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RESUMO 

Melhoria da Eficiência da Recolha e Gestão de Resíduos de uma Indústria de 

Autopeças 

O aumento exponencial da população e as alterações no estilo de vida humano e nos padrões de 

consumo atuais suportaram um equivalente aumento da quantidade de resíduos produzidos 

mundialmente. Por esta razão, a gestão de resíduos é um dos pontos fulcrais no caminho para o alcance 

de um mundo mais verde e mais sustentável. 

A Aptiv, sendo uma empresa tecnológica e atenta ao mundo atual, centra a sua atividade com o 

objetivo constante de reduzir a sua pegada ambiental. Desta forma, este projeto tinha como objetivo 

tornar a recolha e a gestão dos resíduos mais eficientes na empresa da Aptiv, localizada em Braga, e 

assim ver alterações nos indicadores ambientais e também nos custos associados ao transporte e 

tratamento de resíduos. 

Foram revistos todos os procedimentos de gestão de resíduos da empresa e foram implementadas 

medidas de melhoria. Destacam-se a reutilização de panos contaminados, separação e valorização de 

varetas de plástico, a redefinição das rotas de resíduos e a alteração do layout das sinaléticas de locais 

para armazenamento de resíduos. 

Com as medidas implementadas foi possível verificar uma melhoria no indicador referente à 

segregação de resíduos e espera-se que no próximo ano sejam visíveis as mais valias em termos de 

custos com transporte e tratamento de resíduos. 

Concluindo, as medidas implementadas foram eficazes e permitiram uma melhoria na gestão de 

resíduos de uma forma geral. No entanto, numa empresa tão dinâmica é necessário que o trabalho seja 

contínuo para que sejam alcançados os objetivos ambientais. Ficaram assim anotados mais alguns 

pontos para futuras melhorias como a valorização de varetas noutras zonas da fábrica. 

Palavras-chave: reciclagem, resíduos, segregação, sustentabilidade, valorização.  
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ABSTRACT 

Collection and Waste Management Efficiency Improvement in an Auto Parts Industry 

The exponential growth of the population and the changes on the human’s lifestyle and 

consumptions patterns lead to an increase in the amount of waste produced worldwide. For this reason, 

waste management is one of the focal points on the road to achieve a greener and more sustainable 

world. 

Being a technological company focused on the current world, Aptiv drives its activity with the 

constant purpose of reducing the environmental footprint. For this reason, this project aimed to make the 

collection and waste management more efficient at Aptiv, located in Braga, and thus to see changes on 

the environmental indicators and costs associated with waste transport and treatment. 

All the procedures of waste management were reviewed, and improvement measures were 

implemented, namely, the reuse of contaminated cloths, the separation and recovery of plastic rods, the 

redefinition of the waste routes and the change of layout of the signs of places for waste storage. 

With the implemented measures, it was possible to observe an improvement in the environmental 

indicator referring to the segregation of waste, and it is also expected that next year, the gains in terms 

of costs with waste transportation and treatment will be noticeable. 

In conclusion, the measures implemented were effective, allowing an improvement in waste 

management in general. However, in such a dynamic company, it is necessary that the work is 

continuous, in order to achieve the environmental goals. Thus, a few more improvement points were 

noted. 

Key words: waste, recovery, recycling, segregation, sustainability.
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1) Introdução 

 No primeiro capítulo deste trabalho introduz-se o tema abordado ao longo da dissertação e a 

motivação que deu origem ao projeto, apresentam-se os objetivos principais e explora-se ainda a estrutura 

do documento. 

1.1) Motivação 

Com o aumento exponencial da população e da urbanização tem aumentado consequentemente 

a quantidade de resíduos produzidos. A mudança de estilo de vida humano e dos padrões de consumo 

implica um maior consumo e a produção de um número maior de resíduos.  

Desta forma, a gestão de resíduos ocupa um lugar de prioridade na gestão de qualquer indústria.  

A Aptiv é uma empresa centrada na inovação e na tecnologia, produtora de autopeças, e tem 

assim novas áreas e processos a surgir, implicando novos e uma maior quantidade de resíduos a serem 

produzidos. A gestão destes é essencial com vista a minimizar o impacto ambiental do ciclo de vida total 

de um automóvel. 

De uma forma geral, a Aptiv pretende procurar constantemente iniciativas com vista a reduzir 

emissões, resíduos e o consumo de água e energia em todas as regiões nas quais opera. Desta forma, 

todas as empresas Aptiv são certificadas pela ISO 14 001 e devem avaliar, gerir, monitorizar e mitigar 

os riscos ambientais utilizando indicadores de desempenho ambientais. Assim, devem ainda garantir 

conformidade com todas as leis locais e regulamentos. 

Neste projeto o principal objetivo foca-se na melhoria da gestão de resíduos realizada na Aptiv em 

Braga. 

1.2) Objetivos 

Para garantir uma melhoria da eficiência da recolha e gestão de resíduos na Aptiv foi necessário: 

• Rever as métricas e os objetivos ambientais associados à gestão de resíduos para assim 

projetar o trabalho para as áreas com maior necessidade; 

• Identificar e caracterizar resíduos produzidos, bem como realizar a atualização da base de 

dados existente; 

• Melhorar os processos de segregação de resíduos; 
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• Realizar uma revisão das rotas de resíduos internas dos edifícios da empresa assim como da 

rota externa operada entre edifícios. 

Com isto, espera-se uma melhoria geral na gestão de resíduos realizada, fomentando a economia 

circular e o alcance da sustentabilidade ambiental. 

1.3) Estrutura da dissertação 

O presente documento encontra-se dividido em seis diferentes capítulos. 

O primeiro capítulo foca a motivação, os objetivos bem como a estruturação do trabalho e do 

documento apresentado. 

No segundo capítulo aborda-se a contextualização teórica do tema envolvente do projeto, ou seja, 

da gestão de resíduos. São ainda introduzidos temas como a economia circular, a sustentabilidade e a 

legislação de resíduos portuguesa. 

No capítulo seguinte, capítulo 3, apresenta-se a empresa na qual foi desenvolvido o projeto, a 

Aptiv, a sua história, missão e processo produtivo, dando especial ênfase à gestão de resíduos realizada 

na empresa. 

O quarto capítulo explora todas as medidas adotadas com vista a cumprir os objetivos do projeto, 

apresentados acima no capítulo 1.2. Cada um dos subcapítulos deste capítulo 4 disseca as medidas 

tomadas, sendo elas a reutilização de panos contaminados, a valorização de varetas de plástico duro, a 

redefinição das rotas de resíduos e ainda a alteração das sinaléticas utilizadas para a localização dos 

locais de armazenagem de resíduos. 

Por último, encontram-se os capítulos de resultados e discussão, capítulo 5, bem como o capítulo 

conclusivo, capítulo 6.  
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2) Fundamentação Teórica 

Este capítulo tem como função introduzir e fornecer uma base teórica para os restantes capítulos. 

É uma revisão bibliográfica e expõe assim a gestão de resíduos, legislação e códigos de operações e de 

resíduos utilizados no momento em território nacional.  

2.1) Contextualização 

Uma das principais consequências da atividade humana são os resíduos. Segundo a legislação 

portuguesa entende-se por resíduos “quaisquer substâncias ou objetos de que o detentor se desfaz ou 

tem intenção ou a obrigação de se desfazer”. 

Desde que o ser humano se começou a organizar socialmente, em tribos e comunidades, foi 

produzindo resíduos. Inicialmente estes eram apenas resíduos orgânicos, ou seja, biodegradáveis, e 

como a população humana era relativamente pequena também a quantidade de resíduo produzida era 

reduzida, não contemplando muitos problemas, sendo que estes eram depositados no solo e 

degradavam-se (Oliveira R.). Atualmente, a Humanidade usa o equivalente a 1,5 planetas Terra para 

utilizar recursos e descartar resíduo, ou seja, a Terra demora cerca de um ano e seis meses para 

regenerar aquilo que é utilizado em um ano. Esta velocidade e forma como os recursos naturais estão a 

ser absorvidos pelo ser humano são insustentáveis (Leitão, A. 2015). 

Com o aumento exponencial da população, estima-se atualmente um crescimento de cerca de 80 

milhões de pessoas por ano e da urbanização, prevê-se que a quantidade de resíduos produzidos irá 

aumentar significativamente. Por outro lado, começaram igualmente a surgir novos tipos de resíduos 

como consequência da mudança do estilo de vida humano e dos padrões de consumo (Demirbas 2010). 

Desta forma, foi essencial entender como realizar eficazmente a gestão de todos os resíduos que são 

gerados mundialmente, tanto em ambiente doméstico como em ambiente industrial. 

O planeamento e a gestão de resíduos assumem um papel de grande relevo para a preservação 

dos recursos naturais, sendo que devem assim ser realizados de forma consciente e por agentes 

devidamente autorizados. Desta forma, pretende-se, com uma correta gestão de resíduos, reduzir a 

quantidade de matéria nos fluxos de entrada e saída das atividades humanas, não prejudicando para 

isso a qualidade de vida da população (Demirbas 2010). 

A gestão de resíduos pode ser entendida como a recolha, transporte, valorização e a eliminação 

de resíduos, incluindo a monitorização destas operações (Decreto-Lei nº 73/2011, 2011), estando 
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regulamentada em cada país da Comunidade Europeia por legislação própria. Em Portugal, o quadro 

jurídico para a gestão de resíduos encontra-se definido no Decreto-Lei n° 73/2011. 

Como se pode entender, a gestão eficaz dos resíduos é maioritariamente influenciada pelo tipo e 

pela quantidade de resíduos que é gerado, e varia bastante com o ambiente no qual é produzido, seja 

este doméstico ou industrial, ou até com o país em questão, sendo que não deve nem pode ser sempre 

encarada da mesma forma. Ou seja, a gestão deve ser adaptada à situação em questão tendo, no 

entanto, sempre em conta a hierarquia definida pela política ambiental europeia para a gestão de 

resíduos. Esta hierarquia por ordem decrescente de prioridades engloba: 

1. Prevenção e redução do resíduo gerado; 

2. Preparação para a reutilização 

3. Reciclagem; 

4. Outros tipos de valorização; 

5. Eliminação segura (Decreto-Lei nº 73/2011, 2011). 

Assim, verifica-se a importância da valorização dos materiais contidos nos resíduos produzidos. 

