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 2001 - Despacho Interministerial 

Ministério da Administração Interna e Ministério do Ambiente e do 
Ordenamento do Território;

 2006 - Consolidação do Serviço

Decreto-Lei nº 22/2006, de 2 de fevereiro
Portaria nº 798/2006, de 11 de agosto 

“A GNR/SEPNA constitui-se como polícia ambiental, competente para
vigiar, fiscalizar, noticiar e investigar todas as infrações à legislação que
visa proteger a natureza, o ambiente e o património natural, em todo o
território nacional, sem prejuízo das competências próprias dos vigilantes
da natureza.”
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Regras Aplicáveis ao Transporte de Resíduos
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Especificidades legais para o transporte de resíduos

Condições gerais de transporte de resíduos

 Os resíduos líquidos e pastosos devem ser acondicionados em
embalagens estanques;

 Os resíduos sólidos podem ser acondicionados em embalagens ou
transportados a granel, em veículos de caixa fechada ou veículo de
caixa aberta, com a carga devidamente coberta;

 Todos os elementos de um carregamento devem ser convenientemente
arrumados no veículo e escorados, por forma a evitar deslocações entre
si ou contra as paredes do veículo ou contentor;

 Quando, no carregamento, durante o percurso ou na descarga, ocorrer
algum derrame, a zona contaminada deve ser imediatamente limpa,
recorrendo a produtos absorventes, quando se trate de resíduos líquidos
ou pastosos.

 A A.P.A., I.P. após audição das entidades competentes na matéria, pode
estabelecer condições diversas, das referidas anteriormente para
determinados tipos de resíduos, aos quais são publicitadas no seu sítio na
Internet.
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Informação de ordem prática sobre os aspetos verificados no 
decurso das ações de fiscalização em obra

Gestão  de  resíduos  de  construção  e  demolição  em  obras  particulares

Nas obras sujeitas a licenciamento ou comunicação prévia nos termos do
Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua redação atual (RJUE), o produtor de
RCD está, designadamente, obrigado a:

a) Promover  a  reutilização  de  materiais,  a  incorporação  de  materiais  reciclados  e  a valorização dos  resíduos  
passíveis  de  ser utilizados na obra; 

b) Assegurar  a  existência  na  obra  de  um  sistema  de  acondicionamento  adequado  que permita a gestão  seletiva  
dos RCD; 

c) Assegurar  a  aplicação  em  obra  de  uma  metodologia  de  triagem  de  RCD  ou,  quando tal  não seja  possível, o  
seu  encaminhamento  para  operador  de  tratamento  licenciado; 

d) Assegurar  que  os  RCD  são  mantidos  em  obra  o  mínimo  tempo  possível,  de  acordo com  o princípio  da 
proteção da saúde  humana e  do  ambiente; 

e) Efetuar  e  manter,  conjuntamente  com  o  livro  de  obra  eletrónico,  o  registo  de  dados de  RCD; 
f) Anexar ao registo de  dados cópia  das e-GAR concluídas. 



Informação de ordem prática sobre os aspetos verificados no 
decurso das ações de fiscalização em obra

Nas empreitadas e concessões de obras
públicas, o projeto de execução é acompanhado
de um Plano de Prevenção e Gestão de RCD
(PPGRCD) que assegura o cumprimento dos
princípios gerais de gestão de RCD e das
demais normas aplicáveis constantes do presente
regime.



Boas práticas realizadas no Município de Albufeira

Disponibilização de informação:

- Panfletos nos balcões de atendimento dos Municípios, Juntas de
Freguesia;

- Manual de boas práticas no ato de entrega das licenças/aceitação de
comunicações prévias;

- Na página de internet;
- Nos boletins municipais;
- Linha de apoio à gestão e preenchimento de documentos;
- Campanhas de divulgação nos meios de comunicação social (jornais

regionais e rádio);
- Sessões de sensibilização e esclarecimento relativas a boas práticas

de gestão de RCD (opções de encaminhamento de resíduos, locais de
deposição, rede regional de operadores de resíduos, obrigações dos
Serviços Municipais bem como das empresas contratadas).



Autos CO - RESÍDUOS (GERAL)

2019 2020 2021
Açores 151 96 100
Aveiro 100 94 102
Beja 63 81 67
Braga 181 167 98
Bragança 18 11 22
Castelo Branco 63 52 84
Coimbra 60 121 70
Évora 21 37 12
Faro 165 208 48
Guarda 59 48 41
Leiria 55 61 73
Lisboa 105 93 25
Madeira 47 57 49
Portalegre 36 32 25
Porto 189 132 115
Santarém 38 34 28
Setúbal 347 269 166
Viana do Castelo 43 44 35
Vila Real 25 23 15
Viseu 39 43 89

Total 1805 1703 1264



Ações de Sensibilização - Resíduos

2019 2020 2021
Açores 9 5 0
Aveiro 0 0 0
Beja 11 9 8
Braga 9 17 16
Bragança 4 2 1
Castelo Branco 15 19 49
Coimbra 10 26 2
Évora 7 0 0
Faro 0 5 0
Guarda 0 0 0
Leiria 16 17 39
Lisboa 2 2 2
Madeira 7 1 2
Portalegre 0 0 0
Porto 0 0 0
Santarém 18 13 8
Setúbal 28 21 8
Viana do Castelo 8 3 0
Vila Real 10 8 5
Viseu 1 0 3

Total 155 148 143



Fotos de várias ações fiscalização realizadas pelos
Núcleos de Proteção Ambiental
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