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Objetivos do Projeto:

Promover a estratégia regional para a reutilização de produtos e componentes de construção,

reciclagem de resíduos de construção e demolição (RCD), reduzindo o impacto ambiental da

construção e promovendo a circularidade.

Resultados a atingir:

• Regulamentos municipais de construção;

• Modelo de passaporte de materiais e guia de auditorias de pré-demolição;

• Modelo matemático para otimizar a localização das instalações de armazenamento de RCD nos

municípios e a rede de reciclagem regional;

• Envolvimento de agentes locais, regionais e nacionais - criação de rede sustentável de

processamento, distribuição e comercialização de RCD.



WP2 – Quadro legislativo

WP3 – Passaporte de materiais

WP4 – Guia de auditorias de pré-demolição

1.1 Data collection about CDW generation and recovery

1.2 Data collection about best practices and constraints

1.3 Analysis of the regional construction sector dynamics 

1.4 Methodology for estimating CDW illegal dumping

1.5 Estimate of CDW illegal dumping

Apoio à implementação / Support to implementation

LNEG, FCT NOVA, ID Norway, NCSPC (Romania), 

ENVIROS, s.r.o. (Czech Rep.)
IPPWP1 - Baseline situation analysis and follow-up

Área de Intervenção / Program Area
ID Atividade / 

Activity ID
Descrição Atividade / Activity Description Entidade Executora

3.1 State of art

3.2 Developing MP model (preliminary version)

3.3 Stakeholders' consultation for the MP validation

3.4 Development of a MP model (final version)

Apoio à implementação / Support to implementation

FCT NOVA, IPP, Smartwaste, ID Norway, NCSPC 

(Romania), ENVIROS, s.r.o. (Czech Rep.)

Área de Intervenção / Program Area
ID Atividade / 

Activity ID
Descrição Atividade / Activity Description Entidade Executora

LNEGWP3 - Materials passport

2.1 Legal framework analysis

2.2 Common regulatory framework

2.3 Dissemination/ capacitation

Apoio à implementação / Support to implementation

LNEG, FCT NOVA, NCSPC (Romania), ENVIROS, s.r.o. 

(Czech Rep.)
WP2 - Regulatory framework CIMBAL

Área de Intervenção / Program Area
ID Atividade / 

Activity ID
Descrição Atividade / Activity Description Entidade Executora

4.1 Analysis of Existing Pre-demolition Audits

4.2 Stakeholder consultation

4.3 Development of a draft guide for Conducting Pre-demolition Audits

4.4 Testing and improving guide for conducting pre-demolition audits

4.5 Development of a guide for Conducting Pre-demolition Audits

Apoio à implementação / Support to implementation

FCT NOVA, IPP, Smartwaste, RDF Construções, NCSPC 

(Romania), ENVIROS, s.r.o. (Czech Rep.)
WP4 - Pré-demolition audits LNEG

Área de Intervenção / Program Area
ID Atividade / 

Activity ID
Descrição Atividade / Activity Description Entidade Executora

O projeto está organizado em oito Work Package (WP):

WP1 – Análise da situação de referência e acompanhamento



WP5 – Modelos de otimização

WP6 – Proposta de ação estratégica

WP7 – Informação, sensibilização e formação

WP8 – Comunicação

5.1 Mathematical model for the location of recovery/sorting centres LNEG

5.2 Mathematical model for the inter-municipal reuse network

5.3 Mathematical model of na inter-municipal CDW processing network

Apoio à implementação / Support to implementationÁrea de Intervenção / Program Area
ID Atividade / 

Activity ID
Descrição Atividade / Activity Description Entidade Executora

FCT NOVA, IPP, Smartwaste, ID NorwayWP5 - Model

6.1 Stakeholders consultation - strategic regional action. RESIALENTEJO

6.2 Study for the management of the CDW

6.3 Stakeholders consultation - guidelines for institutional  model

6.4 Definition of the institutional model 

6.5 Presentation of the final results to the relevant stakeholders

Apoio à implementação / Support to implementationÁrea de Intervenção / Program Area
ID Atividade / 

Activity ID
Descrição Atividade / Activity Description Entidade Executora

LNEG, FCT NOVA, IPP, Smartwaste, RDF Construções, 

Cercibeja, ID Norway
WP6 - Proposal for strategic action

7.1 Methodology for stakeholders’ consultation (participatory actions) LNEG, ID Norway, NCSPC (Romania), ENVIROS, s.r.o. 

7.2 Participatory actions for municipalities and construction companies 

7.3 Project partners capacitation

Apoio à implementação / Support to implementationÁrea de Intervenção / Program Area
ID Atividade / 

Activity ID
Descrição Atividade / Activity Description Entidade Executora

WP7 - Information, awareness and training FCT NOVA

8.1 Defining and implementing a detailed communication plan

8.2 Project website creation / other communication supports

8.3 Dissemination of project results - public events

8.4 Dissemination of project results - press/ online

Apoio à implementação / Support to implementationÁrea de Intervenção / Program Area
ID Atividade / 

Activity ID
Descrição Atividade / Activity Description Entidade Executora

LNEG, FCT NOVA, IPP, Resialentejo, EIM, Smartwaste, 

RDF Construções, Cercibeja, ID Norway, NCSPC 

(Romania), ENVIROS, s.r.o. (Czech Rep.)