Desta forma, combate-se o desperdício de materiais e/ou energia que possam estar contidos nos 

resíduos e a sociedade consegue assim aproveitar o seu valor intrínseco (Castro F. 2004).  

2.2) Desenvolvimento Sustentável 

Para a maioria da população, o adjetivo sustentável descrevia algo que não tinha fim. No entanto, 

as Nações Unidas introduziram a palavra conjugando-a com o termo desenvolvimento no relatório da 

Comissão das Nações Unidas sobre o meio ambiente e o desenvolvimento de 1987. Desenvolvimento 

sustentável foi assim apresentado como qualquer atividade que seja equitativa, isto é, que apresente 

justiça social, tenha impacto na economia e que não tenha nenhum impacto negativo no meio ambiente 

(Lamb H. 2011).  

Assim, o desenvolvimento sustentável tem três pilares: a economia, o ambiente e a sociedade e 

tem como principal objetivo satisfazer as necessidades do presente sem comprometer a possibilidade 

de gerações futuras de satisfazer as suas próprias necessidades. 

A sustentabilidade social baseia-se no respeito pelos direitos humanos e na igualdade de 

oportunidades para todos os indivíduos da sociedade. São assim focos, a promoção da justiça na 

sociedade, a inclusão social, a eliminação da pobreza e o respeito e integração da diversidade cultural 

(Susteniare 2008). 
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A sustentabilidade económica tem como principal objetivo tornar eficiente a atividade económica. 

Existe uma interdependência inerente entre a estabilidade do meio ambiente a longo prazo e a economia. 

A perceção de que leis para proteger o meio ambiente poderiam promover a inovação e ainda gerar 

lucro, ajudaram assim no desenvolvimento de um novo pensamento (Emas, R. 2015). Poluição é um 

sinal de um uso ineficiente de recursos naturais, e este desperdício caso não seja reutilizado ou reciclado 

tem consequências negativas tanto no capital como no ambiente. 

A sustentabilidade ambiental para conservar e gerir os recursos naturais concentra-se em 

minimizar a poluição, preservar a diversidade biológica e proteger o meio ambiente (Susteniare 2008). 

 

Na Figura 1 estão apresentados os três pilares que suportam e são a base do desenvolvimento 

sustentável bem como as suas diversas interações. Conjugando a sustentabilidade social e económica 

obtém-se um ambiente mais justo. Fazendo a ligação entre a sustentabilidade económica e ambiental é 

alcançado um mundo mais viável. Com a união entre a sustentabilidade social e ambiental é alcançado 

Figura 1: Pilares do desenvolvimento sustentável (Adaptado de Lamb H. 2011). 
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um ambiente mais habitável e seguro. Por fim, combinando os três suportes alcança-se o 

desenvolvimento sustentável. 

Para garantir a sustentabilidade da Humanidade ao longo do tempo é necessário manter uma 

harmonia entre os pilares ambiental, económico e social. Isto é, articular uma sociedade equitativa com 

uma economia evoluída enquanto se protege os recursos naturais disponíveis (Susteniare 2008). 

2.3) Economia Circular 

A economia mundial cresceu e evolui com base num modelo linear. Extraia-se matéria-prima, esta 

era utilizada para a produção do produto de interesse e todo o resíduo gerado tanto pela sua produção 

como da sua utilização era então descartado, e por vezes, incinerado ou reciclado. Este foi um modelo 

muito adotado desde o final da 2ª Guerra Mundial, sendo que era assumida uma abundância e 

disponibilidade quase infinita dos recursos naturais (Leitão, A. 2015). 

No entanto, o planeta Terra é finito e limitado, em recursos materiais, recursos energéticos e em 

área e capacidade para reter a poluição gerada pelo Homem (Leitão, A. 2015). Assim, foi introduzido o 

conceito de economia circular que está diretamente ligado ao desenvolvimento sustentável. Este novo 

modelo de produção e de consumo constitui o paradigma do sistema do futuro e pode ser definido como 

“um modelo económico regenerativo e restaurador por design, em que os recursos (materiais, 

componentes, produtos e serviços) são geridos de modo a preservar o seu valor e utilidade pelo maior 

período de tempo possível, aumentando assim a sua produtividade e preservando o capital natural e o 

capital financeiro das empresas e sociedade civil” (Ribeiro, A. et al. 2018). 

 

Figura 2: Economia circular (Fonte: Parlamento Europeu). 
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Como é possível analisar na Figura 2, este conceito assenta na redução, reutilização, recuperação 

e reciclagem de materiais e energia promovendo assim a separação entre o crescimento económico e o 

incremento no consumo de recursos. A economia circular, tendo como inspiração os sistemas vivos dos 

ecossistemas naturais, promove uma reorganização do modelo já existente através da conjugação dos 

sistemas de produção e de consumo num circuito fechado e circular (República Portuguesa 2020). 

Assenta assim na otimização do fluxo de bens, sendo possível maximizar o aproveitamento de recursos 

naturais e menorizar a produção de resíduos. Com isto, é ainda valorizado o importe económico do 

produto.  

Contudo, para que a indústria passe a ser regenerativa em vez de destrutiva é necessária uma 

mudança a todos os níveis da cadeia de valor, alterações significativas na tecnologia, na organização e 

na sociedade, isto é, uma colaboração conjunta e até intersectorial (Leitão, A. 2015). 

Como principais estratégias para alcançar uma economia mais circular destacam-se: 

• A produção e utilização inteligente, isto é, recusar (tornar o produto redundante), repensar 

(tornar o produto mais intensivo) e reduzir (tornar o produto mais eficiente); 

• A prolongação da vida útil do produto e/ou dos seus componentes, ou seja, reutilizar, reparar, 

recondicionar, remanufaturar e realocar; 

• A aplicação útil dos materiais do produto, utilizando para isso a reciclagem ou a valorização 

energética. 

Apesar desta mudança de paradigma de uma economia linear para uma economia circular poder 

ser difícil e desafiante, acarreta consigo inúmeras vantagens tanto para as empresas como para a 

sociedade e para o meio ambiente. São algumas destas, a redução de custos com matérias-primas e 

com gestão de resíduos, a promoção da mudança com novos produtos, mercados e clientes, a melhoria 

do desempenho financeiro, a diferenciação competitiva e uma cultura empresarial mais forte (Ribeiro, 

A., et al. 2018). 

2.4) Gestão de Resíduos 

A gestão de resíduos é uma inevitabilidade derivada das necessidades do mundo moderno e do 

foco em atingirmos um mundo mais sustentável e uma economia circular. Como mencionado 

anteriormente, para uma correta e mais eficaz gestão de resíduos é necessário ter em conta a hierarquia 

das operações de gestão de resíduos, definida pela União Europeia, que determina qual a prioridade dos 

tratamentos e formas de valorização dos resíduos (Figura 3). 
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Os resíduos são, através deste modelo, encarados como recursos. No topo da hierarquia encontra-

se a minimização e prevenção de resíduos, tanto quantitativa como qualitativa. Caso não seja possível, 

recorre-se então à reutilização, ou seja, recorre-se à escolha de produtos e embalagens que possam ser 

utilizados mais do que uma vez. Posteriormente privilegia-se a reciclagem, permitindo que os resíduos 

sejam utilizados para outros fins. No nível seguinte encontram-se outros tipos de valorização, como é o 

caso da valorização energética, na qual os resíduos são a matéria-prima para a produção de energia 

através de processos como incineração e coincineração. Por fim, e considerada a última opção de 

tratamento, a eliminação (Decreto-Lei nº 73/2011, 2011).  

 

Esta opção deve ser apenas tomada após a confirmação de que o resíduo não pode ser tratado 

de mais nenhuma maneira acima na hierarquia. Consoante o tipo de resíduo, os destinos de eliminação 

mais comuns são a estabilização e a deposição em aterro. 

2.4.1) Sistemas de Gestão de Resíduos 

Um sistema de gestão de resíduos é o conjunto de atividades técnicas, administrativas e 

financeiras relacionadas com o manuseamento, tratamento, eliminação e reciclagem dos resíduos. 

Consiste essencialmente em quatro fases: geração do resíduo, recolha e transporte, tratamento e por 

último a eliminação. Estas têm ainda subjacentes subfases apresentadas na tabela 1 (Demirbas 2010). 

Pela análise da tabela 1 percebe-se a complexidade de um sistema de gestão de resíduos. É 

primeiramente necessário analisar o resíduo em si, ou seja, saber que tipo de resíduo é, como é gerado 

e qual a sua taxa de produção. Esta fase é essencial para que todas as seguintes sejam eficazes e 

ambientalmente corretas. De seguida é fulcral analisar como deve ser feita a recolha e o transporte do 

Figura 3: Hierarquia da gestão de resíduos (Decreto-Lei nº 73/2011, 2011). 
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resíduo tendo em conta, por exemplo, se se trata de um resíduo perigoso, ou de grandes dimensões. 

Como terceira fase tem-se o tratamento do resíduo. Este pode ser físico, utilizando operações de 

separação, compactação e/ou trituração, pode ter um carácter químico, ou seja, utiliza tratamentos 

como incineração ou gaseificação, e pode ainda ser biológico como por exemplo a digestão anaeróbia 

ou compostagem. Por fim, a eliminação do resíduo dá-se pela reciclagem, pela deposição em aterro ou 

ainda pela valorização energética. 

