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Casos de Estudo

Seyed MHS Rezvani
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Introdução 

Transição de uma economia linear para uma 
economia circular

Reintrodução de materiais no ciclo como matéria-prima

Minimização dos materiais descartados
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Cais Coberto da Malveira

Infraestruturas de Portugal – Projeto Modernização do troço Mira Sintra-Meleças - Torres Vedras

Cais Coberto da Malveira
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Cais Coberto da Malveira

Armazém
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Cais Coberto da Malveira

• O Dono-de-obra  é a INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A. 
(IP, S.A.);

• O Consórcio empreiteiro inclui as empresas CONSTRUÇÕES 
GABRIEL A.S. COUTO, S.A./M.COUTO ALVES, S.A. e a ALDESA 
CONSTRUCCIONES, S.A.

• A fiscalização está a cargo da APPLUS NORCONTROL, S.L.U.
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Estudo in situ
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Amianto
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Madeira

• Reutilizar pela aplicação noutro cais coberto

• A inspeção visual e testes de laboratório

• Qualidade aceitável para reutilização e reciclagem
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Madeira
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Madeira

• Madeira pode ser reciclada como estilha para 

paisagismo ou celulose para produção de 

papel .

• A madeira pode facilmente continuar a 

desempenhar um papel em vários campos para 

fins úteis, sendo  sempre preferível reutilizar em 

vez de reciclar.
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Betão

• As colunas e vigas de betão podem ser britadas e recicladas para 
nova produção de betão.
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Betão

• Betão a utilização mais comum é como
agregados reciclados de betão para o fabrico
de novo betão. Em Portugal, estes agregados
devem respeitar os requisitos estabelecidos na
Especificação LNEC E471.

• As propriedades destes agregados dependem
das operações de processamento a que são
sujeitos havendo diversos exemplos de
produção de agregados reciclados de betão de
qualidade.
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• Tecnologia de recuperação seca avançada, ADR (NL) - desenvolvida em conjunto com a
Universidade TU Delft, facilita a separação da argamassa do betão (Projetos europeus C2CA -
http://www.c2ca.eu e HISER - http://www.hiserproject.eu/ )
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Betão
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Alvenaria

• As paredes de alvenaria podem ser demolidas e após 
processamento dos RCD originam agregados reciclados 
mistos para diversas utilizações 

• No caso de alvenaria , os 
agregados obtidos na 
reciclagem dos RCD podem 
ser usados, por exemplo, na 
produção de blocos.
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Telhas e a estrutura de suporte

• As telhas podem ser reutilizadas em outros projetos de construção se a qualidade for aceitável
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Telha

Telhas podem ser reutilizadas ou recuperadas em 

projetos decorativos ou em pavimentos.



AA

17

Aço

• Os produtos de aço são elementos valiosos e fáceis de 
reutilizar ou valorizar

• O aço também pode ser  enviado para reciclagem na 
Siderurgia e transformado noutros produtos de aço.
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Inventário
Todos os materiais devem ser descritos em quantidad e e a qualidade no inventário
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Inventário
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Inventário
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Síntese da auditoria
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Fluxograma

Remoção de Amianto

Retirando as caixas 
de amostra de solo

Desmontagem 
elétrica e de 
interruptores

Remoção de cercas 
de aço e tubos de aço

Desmontagem de 
porta

Desconstrução da 
telha

Desmontagem da 
estrutura de madeira 

da telha

Estrutura de madeira  
(atras do amianto), 
desmontagem de 

estrutura de madeira

Desconstrução de 
treliças de telhado de 

madeira

Demolição de 
paredes (alvenaria)

Demolição de 
Colunas e Vigas 

(Betão)



AA

23

Rastreamento
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EEA Grants 2014 -2021

Através do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu (EEE), a Islândia, o Liechtenstein e a
Noruega são parceiros no mercado interno com os Estados- Membros da União Europeia.

Como forma de promover um contínuo e equilibrado reforço das relações económicas e comerciais,
as partes do Acordo do EEE estabeleceram um Mecanismo Financeiro plurianual, conhecido como
EEA Grants.

Os EEA Grants têm como objetivos reduzir as disparidades sociais e económicas na Europa e
reforçar as relações bilaterais entre estes três países e os países beneficiários.

Para o período 2014-2021, foi acordada uma contribuição total de 2,8 mil milhões de euros para 15
países beneficiários. Portugal beneficiará de uma verba de 102,7 milhões de euros.

Saiba mais em eeagrants.gov.pt

Working together for a green , competitive and inclusive Europe
“
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Obrigado pela atenção