WP8 - Communication CIMBAL
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1.1 Data collection about CDW generation and recovery

1.2 Data collection about best practices and constraints

1.3 Analysis of the regional construction sector dynamics 

1.4 Methodology for estimating CDW illegal dumping

1.5 Estimate of CDW illegal dumping

WP1 - Baseline situation 

analysis and follow-up
IPP

2020 2021 2022
Área de Intervenção ID Atividade Descrição Atividade Promotor / Parceiro

WP1 – Análise da situação de referência e acompanhamento

Objetivo

Recolher informação sobre os Resíduos

de Construção e Demolição (RCD)

gerados e recuperados e também

informação sobre quais as boas práticas

verificadas na região e os principais

constrangimentos. Pretende-se ainda

analisar a dinâmica regional do setor da

construção e como esta influencia ou

contribui para a problemática dos RCD.

Como ferramenta auxiliar será

desenvolvido um acompanhamento e

análise de despejos ilegais de RCD,

numa tentativa de encontrar soluções

que possam minimizar esta problemática.

Primeiras ilações

Do trabalho já desenvolvido podemos

constatar que não existe uma abordagem

análoga e transversal para a

problemática da gestão dos RCD por

parte dos municípios do Baixo Alentejo,

não se verificando de igual forma

qualquer dinâmica no setor da

construção nessa área.

Não foi identificada na região do Baixo

Alentejo exemplos de boas práticas

relativas à gestão e reutilização de RCD.

Constrangimentos

Verifica-se alguma falta de informação

relacionada com os riscos associados ao

manuseio e armazenamento de RCD

contendo amianto.

Não se verifica uma dinâmica de

reaproveitamento destes resíduos,

existindo por isso um longo caminho a

percorrer para a implantação plena de

um modelo de reaproveitamento

sistemático desses resíduos.



WP2 – Quadro legislativo
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2.1 Legal framework analysis

2.2 Common regulatory framework

2.3 Dissemination/ capacitation

WP2 - Regulatory framework CIMBAL

2020 2021 2022
Área de Intervenção ID Atividade Descrição Atividade Promotor / Parceiro

Objetivo

Centra-se no quadro legislativo existente,

tendo como principal objetivo criar um

regulamento comum para a região do

Baixo Alentejo. Este regulamento irá

centrar-se em questões de gestão de

resíduos, mas também incluirá

considerações de planeamento urbano

assim como questões relacionadas com

a demolição seletiva, registo de

construção/materiais e auditorias de pré-

demolição.

Primeiras ilações

Verifica-se que na grande maioria dos

treze municípios do Baixo Alentejo existe

legislação/regulamentos específicos

relacionados com a gestão dos RCD,

devido à entrada em vigor da legislação

especifica em 2008 (Decreto-lei n.º

46/2008, de 12 de março). Os municípios

assumem, em alguns casos/tipo de

obras, a responsabilidade da gestão dos

RCD, através da disponibilização de

infraestruturas de contenção e espaços

para deposição de RCD. Relativamente

ao Passaporte de Materiais, Auditorias

de Pré-demolição e reutilização de RCD

nenhum município pratica estas boas

práticas/procedimentos.

Constrangimentos

De uma maneira geral os

constrangimentos que se verificam neste

WP prendem-se com o fato de os

municípios não possuírem locais com as

características necessárias para a

deposição temporária de RCD, após

separação por tipologia de resíduos. De

igual modo os municípios não possuem

condições para disponibilizar, a todas as

obras na sua área de intervenção,

infraestruturas de contenção para RCD,

evitando assim as deposições ilegais.

Os municípios sentem ainda grande

resistência, por parte de todas as partes

envolvidas, na reutilização de RCD.



WP3 – Passaporte de materiais
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3.1 State of art

3.2 Developing MP model (preliminary version)

3.3 Stakeholders' consultation for the MP validation

3.4 Development of a MP model (final version)

WP3 - Materials passport LNEG

2020 2021 2022
Área de Intervenção ID Atividade Descrição Atividade Promotor / Parceiro

Objetivo

Desenvolver um Passaporte de Materiais

que visa promover o uso mais

sustentável dos materiais e produtos de

construção acrescentando-lhes valor,

reduzir os RCD e o impacte ambiental do

setor da construção (poluição e consumo

de recursos), promover o design de

produtos compatíveis com a

desconstrução não destrutiva e criar

incentivos para que os fornecedores os

coloquem no mercado e apoiar a escolha

de materiais e produtos em projetos de

edifícios reversíveis.