Tabela 1: Fases e subfases de um sistema de gestão de resíduos (Demirbas 2010) 

Fases Principais Subfases 

Geração de resíduo 

Fonte do resíduo 

Separação na Fonte 

Recolha interna 

Taxas de produção 

Tipos de resíduo 

Recolha e Transporte 
Recolha 

Transporte 

Tratamento 

Tratamento físico 

Tratamento químico 

Tratamento biológico 

Eliminação 
Reciclagem 

Aterro ou valorização energética 

 

Cada caso envolve muito estudo e conhecimento do resíduo em si e das opções disponíveis para 

o seu tratamento e deve ser tida em conta uma hierarquia de gestão de resíduos para que seja possível 

retirar a maior quantidade de benefícios práticos bem como reduzir a quantidade de resíduo. Sistemas 

de gestão de resíduos avançados têm como foco minimizar problemas ambientais e preservar os 

recursos disponíveis no planeta. Atualmente, a maior parte dos países desenvolvidos aspiram por um 

sistema caracterizado por altas taxas de reciclagem de produtos limpos e separados na fonte (Demirbas 

2010). 
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2.4.2) Tipos de Resíduos 

Segundo o Decreto-Lei n.° 176/2006 os resíduos podem ser classificados conforme a sua origem 

em: 

a) Resíduo industrial: caso seja gerado em atividades industriais ou de produção e distribuição 

de eletricidade, gás e água; 

b) Resíduo urbano: proveniente de habitações ou outro resíduo, que, com base na sua natureza 

ou composição, seja semelhante ao anterior; 

c) Resíduo agrícola: resíduo proveniente de exploração agrícola e ou pecuária ou similar; 

d) Resíduo de construção e demolição: com origem em obras de construção, reconstrução, 

ampliação, alteração, conservação e demolição e da derrocada de edificações; 

e) Resíduo hospitalar: resultante de atividades médicas desenvolvidas em unidades de prestação 

de cuidados de saúde, de prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e investigação, 

relacionada com seres humanos ou animais, em farmácias, atividades médico-legais, de 

ensino, bem como atividades que envolvam procedimentos invasivos. Estes resíduos 

específicos estão ainda divididos em quatro diferentes grupos de acordo com o Despacho nº 

242/96. Resíduos hospitalares equiparados a urbanos pertencem ao grupo I, resíduos 

hospitalares não perigosos contemplam o grupo II, o grupo III engloba os resíduos 

hospitalares de risco biológico e por último, no grupo IV, encontram-se os resíduos 

hospitalares específicos. 

Para garantir que o destino final de cada resíduo é o mais adequado e o menos pernicioso tanto 

para o ambiente como para a saúde humana é crucial que o processo de classificação de resíduos seja 

realizado corretamente. Desta forma, a Agência Portuguesa do Ambiente, APA, disponibilizou um Guia 

de Classificação de Resíduos com o objetivo de clarificar o processo de classificação de resíduos, tendo 

para isso em conta a legislação portuguesa aplicável (APA 2020b). Este guia tem como base a Lista 

Europeia de Resíduos, LER, publicada na Decisão da Comissão 2014/955/EU. 

A LER contém cerca de 842 resíduos divididos em 20 diferentes capítulos. Cada capítulo, 

numerado de 01 a 20, representa uma atividade industrial ou comercial, um processo industrial ou um 

material específico. Os capítulos são nomeadamente (Comissão Europeia 2014): 

01: Resíduos da prospeção e exploração de minas e pedreiras, bem como de tratamentos físicos 

e químicos das matérias extraídas; 
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02: Resíduos da agricultura, horticultura, aquacultura, silvicultura, caça e pesca, bem como da 

preparação e do processamento de produtos alimentares; 

03: Resíduos do processamento de madeira e do fabrico de painéis, mobiliário, pasta para papel, 

papel e cartão; 

04: Resíduos da indústria do couro e produtos de couro e da indústria têxtil; 

05: Resíduos da refinação de petróleo, da purificação de gás natural e do tratamento pirolítico de 

carvão; 

06: Resíduos de processos químicos inorgânicos; 

07: Resíduos de processos químicos orgânicos; 

08: Resíduos do fabrico, formulação, distribuição e utilização de revestimentos (tintas, vernizes e 

esmaltes vítreos), colas, vedantes e tintas de impressão; 

09: Resíduos da indústria fotográfica; 

10: Resíduos de processos térmicos; 

11: Resíduos de tratamentos químicos de superfície e de revestimentos de metais e de outros 

materiais; resíduos da hidrometalurgia de metais não ferrosos; 

12: Resíduos da moldagem e do tratamento físico e mecânico de superfície de metais e plásticos; 

13: Óleos usados e resíduos de combustíveis líquidos (exceto óleos alimentares, 05 e 12); 

14: Resíduos de solventes, fluidos de refrigeração e gases propulsores orgânicos (exceto 07 e 08); 

15: Resíduos de embalagens; absorventes, panos de limpeza, materiais filtrantes e vestuário de 

proteção sem outras especificações; 

16: Resíduos não especificados noutros capítulos da lista; 

17: Resíduos de construção e de demolição (incluindo solos escavados de locais contaminados); 

18: Resíduos da prestação de cuidados de saúde a seres humanos ou animais e/ou de 

investigação relacionada (exceto resíduos de cozinha e restauração não provenientes diretamente da 

prestação de cuidados de saúde); 
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19: Resíduos de instalações de gestão de resíduos, de estações ex situ de tratamento de águas 

residuais e da preparação de água para consumo humano e de água para consumo industrial; 

20: Resíduos urbanos e equiparados (resíduos domésticos, do comércio, da indústria e dos 

serviços), incluindo as frações recolhidas seletivamente. 

Cada capítulo encontra-se dividido em um ou mais subcapítulos identificados por quatro dígitos. 

Cada subcapítulo engloba ainda diferentes entradas, estas assim identificadas por códigos de seis 

dígitos. A classificação de cada resíduo deve assim ter em conta o capítulo, o subcapítulo e a entrada, 

ou seja, é realizada com um código LER de seis dígitos. 

Na LER estão presentes três tipologias diferentes de resíduos (APA 2020a): 

1) Resíduos sempre perigosos, indicadas por entradas absolutas de perigosos; 

2) Resíduos sempre não perigosos, designadas de entradas absolutas de não perigosos; 

3) Resíduos que podem ser perigosos ou não perigosos, indicadas por entradas espelho. 

Resíduos que digam respeito a resíduos perigosos, entradas absolutas, estabelecidos no artigo 3º 

do Regime Geral de Gestão de Resíduos (RGGR) encontram-se assinalados no código LER com um 

asterisco. Cerca de 405 dos resíduos da LER são resíduos perigosos. Relativamente às entradas 

espelho é necessário verificar a existência de substâncias perigosas no resíduo que lhe confira uma ou 

mais características de perigosidade, estas estabelecidas pelo Regulamento nº 1357/2014 da 

Comissão Europeia. A classificação da entrada espelho como resíduo perigosos ou não perigosos 

depende tanto da perigosidade individual de cada um dos constituintes do resíduo em questão, assim 

como da concentração de cada um. Pelo contrário, entradas absolutas de perigosos não dependem 

das concentrações dos constituintes e são sempre considerados resíduos perigosos (Regulamento nº 

1357/2014, 2014). 

No Regulamento nº 1357/2014 estão identificadas um total de quinze características de 

perigosidade que os resíduos podem apresentar, as quais correspondem a perigos para a saúde 

humana e para os seres vivos, perigos para o ambiente e perigos físicos. Cada uma destas 

características tem um código associado, desde o HP1 até HP15 (Regulamento nº 1357/2014, 2014). 

Na tabela 2 encontram-se os códigos e as características de perigosidade correspondentes. 

Códigos enumerados de HP 1 a HP3 correspondem a perigos físicos. Perigos para a saúde 

humana e seres vivos são codificados entre HP 4 e HP 13. O código HP 14 identifica perigos para o 

ambiente, e o HP 15 representa mais do que um perigo dos denominados nos códigos anteriores. 
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Tabela 2: Características de perigosidade de resíduos (Adaptado de Regulamento nº 1357/2014, 2014) 

 

2.4.3) Transporte de Resíduos 

O transporte rodoviário de resíduos em território nacional é atualmente regulado pela Portaria n.º 

145/2017 que sucede a Portaria n.º 335/97. Este deve ser realizado tendo em conta condições 

ambientalmente adequadas, de forma a evitar acidentes como dispersão ou derrames. 

 Como principais regras a ter em conta no transporte de resíduos destacam-se: 

Código Característica de perigosidade 

Perigos físicos 

HP1 Explosivo 

HP2 Comburente 

HP3 Inflamável 

Perigos para a saúde humana e seres vivos 

HP 4 Irritante 

HP 5 Tóxico para órgãos-alvo específicos, tóxico por aspiração 

HP 6 Toxicidade aguda 

HP 7 Cancerígeno 

HP 8 Corrosivo 

HP 9 Infecioso 

HP 10 Tóxico para reprodução 

HP 11 Mutagénico 

HP 12 Libertação de um gás com toxicidade aguda 

HP 13 Sensibilizante 

Perigos para o ambiente 

HP 14 Ecotóxico 

Todos os perigos 

HP 15 Resíduo suscetível de apresentar uma ou mais das características de perigosidade 

enumeradas acima, não exibida diretamente pelo resíduo original 
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1) Os resíduos sólidos podem ser transportados em embalagens condicionadas ou a granel, 

tanto em veículos de caixa fechada ou caixa aberta, sendo que neste caso a carga deve ser 

coberta; 

2) Resíduos líquidos ou pastosos são transportados em embalagens estanques, sendo que a 

taxa de enchimento não pode ser superior a 98%; 

3) Num carregamento tudo deve ser arrumado no veículo de forma a evitar deslocações dos 

elementos entre si, ou contra as paredes do veículo; 

4) Caso ocorra, durante o percurso, algum derrame, e se trate de um resíduo líquido ou pastoso, 

a área contaminada deve ser limpa utilizando para isso produtos absorventes (Portaria nº 

145/2017, 2017). 

 De acordo com a legislação, o transporte nacional rodoviário de resíduos é permitido às seguintes 

entidades: 

a) Produtores de resíduo; 

b) Operadores de tratamento de resíduos; 

c) Organizações de transporte de mercadorias por conta de outrem. 

Produtores de resíduos podem efetuar o transporte entre as suas instalações e um operador de 

tratamento de resíduos ou até instalações onde o resíduo seja armazenado preliminarmente, sendo que 

esta armazenagem nunca poderá ser superior a um ano. Qualquer produtor deve assumir 

responsabilidade pelo destino dado ao resíduo, bem como verificar a necessidade de inscrição e registo 

no Sistema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos (SIRER) (Portaria nº 145/2017, 2017). 

O transporte de resíduos pode também ser realizado pelo operador de tratamento de resíduos, 

porém, este é limitado a resíduos para o qual o operador se encontra licenciado pelo Instituto da 

Mobilidade e dos Transportes (IMT), ou que resultem da sua atividade. Os resíduos são assim 

transportados desde os clientes até às instalações de tratamento. 

Caso o transporte não seja realizado nem pelo produtor do resíduo, nem pelo operador de 

tratamento pode ser feito por transportadores por conta de outrem. Esta atividade é regida pelo Decreto-

Lei n.º 257/2007, relativa ao transporte rodoviário de mercadorias por conta de outrem. O transportador 

é obrigado assim ao registo e à inscrição no SIRER (APA 2015). 
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O SIRER, é um sistema integrado de informação sobre resíduos, sendo constituído por vários 

módulos  

(Figura 4). 

