade

Validada por 

entidades do sistema 

científico e tecnológico

Cumpre requisitos como produto 

SUBPRODUTO
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• Setor da ConstruçãoSolos e 
Rochas

• Industria Cerâmica
Caco 

Cerâmico

• Centrais Termoelétricas 
Cinzas e 
Escórias

Matérias-primas 

“certificadas” para

o fabrico de materiais 

de construção

(Exemplos)

✓Cimento

✓Betão

✓Argamassas

✓Agregado

Cumprimento de 4 condições

✓Gestão ao nível mais alto na hierarquia de resíduos

SUBPRODUTO

No fabrico de materiais de construção….
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OBRIGATÓRIA A UTILIZAÇÃO DE PELO MENOS 10% DE MATERIAIS RECICLADOS 

(OU QUE INCORPOREM MATERIAIS RECICLADOS) NO ÂMBITO DA CONTRATAÇÃO 

DE EMPREITADAS AO ABRIGO DO CCP
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valorização e a 

incorporação em obra 

de RCD
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CERTIFICAÇÃO

• Instrumento voluntário!

• Responsabilidade Social!

• Alavanca para a otimização de processos, inovação e 

CREDIBILIDADE. 
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CERTIFICAÇÃO

• Acelerada TRANSIÇÃO DIGITAL implica um acesso mais fácil à 

informação, mais transparência e novas possibilidades de 

ESCRUTÍNIO. 

• Desafiantes para os vários intervenientes, mas encerram um 

potencial que poderá trazer impactos verdadeiramente benéficos 

em termos AMBIENTAIS E ECONÓMICOS.
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https://encpe.apambiente.pt/content/manuais?language=pt-pt
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Caminhos para o futuro… 

Construir menos, 
mas melhor…

Edifícios multi-
ocupação, para 
reduzir o espaço 
total e otimizar os 
recursos 
eficiência

Priorizar o 
prolongamento da 
vida do stock 
existente, antes 
de optar por 
construir novos 
edifícios

Nova construção 
limitada pelos 
materiais 
secundários que 
estão disponíveis 
(RCD)
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Caminhos para o futuro… 

Soluções 
inovadoras:

…telhados verdes 
…paredes vivas… 

(benefícios 
regenerativos, em 
termos de 
desempenho 
térmico, gestão 
da água, 
biodiversidade e 
qualidade do ar)

Utilização de 
materiais de 
construção de 
baixo carbono 
(redução da 
energia 
incorporada)

e materiais 
naturais e 
renováveis, como 
madeira, palha e 
cânhamo.

Incorporar na fase 
de conceção dos 
edifícios as 
soluções para a 
desconstrução, 
realocação e 
reutilização de 
elementos
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“Passaporte do Edifício” 

“Edifício Verde”

Caminhos para o futuro… 
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