Primeiras ilações

Realizou-se uma versão preliminar do

passaporte de materiais, utilizando um

ficheiro Excel com três folhas: a primeira

com a introdução, objetivos e orientações

gerais, a segunda com a descrição do

edifício onde está integrado o material ou

produto a que se refere o passaporte

(tipo de edifício, utilização, localização e

data de construção e uma imagem) a

terceira com campos para a descrição

das características dos produtos,

replicável para quantos produtos desejar

(informações técnicas básicas e

ambientais / circularidade do produto).

Constrangimentos

Não existe na prática, apesar da grande

variedade de projetos, exemplos da

aplicabilidade efetiva de Passaporte de

Materiais, limitando muito o

conhecimento ou experiência deste tipo

de ferramenta.

Das entrevistas realizadas, no âmbito da

Atividade 3.1, foi consensual que o

potencial do Passaporte de Materiais é

muito grande para a redução dos RCD,

possibilitando a valorização dos materiais

resultantes de demolições e reformas

potenciando uma construção circular,

mas sem qualquer experiência nessa

área.



WP4 – Guia de auditorias de pré-demolição
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4.1 Analysis of Existing Pre-demolition Audits

4.2 Stakeholder consultation

4.3 Development of a draft guide for Conducting Pre-demolition Audits

4.4 Testing and improving guide for conducting pre-demolition audits

4.5 Development of a guide for Conducting Pre-demolition Audits

WP4 - Pré-demolition audits LNEG

2020 2021 2022
Área de Intervenção ID Atividade Descrição Atividade Promotor / Parceiro

Objetivo

Desenvolver um Guia de Auditorias de

Pré-demolição. Pretende-se com este

Guia melhorar a identificação dos RCD e

fazer o seu correto encaminhamento,

mas também estimular a sua reutilização

e reciclagem, uma vez que exige que se

faça a demolição seletiva do edifício.

Para tal é necessário planear e gerir os

projetos de demolição ou reabilitação de

edifícios, de modo a identificar e fornecer

uma estimativa dos materiais a recolher,

tendo em vista a sua reutilização,

reciclagem e encaminhamento

adequado, contribuindo desta forma para

a economia circular.

Primeiras ilações

Realizou-se um diagnóstico das práticas

atuais para auditorias de construção de

pré-demolição e gestão de resíduos de

construção e demolição (RCD) antes da

demolição ou renovação, no sentido de

apoiar a elaboração de um guia,

funcional, para auditorias práticas de pré-

demolição. O Guia deverá ser útil e fácil

de usar incluindo o máximo de detalhes

possível para facilitar o seu entendimento

e uso durante todas as fases do projeto.

A realização de uma auditoria pré-

demolição permite uma demolição

seletiva eficiente e eficaz.

Constrangimentos

Os principais constrangimentos verificados

neste WP prendem-se com o fato de não

existir documentação adequada, ou

mesmo até ausente, sobre os materiais

utilizados na construção (fichas técnicas

dos produtos), assim com a sua

quantidade e qualidade. Existe ainda

muita falta de conhecimento da legislação

vigente, que leva à falta da aplicação dos

regulamentos já existentes.

Existe ainda um longo caminho na

mudança de atitude e comportamento

relativo à qualidade dos materiais

reutilizados, assim como conhecimento e

experiência em desconstrução.



WP5 – Modelos de otimização
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5.1 Mathematical model for the location of recovery/sorting centres

5.2 Mathematical model for the inter-municipal reuse network

5.3 Mathematical model of na inter-municipal CDW processing network

WP5 - Model LNEG

2020 2021 2022
Área de Intervenção ID Atividade Descrição Atividade Promotor / Parceiro

Objetivo

Desenvolver Modelos Matemáticos que

deverão permitir identificar centros de

triagem e recolha de materiais e produtos

de construção resultantes de

construções, demolições e reabilitações

(RCD); criar rede intermunicipal de

reutilização de produtos de demolição

seletiva e uma rede intermunicipal de

processamento de RCD para reciclagem.

Os modelos matemáticos permitirão,

segundo as necessidades da região,

viabilizar a reutilização e a reciclagem de

materiais e produtos de construção,

demolição e reabilitação com o máximo

benefício ambiental, social e económico.

Primeiras ilações

Os modelos matemáticos descrevem

uma rede de nós paroquiais, onde

podem ser instaladas as respetivas

unidades de processamento e

armazenamento, assim como as ligações

(vias de comunicação) entre os nós da

rede. Os modelos utilizam a freguesia

como unidade geográfica elementar para

a localização dos elementos da rede.