Pela observação da Figura 4 entende-se a existência de sete diferentes módulos que fazem parte 

do SIRER (APA, 2020c): 

• MTR-LL: Desmaterialização de movimentos das notificações MTR 

• MTR-LV: Desmaterialização dos Anexos VII de movimentos transfronteiriços de resíduos 

• MIRR: Mapa Integrado de Registo de Resíduos 

• E-GAR: Desmaterialização das Guias de Acompanhamento de Resíduos 

• SILOGR: Sistema de Informação de Operadores de Gestão de Resíduos 

• RP: Registo de Produtores e entidades gestoras 

• MRRU: Mapa de Registo de Resíduos Urbanos 

 

Cada um dos pequenos círculos representa um dos sete módulos constituintes do Sistema 

Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos. 

2.4.3.1) E-GAR 

A E-GAR é uma ferramenta eletrónica integrada no SIRER, que tem como objetivo modernizar o 

procedimento anterior das GAR (Guias de Acompanhamento de Resíduos) e foi criada pela Portaria n.º 

Figura 4: Sistema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos (Adaptado de APA 2020c). 
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145/2017. Estas guias, que antes eram em formato de papel, preenchidas em impressos da Imprensa 

Nacional Casa da Moeda, passaram assim a ser preenchidas online num formulário na plataforma do 

SILIAmb (Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente) que se encontra acessível a todos os 

utilizadores registados para a emissão e acusação de guias de resíduos. A desmaterialização do processo 

anteriormente existente permite: 

• Reduzir a quantidade de papel utilizado; 

• Melhorar a fiscalização e o controlo da informação, sendo evitados erros e tentativas de 

fraude; 

• Diminuir custos administrativos; 

• Simplificar o processo; 

• Assegurar uma maior segurança na proteção dos dados (APA 2017). 

A estrutura de uma E-GAR encontra-se representada na Figura 5. 

 

Na área do cabeçalho encontra-se o estado da guia, quer seja emitida, aceite, corrigida ou 

concluída, assim como, o código do documento e de verificação. Na zona do produtor/detentor está a 

informação relativa ao número de identificação fiscal do produtor, o nome da organização e do 

estabelecimento, a morada, localidade, código postal e concelho. 

Relativamente ao resíduo é possível pela leitura da E-GAR saber a designação, a quantidade em 

kg, o código LER e a operação a que será submetido. 

Figura 5: Estrutura de uma E-GAR (Adaptado de APA 2017). 
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Do transportador apresenta informação sobre o número de identificação fiscal, a organização, 

matrícula do veículo, bem como a data e hora de início do transporte. 

Por fim, em relação ao operador de gestão de resíduos é fornecido o número de identificação 

fiscal, o nome da organização e do estabelecimento, a morada, localidade, código postal e concelho (APA 

2017). 

As E-GAR devem ser emitidas pelo produtor do resíduo, podendo, todavia, ser feito em nome do 

produtor pelo transportador ou pelo operador de gestão do resíduo, caso o produtor autorize a guia. Estas 

guias aplicam-se não só ao transporte rodoviário, mas também, ferroviário, marítimo, fluvial e aéreo em 

território nacional e pode acompanhar o transporte dos resíduos tanto em papel impresso como em 

formato digital. Porém, privilegia-se o formato digital de forma a minimizar a quantidade de papel 

utilizado. A utilização obrigatória das E-GAR foi iniciada a partir do ano de 2018. 

2.4.4) Destino dos Resíduos 

Dependendo do tipo de resíduo este pode ser sujeito a operações de eliminação ou de valorização. 

Nos Anexos I e II da diretiva 2008/98/CE constam os códigos referentes a estes destinos. Na tabela 3 

estão apresentados os códigos de eliminação bem como as respetivas descrições. 

Tabela 3: Operações de eliminação de resíduos (Parlamento Europeu e Conselho da União Europeia 2008) 

Código Descrição da Operação 

D 1 Eliminação no solo, à superfície ou em profundidade 

D 2 Tratamento no solo 

D 3 Injeção em profundidade 

D 4 Lagunagem 

D 5 Depósitos subterrâneos especialmente concebidos 

D 6 Descarga para massas de águas, com exceção de mares e oceanos 

D 7 Descarga para mares e/ou oceanos, incluindo inserção nos fundos marinhos 

D 8 Tratamento biológico não especificado em qualquer outra parte da diretiva 

2008/98/CE e que produza compostos rejeitados por meio das operações 

enumeradas de D 1 a D12 

D 9 Tratamento físico-químico não especificado em qualquer outra parte da diretiva 

2008/98/CE e que produza compostos rejeitados por meio das operações 

enumeradas de D 1 a D12 
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D 10 Incineração em terra 

D 11 Incineração no mar 

D 12 Armazenamento permanente 

D 13 Mistura anterior às operações de D 1 a D13 

D 14 Reembalagem anterior a uma das operações enumeradas de D 1 a D 13 

D 15 Armazenamento anterior às operações de D1 a D14 

 

 Para além das operações de eliminação existem também operações de valorização. Estas são 

preferenciais no alcance à sustentabilidade. 

Na tabela 4 estão enumeradas e descritas as operações de valorização. 

Tabela 4: Operações de valorização de resíduos (Parlamento Europeu e Conselho da União Europeia 2008) 

Código Descrição da Operação 

R 1 Utilização principal como combustível ou outro meio de produção 

R 2 Recuperação de solventes 

R 3 Recuperação/recuperação de substâncias orgânicas não utilizadas como solventes 

R 4 Reciclagem/recuperação de metais e compostos metálicos 

R 5 Reciclagem/recuperação de outros materiais inorgânicos 

R 6 Regeneração de ácidos ou bases 

R 7 Valorização de componentes utilizados na redução da poluição 

R 8 Valorização de componentes de catalisadores 

R 9 Refinação de óleos e outras reutilizações de óleos 

R 10 Tratamento do solo para benefício agrícola ou melhoria ambiental 

R 11 Emprego de resíduos obtidos a partir das operações de R 1 a R10 

R 12 Permuta de resíduos com o objetivo de submetê-los a uma das operações 

enumeradas de R 1 a R11 

R 13 Armazenamento de resíduos com destino a operações de R 1 a R12 

 

No ponto de vista empresarial as operações de valorização são sinónimo de retorno monetário e 

de proteção ambiental, enquanto operações de eliminação acarretam custos. Desta forma, o principal 



31 
 

objetivo é diminuir a quantidade de resíduo que tem como destino operações de eliminação e aumentar 

paralelamente o resíduo valorizável. 

2.5) Legislação 

O Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho estabelece o regime geral da gestão de resíduos em 

Portugal. É aplicável a operações de gestão de resíduos que previnam ou reduzam a produção de 

resíduos nocivos, os impactos negativos originados na sua produção e gestão, e ainda a redução dos 

impactos inerentes à utilização de recursos (Decreto-Lei nº 73/2011, 2011). 

Este diploma tem aplicação em operações de gestão, compreendendo assim todas as fases de 

recolha, transporte, armazenagem, triagem, tratamento, valorização e eliminação de resíduos bem como 

operações de descontaminação e monitorização dos locais de deposição. Não inclui, no entanto, 

informação relativa a efluentes gasosos, águas residuais, biomassa florestal e agrícola e resíduos sujeitos 

a legislação especial como o caso de cadáveres de animais e materiais radioativos  

(Assembleia da República 2019). 

São abordadas várias definições essenciais para a gestão de resíduos, sendo distinguidos resíduos 

industriais, urbanos, hospitalares, inertes, de construção e demolição e resíduos perigosos. De acordo 

com o decreto-lei um resíduo é qualquer substância da qual o detentor se desfaz ou tem intenção ou 

obrigação de o fazer, sendo um resíduo industrial aquele que é gerado por processos produtivos 

industriais, incluindo ainda os que resultam de atividades de produção e distribuição de eletricidade, gás 

e água (Assembleia da República 2019). 

A responsabilidade pela gestão do resíduo é sempre do respetivo produtor, com exceção de 

resíduos urbanos, de proveniência desconhecida e provenientes de outros países. Como autoridades 

legais e competentes na gestão de resíduos Portugal tem a Autoridade Nacional dos Resíduos (ANR) que 

assegura e acompanha a implementação estratégica nacional dos resíduos e as Autoridades Regionais 

dos Resíduos (ARR) que asseguram o exercício das competências relativas à gestão de resíduos, tendo 

sempre uma relação de proximidade com os operadores (APA 2020d). 

Destacam-se outros diplomas importantes nomeadamente, a Portaria n.º 145/2017 que 

estabelece as regras a que fica sujeito o transporte de resíduos em território nacional, o Decreto-Lei n.º 

267-A/2003, de 27 de outubro, que regula o transporte rodoviário de mercadorias perigosas e uniformiza 

os procedimentos de controlo rodoviário para este tipo de transporte em Portugal, e ainda a Portaria  
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n.º 1048/2006, de 18 de dezembro, que aprova o regulamento de funcionamento do SIRER (Assembleia 

da República 2019). 

As orientações estratégicas para os diferentes tipos de resíduos, em Portugal, foram contempladas 

em vários planos específicos. O Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos (PERSU), o Plano Estratégico 

de Resíduos Hospitalares (PERH) e o Plano Estratégico de Gestão dos Resíduos Industriais (PESGRI)  

(APA 2020d). 

O PESGRI 2001, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 89/2002, de 9 de abril, atua essencialmente da 

prevenção da produção de resíduos, na fomentação e desenvolvimento de novas opções para reutilização 

e reciclagem, na promoção da eliminação da atitude passiva em relação ao ambiente e ainda no 

progresso da autossuficiência de Portugal no tema da gestão ambiental, tendo como objetivo a criação 

de um sistema integrado de tratamento de resíduos industriais perigosos, os CIRVER. Estes são centros 

integrados de recuperação, valorização e eliminação de resíduos perigosos, que permitem soluções para 

estes resíduos a custos comportáveis (APA 2020d). 