Os modelos matemáticos permitem ainda

identificar o estado (qualidade) da

matéria-prima (RCD, Materiais

Reutilizáveis) e Produto.

Constrangimentos

Para que os Modelos Matemáticos

produzam a informação pretendida são

necessários uma série de dados concretos

ajustados à realidade da região, que tem

sido a maior dificuldade devido à sua não

existência. É ainda necessário ter

conhecimento dos principais processos de

reparação de materiais, os seus requisitos,

tipologia das ferramentas, mão de obra e

tipologia das instalações.

É necessário um acordo de todos os

parceiros sobre os dados atuais

característicos da Região do Baixo

Alentejo.



WP6 – Proposta de ação estratégica

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8

6.1 Stakeholders consultation - strategic regional action.

6.2 Study for the management of the CDW

6.3 Stakeholders consultation - guidelines for institutional  model

6.4 Definition of the institutional model 

6.5 Presentation of the final results to the relevant stakeholders

WP6 - Proposal for strategic 

action
RESIALENTEJO

2020 2021 2022
Área de Intervenção ID Atividade Descrição Atividade Promotor / Parceiro

Objetivo

Definir a estratégia e o modelo institucional para a implementação de um sistema de recolha, armazenamento, triagem,

processamento e comercialização de RCD para a região do Baixo Alentejo, com o objetivo de maximizar a reutilização de

materiais e a reciclagem. Pretende-se que o sistema se baseie em redes, de modo a que futuramente possa ser replicado

em todo o Alentejo e preferencialmente em todo o território nacional.



WP7 – Informação, sensibilização e formação
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7.1 Methodology for stakeholders’ consultation (participatory actions)

7.2 Participatory actions for municipalities and construction companies 

7.3 Project partners capacitation

WP7 - Information, 

awareness and training
FCT NOVA

2020 2021 2022
Área de Intervenção ID Atividade Descrição Atividade Promotor / Parceiro

Objetivo

Realização de ações participativas de

informação, sensibilização e formação

com os municípios do Baixo Alentejo e

pequenas empresas de construção.

Estas ações irão permitir perceber quais

as necessidades, constrangimentos e

dificuldades dos intervenientes perante a

problemática dos RCD. Pretende-se

ainda que da osculação dos participantes

destas ações, as ferramentas finais do

projeto deem resposta ao que são as

dificuldades e as necessidades

identificadas pelos vários intervenientes

na problemática dos RCD.

Primeiras ilações

Após realizadas duas das três ações

participativas planeadas para este WP,

verifica-se que os municípios têm

grandes dificuldades em garantir a

correta Gestão dos RCD da sua

responsabilidade, pelas mais variadas

situações (falta de espaço e meios para

a correta separação dos RCD, custo

elevado com deslocação para

encaminhamento a destino final dos

RCD). Relativamente às empresas de

construção a principal conclusão que se

obteve diz respeito aos custos

associados à gestão dos RCD (custo de

transporte dos RCD para destino final)

assim como o armazenamento e

separação correta dos RCD em obra.

Constrangimentos

Os principais constrangimentos que se

têm verificado nesta atividade dizem

respeito, no caso dos municípios, à falta

de locais apropriados e infraestruturas de

acondicionamento e recolha de RCD

assim como a escassez de recursos

humanos afetos a esta atividade.

Relativamente às empresas de

construção, um dos principais

constrangimentos está relacionado com a

formação e conhecimento dos técnicos

nesta área.

Comum aos dois intervenientes temos a

falta de soluções na região para a gestão

dos RCD, assim como os custos elevados

associados à gestão dos RCD.



WP8 – Comunicação
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8.1 Defining and implementing a detailed communication plan

8.2 Project website creation / other communication supports

8.3 Dissemination of project results - public events

8.4 Dissemination of project results - press/ online

WP8 - Communication CIMBAL

2020 2021 2022
Área de Intervenção ID Atividade Descrição Atividade Promotor / Parceiro

Objetivo

Aumentar a consciência pública dos princípios da Economia Circular e da agenda de sustentabilidade e promover a

região do Baixo Alentejo como território avançado de sustentabilidade através do fomento da visibilidade pública do

projeto (Des)construir para a Economia Circular e do programa EEA Grants.

https://desconstruir.pt/

https://www.facebook.com/Desconstruir.eeagrants

https://www.instagram.com/desconstruir.eeagrants/

https://www.facebook.com/Desconstruir.eeagrants
https://www.instagram.com/desconstruir.eeagrants/
https://desconstruir.pt/
https://desconstruir.pt/
https://www.facebook.com/Desconstruir.eeagrants
https://www.instagram.com/desconstruir.eeagrants/