Alguns resíduos, devido ao seu crescimento em termos quantitativos, são considerados de 

particular importância. Assim, foram criadas entidades gestoras cujos esforços devem ser os necessários 

para cumprir metas europeias de recolha, reutilização, reciclagem e valorização destes resíduos. Estes 

resíduos têm então fluxos específicos, e a sua gestão encontra-se estabelecida no Decreto-Lei n.º 152-

D/2017, de 11 de dezembro. Os fluxos existentes neste momento na legislação são referentes a 

embalagens e resíduos de embalagens, fraldas descartáveis usadas, óleos alimentares usados, óleos 

minerais usados, pneus usados, resíduos de construção e demolição, resíduos de consumíveis 

informáticos, resíduos de equipamento elétrico e eletrónico, resíduos de pilhas e acumuladores, veículos 

em fim de vida e plásticos de uso único (Decreto-Lei n.º 152-D/2017, 2017).  
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3) A Aptiv 

O capítulo 3 tem como foco a apresentação da empresa na qual foi possível o desenvolvimento do 

projeto subjacente à dissertação de mestrado. Normalmente denominada por Aptiv, a Aptivport Services 

S.A é uma das organizações líder no setor de peças para a indústria automóvel.  

Abordam-se assim nos seguintes tópicos, a história da empresa, o seu processo produtivo, bem 

como o sistema de gestão ambiental implementado. 

3.1) História e Missão 

A Aptiv é uma empresa tecnológica que desenvolve soluções mais seguras, verdes e conectadas 

para alcançar o futuro da mobilidade. Acredita que a mobilidade tem o poder de mudar o mundo, e a 

Aptiv o poder de mudar a mobilidade. Os valores desta organização são “jogar para vencer”, “uma 

equipa”, “pensar e agir como proprietários”, “agir com sentido de urgência”, “paixão pelos resultados” 

e “operar com respeito”, ou seja, “fazer sempre a coisa certa, da forma certa”. 

Esta organização surge, em Braga, em 1965, com o nome de Grundig, sendo a sua principal 

atividade a produção de autorrádios, ou seja, rádios para automóveis, produtos de áudio e Hi-Fi, entre 

outros. Em 2003, a empresa Delphi Automotive adquiriu a Grundig e alguns anos mais tarde, em 2017, 

ocorreu a divisão da Delphi Automotive em duas empresas públicas, a Aptiv e a Delphi Tecnologies. 

Como afirmou Kevin Clark, CEO da Delphi Automotive, “Os nomes Aptiv e Delphi Tecnologies 

refletem claramente as suas identidades, visões e direções.”. A Aptiv compreende os âmbitos de 

eletrónica, segurança e arquitetura eletrónica e elétrica, ou seja, fornece os softwares, as plataformas de 

computação e a arquitetura de redes que são necessárias para o veículo. 

 

Figura 6: Aptiv Braga (Assis F. 2018). 
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Sediada em Dublin, a Aptiv emprega mais de 160 000 pessoas e opera em cerca de 44 países, 

incluindo Portugal, tendo um centro tecnológico bem como uma instalação fabril em Braga (Figura 6). A 

empresa tem um total de 15 centros tecnológicos e 126 instalações para fabrico. Em Portugal tem um 

total de cerca de 1 700 colaboradores divididos por três centros. O centro de Braga focado na segurança 

e na experiência do utilizador, o centro de Castelo Branco para soluções de sinal e potência e por último 

um centro em Lumiar, sendo este uma instalação de produção de excelência. 

Na Figura 7 são apresentadas as várias áreas alvo da Aptiv: a área de experiência do condutor e 

de segurança avançada com a produção de componentes que fornecem um “cérebro” ao automóvel e 

a área de soluções de sinal e potência para fornecer o “sistema nervoso” automotivo. 

 

A Aptiv Braga foca a sua atividade na área de segurança e conectividade e experiência do condutor. 

Concentra-se assim no fabrico de peças plásticas e placas eletróncias e na montagem final de 

autorrádios, sistemas de navegação e receção e produtos de telemática, isto é, produtos para 

comunicação à distância 

Destacam-se assim três áreas na empresa, a área de montagem final dos equipamentos, a área 

de Circuit Board Assembly (CBA), isto é, a montagem da placa de circuito e ainda a área de Surface 

Mount Technology (SMT), isto é, a zona na qual os componentes são colocados nas placas de circuito. 

A Aptiv Braga tem assim duas linhas principais de produtos finais, uma linha direcionada para a 

informação e entretenimento bem como para a experiência do utilizador final, e uma linha focada na 

conectividade e na segurança do automóvel. 

Figura 7: Áreas alvo de produção da Aptiv. 
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Para isto, o complexo industrial da empresa encontra-se dividido em quatro edifícios (Figura 8) e 

um parque de resíduos. 

 

O edifício 1 compreende as áreas de produção e administração. O segundo edifício contempla as 

áreas produtivas e de armazenamento e repackaging. O edifício 3 comporta uma zona de 

armazenamento e o edifício 4 um centro técnico e de desenvolvimento. 

3.2) Processo produtivo 

O processo produtivo no edifício 1 está dividido em 3 fases principais: 

1) Inserção automática de componentes, ou seja, área SMT; 

2) Inserção manual, isto é, área de CBA; 

3) Montagem final. 

O procedimento da inserção automática engloba cinco fases, apresentadas no esquema da  

Figura 9. 

 

Figura 8: Complexo industrial da Aptiv Braga. 

Figura 9: Procedimento da montagem automática. 
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Este processo é iniciado com a colocação da pasta de solda, isto consiste na utilização de uma 

tela perfurada sob a qual se coloca uma placa de circuito impressa (PCB). A pasta de solda é aplicada 

sobre a tela e deposita-se assim, através da furação, na placa PCB. 

Sendo que em grande parte das placas de circuito são colocados componentes SMD (Surface 

Mounting Device), são aplicadas pequenas gotas de cola no local onde irão ser dispostos estes 

componentes, de forma a fixá-los à placa. 

Os componentes SMD são inseridos na placa recorrendo a máquinas de inserção automática. 

Após a colocação da pasta de solda, da cola e dos componentes a placa é submetida a um 

processo de endurecimento, sendo para isso colocada numa estufa, a qual funciona por fluxo de ar 

quente. 

As telas perfuradas utilizadas no início do processo necessitam de ser limpas e são por isso 

introduzidas numa câmara de lavagem, onde é utilizado um composto orgânico como agente de limpeza, 

e são ainda sujeitas a um enxaguamento.  

A inserção manual é um processo que pode ser decomposto em três fases principais (Figura 10). 

 

As placas, PCB, são alimentadas no processo de solda através de um sistema de transporte. Antes 

de ser realizado o processo de soldadura, as PCB são pulverizadas com fluxo e submetidas a um pré-

aquecimento. Estas são então apanhadas por uma mão robot e conduzidas sobre uma onda de solda. 

Com vista a evitar a oxidação do banho de solda, a máquina tem no seu interior um gás inerte, o azoto. 

Depois de soldadas, as placas são conduzidas automaticamente para fora da máquina. 

O processo de revestimento consiste na cobertura das placas eletrónicas com um verniz, com 

vista a dotá-las de proteção contra a humidade. Este verniz tem de sofrer um processo de secagem e as 

placas são, por esta razão, introduzidas numa estufa. 

Figura 10: Procedimento da inserção manual. 
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Por fim, no edifício 1 da Aptiv Braga é ainda realizada a montagem final dos equipamentos. Nesta 

fase todas as peças constituintes do rádio ou painel de navegação são montadas manualmente obtendo-

se o formato final. O produto é então sujeito a operações automáticas de afinação e testes, e ainda a um 

controlo subjetivo, ou, controlo do cliente. Finalmente, após a etiquetagem e gravação do número no 

chassis do aparelho este é embalado e enviado para expedição.  

Na fase de montagem final são utilizadas partes plásticas que, por sua vez, são produzidas no 

edifício 2 da empresa. Este edifício centra-se na produção de peças plásticas e o processo produtivo 

encontra-se dividido em três fases principais: 

1) Moldagem; 

2) Pintura; 

3) Montagem final. 

O processo de moldagem consiste na injeção das partes plásticas do rádio, seguido da pintura e 

inspeção dos produtos depois de serem pintados. Finalmente é realizada a montagem final das 

componentes plásticas, o que inclui a carcaça e peças mais pequenas como botões. É ainda efetuada 

uma inspeção final. 

Atualmente no edifício 2 da empresa iniciou-se um processo de BSI, do francês Boîtier de Servitude 

Intelligent, ou seja, produzem-se placas de servidor inteligentes. Esta área produtiva inclui-se na área de 

segurança e conectividade e é uma aposta mais recente da Aptiv Braga com vista a atingir objetivos de 

uma realidade em constante mudança e progressão tecnológica. 

3.3) Política de Ambiente, Segurança e Saúde 

A Aptiv tem presente uma política de ambiente, segurança e saúde.  

Desta forma, compromete-se a assegurar a saúde e a segurança de cada colaborador, sendo este 

um dos seus valores essenciais. 

O Sistema Operativo da Aptiv para o Ambiente, Segurança e Saúde no Trabalho (EHS-OS) abrange 

a globalidade dos riscos ocupacionais e dos aspetos ambientais resultantes das suas atividades, produtos 

e serviços bem como ameaças ambientais externas, incluindo o desenvolvimento, fabricação e 

comercialização de peças para a indústria automóvel e outros clientes. É estratégia da Aptiv implementar, 

manter e melhorar o seu Sistema de Gestão Ambiental, Segurança e Saúde no Trabalho (SGA e SST), de 

acordo com os requisitos das Normas ISO 14001:2015, OSHAS 18001:2007, ISO 45001:2018 inserido 
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no Sistema Operativo da Aptiv (EOS), suportando os princípios de responsabilidade social corporativos 

que adota. Em particular, é política assegurar continuamente a segurança, a saúde e a integridade 

ambiental das atividades, produtos e serviços, dentro e fora das instalações, através da avaliação e da 

eliminação dos perigos, redução de riscos ocupacionais e minimização dos aspetos ambientais. Para a 

Aptiv os riscos ocupacionais, o consumo de recursos naturais, a produção de resíduos e as ameaças 

ambientais externas são significativos. É também objetivo da Aptiv sensibilizar a cadeia de fornecimento 

para minimizar os seus aspetos ambientais indiretos.  

Para alcançar estes objetivos, a Aptiv compromete-se a: 

• Cumprir com as Leis e Regulamentos dos países em que opera e estar em conformidade com 

outros requisitos que a Aptiv subscreve ou é signatária, aplicáveis aos seus riscos ocupacionais 

e aspetos ambientais; 

• Desenvolver práticas de prevenção de ocorrência de incidentes, doenças e poluição; 

• Manter a política de ambiente, segurança e saúde disponível a todos os colaboradores, bem 

como a outras pessoas que participem em alguma atividade em nome da Aptiv ou sob o seu 

controlo, com a intenção de os sensibilizar para as suas obrigações individuais no âmbito desta 

política. A política é também disponibilizada a outras partes interessadas que a solicitem; 

• Cooperar com fornecedores, clientes e comunidade local, incluindo governos, na prevenção de 

riscos ocupacionais e na adoção de boas práticas ambientais; 

• Trabalhar no sentido de alcançar a melhoria contínua do desempenho ambiental e de segurança 

e saúde no trabalho. Os objetivos e metas anuais são estabelecidos, sujeitos a aprovação, 

seguidos e periodicamente revistos pela direção da Aptiv, de modo a continuar a integrar boas 

práticas ambientais e de segurança e saúde no trabalho na organização; 

• Assegurar a consulta e participação dos trabalhadores e caso existam, dos representantes dos 

trabalhadores. 

A Aptiv acredita que é responsabilidade da liderança proporcionar condições de trabalho seguras 

e saudáveis para a prevenção de lesões e doenças relacionadas com o trabalho. Cada colaborador tem 

um papel importante em assegurar a sua própria segurança e a dos seus colegas de trabalho. Reconhece 

ainda, que, através de formação e do conhecimento das suas práticas, é possível melhorar a vida pessoal 

dos seus colaboradores, das suas famílias e o ambiente. 

3.4) Sistema de Gestão Ambiental Aptiv 

São vários os princípios que regem a gestão da Aptiv, entre eles: 
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• Proteger a saúde humana, os recursos naturais e o ambiente em geral; 

• Integrar as práticas ambientais corretas no sistema global de gestão da organização, para 

além da conformidade com os requisitos legais em vigor; 

• Implementar programas e procedimentos para assegurar a conformidade com as exigências 

ambientais do cliente; 

• Desenvolver e utilizar processos, métodos e práticas, assim como materiais e produtos que 

previnam a poluição, ou de alguma forma a minimizem; 

• Comunicar a política ambiental a colaboradores internos e entidades externas (clientes, 

fornecedores e comunidade local); 

• Trabalhar continuamente para melhorar o desempenho ambiental, atingindo os objetivos 

ambientais e aumentando a eficácia do sistema de gestão ambiental. 

3.4.1) Aspetos Ambientais Significativos 

Um fator chave da implementação de um Sistema de Gestão Ambiental em conformidade com a 

ISO 14001:2015 é entender e identificar os aspetos ambientais significativos. Segundo a norma ISO 

14001:2015, “um aspeto ambiental significativo é um elemento das atividades, produtos ou serviços de 

uma organização que tem ou pode ter um impacto no ambiente”. Desta forma, são analisados todos os 

anos e apresentados, em janeiro, a toda a comunidade corporativa os respetivos aspetos da empresa. 

Os aspetos ambientais significativos da Aptiv Braga para 2020 encontram-se apresentados na  

tabela 5. 

Tabela 5: Aspetos ambientais significativos 2020 (Departamento EHS 2020a) 

Aspeto ambiental significativo Processo de origem 

• Consumo de Energia Equipamentos e processos produtivos: 

• Estufas 

• Máquinas de soldar 

• Emissão de Compostos Orgânicos Voláteis Pintura Automática 

• Embalagens de plástico 

• Gitos (resíduo plástico do edifício 2) 

• Desempacotar de matéria-prima no armazém 

• Injeção de plásticos 

• Resíduos de absorventes contaminados Serralharia, coating, pintura, limpeza de edifícios, 

atividades de empresas subcontratadas, 

construção, pichelaria, manutenção geral 
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3.4.2) Índices Ambientais 

Visto que a ISO 14001:2015 se assenta na melhoria contínua e para que seja exequível um 

acompanhamento e monitorização do sistema de gestão ambiental, são calculados e analisados 

mensalmente um conjunto de índices ambientais. No início de cada ano são determinados os objetivos 

aos quais são comparados os valores obtidos mensalmente.  

Os índices ambientais da Aptiv encontram-se apresentados na tabela 6, tanto os indicadores 

corporativos, utilizados para melhorar a sustentabilidade da empresa e alcançar obrigações externas 

para 2020 e que são coerentes para todas as fábricas Aptiv do mundo, como os indicadores locais 

referentes a aspetos ambientais significativos da Aptiv Braga. A forma de cálculo destes indicadores 

encontra-se demonstrada no Anexo I. 

Estão ainda identificados os valores obtidos em 2019 e o objetivo para 2020 para cada um dos 

respetivos índices ambientais na tabela 6. 

Tabela 6: Índices Ambientais Aptiv (Departamento EHS 2020b) 

 

Para este projeto foram explorados os índices relacionados com a gestão de resíduos, ou seja, a 

taxa de reciclagem, a eficiência de separação de resíduos, e a quantidade de resíduos de cartão, gitos e 

Indicadores Corporativos Valor 2019 Objetivo 2020 

Consumo de água (m3/h) 1,52 1,49 

Emissão de CO2 (t/h) 1,55 1,52 

Taxa de Reciclagem (%) ≥ 84 ≥ 84 

Percentagem de Energia Renovável (%) inexistente ≥ 50 

Consumo energético 0,25 0,18 

Indicadores Locais   

Resíduos de Absorventes Contaminados (g/€) 0,014 0,013 

Resíduos de Cartão (kg/€) 0,75 0,74 

Resíduos de Gitos (Resíduos plásticos da 

injeção do edifício 2) (kg/€) 
0,14 0,13 

Eficiência de Separação de Resíduos (g/€) 0,65 0,65 

Emissão de COVs (mg/€ m3) 0,019 0,019 
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panos contaminados que são produzidos. Deu-se especial ênfase aos resíduos de panos contaminados 

já que são um resíduo perigoso e têm desta forma um destino de eliminação. 

O objetivo contempla melhorar a gestão realizada para alcançar a redução dos índices referidos, 

e o alcance da sustentabilidade ambiental, económica e social. 

3.4.2) Gestão de Resíduos 

O processo de gestão de resíduos encontra-se procedimentado, (anexo II), sendo este um 

documento corporativo comum a todas as fábricas da empresa e por esta razão encontra-se escrito em 

língua inglesa. Prende-se na redução do risco ambiental global de cada fábrica no que toca ao 

manuseamento e eliminação do resíduo gerado. Este é um processo que engloba essencialmente seis 

passos: 

1. Identificação de potenciais correntes de resíduo geradas, aplicando-se a todos os resíduos ou 

subprodutos quer sejam sólidos ou líquidos. 

2. Caracterização do resíduo aplicando procedimentos analíticos ou o conhecimento do 

processo em si, sendo esta caracterização colocada na base de dados existente. No mínimo 

os resíduos devem ser caracterizados pelos códigos da empresa, ou seja: 

• Resíduos de alto risco (HRW – High Risk Waste), sendo estes, potenciais causadores de 

um nível substancial de dano para a saúde e segurança humana e do ambiente; 

• Resíduos de médio risco (MRW – Medium Risk Waste), normalmente gerados a partir de 

atividades de manufatura e que não representam uma ameaça imediata; 

• Resíduos de baixo risco (LRW – Low Risk Waste), ou resíduos que demonstram um baixo 

risco para a saúde humana e para o ambiente. 

3. Cumprimento dos requerimentos gerais da gestão de resíduos. Todos os resíduos devem ser 

geridos com o recurso a algumas regras de segurança: 

• Correta identificação dos contentores nos quais são colocados os resíduos, com meio 

de sinaléticas duráveis e de fácil compreensão; 

• Os contentores devem estar em boas condições para que não ocorram fugas e devem 

ser colocados em locais apropriados para o efeito; 

• O armazenamento de resíduos tem um prazo limite de um ano ou até a sua capacidade 

máxima ser atingida; 

• Realização de auditorias semanais aos locais onde estão resíduos armazenados, o 

parque de resíduos; 
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4. Avaliação do tratamento realizado ao resíduo fora das instalações da empresa. É necessário 

verificar se as entidades gestoras e os locais para onde são encaminhados os resíduos e os 

subprodutos estão a manuseá-los de forma ambientalmente correta. A frequência destas 

auditorias depende do tipo de resíduo em questão: 

• Para resíduo de baixo risco, uma auditoria antes do primeiro tratamento; 

• Para resíduo de médio risco, uma auditoria antes do primeiro tratamento e a cada cinco 

anos; 

• Para resíduo de alto risco, uma auditoria antes do primeiro tratamento e a cada três 

anos. 

5. O transporte dos resíduos deve ser verificado visto que os contentores usados para o efeito 

devem estar selados corretamente, e os contentores com resíduo considerado perigoso 

devem ser identificados por este mesmo motivo. Devem ainda ser cumpridos todos os 

requisitos legais. 

6. Elaboração de relatórios de eliminação de resíduos. Estes relatórios devem ser realizados 

uma vez por mês e contemplar todos os resíduos gerados nesse mesmo mês bem como o 

seu fim. 

Neste momento a Aptiv não realiza qualquer tipo de tratamento de resíduos nas instalações 

corporativas, é apenas executada a separação, armazenamento e preparação para transporte.  

A gestão de resíduos é realizada em parceria com uma empresa subcontratada, a Blueotter, SGPS 

S.A.  

Esta empresa, antes denominada por EGEO Circular, garante uma oferta de gestão global de 

resíduos para recolha e tratamento de todo o tipo de resíduos. Desta forma a Blueotter é responsável 

pelas seguintes atividades: 

• Recolha de resíduos interna nos edifícios 1 e 2; 

• Separação de resíduos nos locais de armazenamento temporário em ambos os edifícios; 

• Transporte de resíduos desde os locais de armazenamento temporário dos quatro edifícios 

existentes para o parque de resíduos; 

• Separação e armazenamento de resíduos no parque; 

• Gestão de resíduos e de transportes; 
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3.4.2.1) Rota de Resíduos 

A rota de resíduos, anexo II, encontra-se procedimentada para o edifício 1, apesar de ocorrerem 

recolhas de resíduos em ambos os edifícios 1 e 2 da empresa bem como uma rota externa entre os 

edifícios e o parque de resíduos. Nas rotas internas o colaborador tem como principal função a recolha 

de vários tipos de resíduos pelas linhas de produção bem como a sua separação nos respetivos big bags 

ou contentores que se encontram em locais apropriados em cada edifício. Estes recipientes de 

armazenagem de resíduos são posteriormente levantados pelo colaborador da rota externa que os 

encaminha para o parque de resíduos. 

3.4.2.2) Listagem de Resíduos 2020 

Na tabela 7 encontra-se a lista de resíduos produzidos na Aptiv em 2020.  

Associado a cada tipo de resíduo está o seu destino, quer seja de valorização ou eliminação, o 

código LER, a classificação pela Aptiv (relativa à perigosidade do resíduo) e o destinatário de cada resíduo. 

Verifica-se que a maior parte dos resíduos tem destino R, ou seja, valorizável, com exceção de alguns 

resíduos perigosos e de “outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos”, estes 

produzidos nas cantinas dos edifícios 1 e 2, com destino D, ou seja, destino de eliminação. 

Os resíduos com código 20 01 99, “outros resíduos industriais urbanos não especificados 

anteriormente”, consistem na mistura de resíduos que não são separados nem posteriormente 

valorizados materialmente, já que são usados como matéria-prima para preparação de CDR (Combustível 

Derivado de Resíduos), ou seja, são valorizados energeticamente. Desta forma a Aptiv não recebe retorno 

monetário deste tipo de resíduos, mesmo tendo destino R. O objetivo consiste em diminuir ao máximo a 

quantidade deste resíduo, com recurso à correta e eficaz separação dos resíduos.  

Para a constante melhoria e controlo da gestão de resíduos é essencial a verificação recorrente 

desta base de dados, e assim, ser possível a eliminação de quaisquer resíduos que já não sejam 

produzidos ou a introdução de novos resíduos. 

Tabela 7: Listagem de resíduos 2020 

 
Resíduo 

Destino 
Adequado 

 
Código LER 

Classificação de 
Resíduos pela 

Aptiv 

 
Destinatário 

Composto de resina EPOXY D15 07 02 08 (*) MRW SISAV / Resicorreia 

Lamas de tintas e vernizes 
contendo solventes orgânicos 

D15 08 01 13 (*) MRW SISAV / Resicorreia 
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ou outras substâncias 
perigosas 

Águas com Tintas de Base 
Aquosa 

D15 08 01 19 (*) MRW SISAV / Resicorreia 

Resíduos de tonner de 
impressão não abrangidos em 

08 03 17. 
D15 08 03 18 MRW SISAV 

Aparas de Materiais Plásticos R12/R13 12 01 05 LRW Blueotter 

Escórias de solda e pasta de 
solda 

R12 12 01 13 MRW Blueotter 

Líquidos de lavagem aquosa D13 12 03 01 (*) MRW Safetykleen 

Óleos de motores, 
transmissões e lubrificação 

R12 13 02 08 (*) MRW Safetykleen 

Água com éleo proveniente dos 
separadores óleo/água 

R12 13 05 07 (*) MRW Resicorreia 

Outros combustíveis (incluindo 
mistura) 

R13 13 07 03 (*) MRW SISAV / Resicorreia 

Clorofluorcarbonetos, HCFC, 
HFC. 

R13 14 06 01 (*) HRW Termo-Ave 

Outros Solventes e Misturas de 
Solventes 

R13 14 06 03 (*) MRW SISAV / Resicorreia 

Embalagens de Plástico R12 15 01 02 LRW Blueotter 

Embalagens de Madeira R12 15 01 03 LRW Blueotter 

Misturas de Embalagens R12 15 01 06 LRW Blueotter 

Embalagens contendo ou 
contaminadas por resíduos de 

substâncias perigosas. 
R13 15 01 10 (*) MRW SISAV / Resicorreia 

Embalagens de metal, 
incluindo recipientes de 
pressão (Latas de Spray) 

R13 15 01 11 (*) MRW SISAV 

Absorventes, Materiais 
Filtrantes (Panos contaminados 

com solventes) 
D15 15 02 02 (*) MRW SISAV / Resicorreia 

Metais ferrosos R12 16 01 17 LRW Blueotter 

Equipamento elétrico não 
abrangido em 16 02 09 a 16 

02 13 
R13 16 02 14 LRW 

ERM - Castro, 
Flores & Filhos Lda 

Resíduos posto médico grupo 
IV 

D15 18 01 01 (*) MRW Rentokil 

Resíduos posto médico grupo 
III 

D9 18 01 03 (*) MRW Rentokil 

Papel e Cartão R12 20 01 01 LRW Blueotter 

Lâmpadas fluorescentes R13 20 01 21 (*) MRW SISAV 
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Equipamento elétrico e 
eletrónico fora de uso, não 

abrangido em 20 01 21, 20 01 
23 ou 20 01 35 

R12 20 01 36 LRW Blueotter 

Gorduras Alimentares R12 20 01 25 LRW Semural 

Metais R12 20 01 40 LRW Blueotter 

Outros Resíduos Industriais 
urbanos não especificados 

anteriormente 
R12 20 01 99 LRW Blueotter 

Outros resíduos urbanos e 
equiparados, incluindo 
misturas de resíduos. 

D15 20 03 01 LRW Semural 
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4) Desenvolvimento do projeto 

No capítulo 4 são apresentadas e desenvolvidas as medidas tomadas para melhorar a eficiência 

da gestão de resíduos na Aptiv. Podem destacar-se quatro medidas principais, entre elas, a reutilização 

de panos contaminados, a valorização de varetas de plástico duro (código LER 15 01 02), a redefinição 

da rota de resíduos do edifício 2 e a alteração das sinaléticas dos resíduos. 

4.1) Reutilização de panos contaminados 

A Aptiv teve em 2018 contacto com uma empresa focada na reutilização de panos contaminados, 

a MEWA. Esta reutilização permitiria assim que os panos contaminados com código 15 02 02* e que 

seguiam um destino de eliminação, D15, passassem a ser lavados e reutilizados, sendo assim 

introduzida uma economia circular e a eliminação de um resíduo produzido perigoso.  

Todavia, o projeto encontrava-se em stand-by e foi por isso reiniciado como parte do projeto da 

dissertação. 

Em fevereiro de 2020 foi retomado o contacto com a MEWA através de uma reunião na qual foi 

apresentada a empresa bem como os serviços prestados e o modo de funcionamento. 

A MEWA foi fundada em 1908 com sede central em Wiesbaden na Alemanha. Com 44 delegações 

na Europa, tem mais de 185 000 clientes e é certificada pela ISO 9 001 e 14 001. As principais gamas 

de produtos da organização são panos de limpeza reutilizáveis, mas também mantas absorventes, roupa, 

calçado e artigos de proteção. 

Neste caso, para o cliente Aptiv, o foco seria a disponibilização e lavagem de panos de limpeza. 

Estes panos, são produzidos em teares na Alemanha, sendo posteriormente lavados em lavandarias que 

cumprem todos os requisitos ambientais durante 15 minutos a temperaturas de lavagem de 90 °C para 

garantir uma desativação total de germes e uma desinfeção térmica. Para o transporte, armazenamento 

e recolha dos panos, a MEWA fornece o MEWA Safety Container SaCon®, contentores de 

armazenamento portáteis e empilháveis com uma tampa hermética que oferece proteção contra o risco 

de incêndio. 

Na figura 11 encontra-se o modo de funcionamento do serviço oferecido. 
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O processo é iniciado com a entrega dos panos pela Mewa ao cliente. Estes são, por sua vez, 

utilizados em várias áreas e depositados em contentores pré-definidos. Após a utilização dos panos a 

Mewa procede à recolha dos mesmos e à sua lavagem, bem como a um controlo de qualidade para a 

certificação de que os panos se encontram em condições favoráveis para a sua reutilização. Estes panos 

lavados são novamente entregues ao cliente para iniciar todo o ciclo novamente. 

 

Como é percetível na listagem de resíduos produzidos na Aptiv, tabela 7 presente no capítulo 

3.4.2.2, os panos contaminados são um resíduo perigoso e têm um destino de eliminação (D15), sendo 

desta forma uma preocupação ambiental para a Aptiv. Por este mesmo motivo são um aspeto ambiental 

significativo e um índice local ambiental. Com o serviço prestado pela MEWA este resíduo passa a ser 

reutilizado e reintegrado no processo produtivo, fomentando a sustentabilidade e a economia circular. 

Ainda assim, foi necessário realizar um estudo económico com vista a perceber quais seriam os 

custos deste serviço e comparar com os custos tidos com a eliminação já feita pela Aptiv. 

Anteriormente era necessário realizar a compra dos panos e rolos de papel, assim como efetuar 

o pagamento do serviço de transporte e eliminação dos panos. Na tabela 8 encontram-se apresentados 

custos relativos à compra e descarte de panos contaminados, registados entre 2017 e 2019. 

Concluindo, em média, o valor anual para compra de panos limpos bem como para o transporte 

e tratamento dos absorventes contaminados é de cerca de 13785 €. Por outro lado, utilizando o serviço 

Figura 11: Funcionamento da reutilização de panos contaminados pela MEWA (MEWA 2020). 
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MEWA, o custo seria de 125 € por semana. Considerando que um ano compreende cerca de 52 

semanas, o custo anual seria então de 6500 €. Ou seja, além do benefício ambiental, é possível assim 

alcançar uma redução de custos em cerca de 53%. 

 

Tabela 8: Estudo económico relativo à compra e descarte de panos contaminados 

 

Desta forma, após a verificação da mais valia económica e ambiental procedeu-se à assinatura do 

contrato e agendamento do início do período experimental para março de 2020. 

No entanto, com a situação pandémica causada pela COVID-19, iniciaram-se restrições na receção 

de novos clientes e fornecedores na fábrica, e ocorrendo ainda a interrupção temporária da Aptiv (lay 

off), sendo que o início do serviço teve de ser inevitavelmente adiado. 

Assim, o serviço foi reintroduzido em setembro de 2020. Para isso foi necessária a colocação de 

contentores específicos enviados pela MEWA nos locais necessários, sendo eles: 

• Serralharia edifício 1; 

• Serralharia edifício 2; 

• Oficina de manutenção edifício 1; 

• Oficina de manutenção edifício 2; 

• Sala de preparação de tintas. 

Em cada local foi colocado um contentor contendo panos limpos, bem como um contentor vazio 

para colocação dos panos após utilização. 

Foram ainda informados os colaboradores utilizadores deste tipo de materiais para a introdução 

do serviço com uma breve explicação da sua necessidade e benefícios, com especial ênfase na correta 

separação do resíduo. 

 Custo panos e rolos (€) Custo transporte (€) Custo tratamento (€) Total (€) 

2017 3 978 7 425 3 330 14 733 

2018 4 482 6 930 3 024 14 436 

2019 3 875 4 950 3 359 12 184 
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Com a reutilização dos panos contaminados, este resíduo em vez de ser eliminado passa a ser 

reutilizado. Desta forma é gerido com um dos métodos preferenciais na hierarquia dos resíduos 

apresentada acima na figura 3. 

4.2) Valorização de varetas de plástico duro 

Na Aptiv a maior parte dos resíduos provêm do desembalamento de matéria prima. Ou seja, são 

essencialmente cartão e plástico.  

O plástico pode ter várias tipologias, e, para ser reciclado e valorizado pela empresa Blueotter deve 

sair das instalações devidamente separado. Caso isto não aconteça o plástico é enviado com o código  

20 01 99, ou seja, mistura de resíduos, que é utilizado para produção de CDR e consequentemente não 

é retornado qualquer valor à Aptiv. Ou seja, o resíduo é valorizado energeticamente, mas não é reciclado. 

Assim, em julho de 2020, em reunião com o departamento comercial da Blueotter foi reconhecida 

a presença de varetas de plástico valorizáveis em grandes quantidades que tinham como destino o CDR. 

Após deliberação e estudo da zona de produção percebeu-se que este resíduo provinha das linhas 

de SMT e de BSI.  

Estas varetas continham, na produção, a matéria-prima necessária e em cada uma das pontas 

careciam de uma borracha para conter o material eletrónico (esquematizado na Figura 12). O material 

eletrónico, localizado no interior da vareta, eram componentes eletrónicos que seriam colocados nas 

respetivas placas eletrónicas tanto na zona de SMT como do BSI. 

 

A razão para este destino seria o facto de as varetas chegarem ao parque de resíduos com uma 

das borrachas ainda colocada na respetiva vareta. Este material, a verde na Figura 12, que segura a 

Figura 12: Esquema das varetas de plástico duro. 
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matéria prima dentro da vareta não é reciclável e como não era realizada a separação da borracha da 

vareta todo o material saía da empresa como 20 01 99. 

A Blueotter informou ainda a Aptiv que caso as varetas de plástico passassem a ser devidamente 

separadas e assim valorizadas teriam um retorno para a empresa de cerca de 52€/t sendo que são de 

PVC, ou seja, policloreto de vinil. 

A maior saída deste material localizava-se na zona do BSI do edifício 2, onde se produziam cerca 

de 100 kg deste resíduo por dia. Desta forma estimava-se um retorno de cerca de 104 € mensalmente, 

ou seja, 1248 € por ano. 

Para solucionar o problema foi realizada uma visita de campo ao local de produção deste resíduo, 

mais especificamente à zona do BSI. 

Verificou-se que cada colaborador retirava uma das borrachas que depositava num caixote 

localizado ao lado do posto de trabalho. De seguida, retirava o material eletrónico que introduzia na 

máquina, e a vareta contendo ainda uma das borrachas era colocada no mesmo caixote utilizado 

anteriormente. 

A situação foi verificada com o responsável da zona do BSI, no edifício 2, que estudou e confirmou 

a possibilidade do desencaixe de ambas as borrachas bem como a separação dos dois tipos de resíduos 

nos postos de trabalho. 

Sendo assim, foi estipulado um standard. As borrachas passariam a ser colocadas em caixotes 

pequenos e redondos, destinados a resíduo indiferenciado, enquanto as varetas seriam depositadas em 

caixotes quadrados e maiores já que possuíam um volume considerável e eram produzidas em grande 

quantidade. Ambos os recipientes foram devidamente identificados para facilitar a separação por parte 

dos colaboradores das linhas (imagens 13 e 14). 

Na Figura 13 encontra-se um exemplo dos caixotes colocados e devidamente identificados para 

colocação das borrachas, que não sendo recicláveis, são encaminhadas como resíduo 20 01 99.  
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Na Figura 14 encontra-se o caixote para a colocação das varetas. 

 

Com esta medida, foi assim possível a separação do plástico reciclável das borrachas. No entanto, 

foi ainda necessário garantir que a separação se mantinha até chegar ao parque de resíduos. 

Assim, foi revista a rota de resíduos realizada no edifício 2. 

Figura 14: Recipiente para varetas de plástico duro. 

Figura 13: Recipiente para colocação de borrachas. 
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4.3) Redefinição da rota interna de resíduos do edifício 2 e revisão das 

restantes rotas 

Como é possível verificar pelo anexo III, apenas a rota do edifício 1 se encontrava procedimentada. 

Para uma melhor perceção das rotas de resíduos feitas na empresa, pelos colaboradores da Blueotter, 

foi executado um acompanhamento, em fevereiro de 2020, das três rotas existentes, as rotas internas 

dos edifícios 1 e 2, bem como da rota externa entre os edifícios e o parque de resíduos. 

Foi feito um levantamento do trabalho realizado, e verificou-se: 

• Necessidade de atualização do procedimento da rota realizada no edifício 1, no entanto esta 

encontrava-se bastante otimizada. Os resíduos, separados nas linhas de produção, eram 

recolhidos separadamente pelo colaborador da rota, que os colocava nos devidos big bags ou 

caixas localizados no cais norte, para serem recolhidos e levados para o parque de resíduos. 

• A rota do edifício 2 dividia-se em duas partes, o desmantelamento de caixas de cartão no 

armazém (cerca de 80% do tempo do colaborador), e duas rotas por turno pela zona 

produtiva. Nesta rota o colaborador limitava-se a juntar todos os resíduos das linhas numa 

caixa metálica que chegava dessa mesma forma ao parque, onde os resíduos, alguns dos 

quais valorizáveis, seguiam como mistura, 20 01 99. 

• A rota realizada entre edifícios e o parque de resíduos não se encontrava procedimentada. 

• Nem todos os resíduos produzidos na fábrica são recolhidos imediatamente por 

colaboradores Blueotter. Alguns colaboradores Aptiv, dependendo do posto de trabalho, têm 

a responsabilidade de colocação de resíduos nos locais apropriados, para que estes sejam 

posteriormente recolhidos por colaboradores da rota. Todos os locais na empresa para 

armazenamento de resíduos encontram-se identificados. Ainda assim, alguns colaboradores 

Aptiv não realizavam a separação corretamente, e foi verificada mistura que impossibilitava a 

valorização a posteriori. 

Com as informações obtidas dos colaboradores das rotas dos resíduos foi atualizado o documento 

procedimental da rota de resíduos da Aptiv, ou seja, foi atualizada a rota do edifício 1 e adicionada a rota 

exterior. O novo documento, agora atualizado, encontra-se no anexo IV. 

Foi, adicionalmente, possível a melhoria da eficiência da rota realizada no edifício 2, sendo que, 

tinha paralelamente sido implementada a medida de separação das varetas de plástico duro. 
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Concluiu-se, com o auxílio do colaborador da rota interna do edifício 2, que os resíduos recolhidos 

na rota eram essencialmente varetas de plástico duro, plástico filme, cartão, tabuleiros e resíduo 

indiferenciado. Procedimentou-se a rota pelas linhas produtivas da seguinte forma: 

• A primeira rota do turno tinha como objetivo a recolha seletiva de varetas, tabuleiros e resíduo 

indiferenciado (Figura 15). 

• A segunda rota do turno consistia na recolha seletiva de varetas, plástico filme e cartão  

(Figura 16). 

Para auxílio do processo o colaborador na primeira rota colocaria um big bag dentro da caixa 

metálica para as varetas e o restante resíduo (indiferenciado e tabuleiros de plástico) na restante parte 

da caixa metálica, esquematizado na Figura 15. 

No final da rota o colaborador já com a caixa metálica cheia dos resíduos definidos descolava-se 

ao armazém de plásticos onde colocava as varetas e os tabuleiros nos respetivos big bags. A caixa 

metálica contendo resíduo indiferenciado era colocada também nessa mesma zona de armazenamento 

de resíduos para ser posteriormente recolhida pelo colaborador da rota externa. 

 

Na segunda rota do turno o colaborador necessitava então de recolher varetas e ainda cartão e 

plástico filme. O cartão e o plástico filme saiam da empresa com o código 15 01 06, ou seja, saiam 

misturados sendo posteriormente separados e valorizados nos centros de reciclagem da Blueotter. Desta 

Figura 15: Disposição dos resíduos na caixa na rota 1. 
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forma o colaborador recolhia estes dois resíduos. A disposição dos resíduos na caixa metálica durante a 

segunda rota encontra-se esquematizada na Figura 16. 

 

Consequentemente, os resíduos eram segregados e recolhidos corretamente, sendo colocados 

nos devidos big bags localizados na zona de armazém de plásticos, e levados para o parque de resíduos. 

Foi ainda necessária a colocação de big bags nessa mesma zona de armazém para varetas, tabuleiros, 

plástico filme e cartão. 

O procedimento foi atualizado no documento corporativo e a mensagem foi transmitida aos 

colaboradores responsáveis pela gestão dos resíduos. 

Concluindo, a rota do edifício 2 foi otimizada e o documento interno atualizado contendo agora 

todas as rotas de resíduos realizadas na empresa. 

4.4) Alteração das sinaléticas dos resíduos 

Como afirmado anteriormente, denotou-se a ocorrência de mistura de resíduos em big bags 

principalmente dentro da produção. 

Para solucionar o problema decidiu-se alterar o layout das sinaléticas de resíduos utilizadas. As 

sinaléticas anteriormente utilizadas (exemplo na imagem 17) continham o nome do resíduo mais utilizado 

na fábrica, o tipo do resíduo (perigoso ou não), o código LER, a designação do código LER e ainda o 

destino. 

Figura 16: Disposição dos resíduos na caixa durante a rota 2. 
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Com vista a diminuir a mistura que ocorria de resíduos foram produzidas novas sinaléticas de 

resíduos (exemplo na imagem 18), sendo agora o foco na imagem do resíduo. No entanto, continham 

igualmente o código LER, o nome do resíduo mais utilizado e o destino. As novas sinaléticas continham 

ainda uma secção onde se informava aquilo que era suposto colocar no respetivo local de 

armazenamento, e em alguns casos o que não se devia colocar.  

 

 

Figura 17: Exemplo de sinaléticas de resíduos anteriormente utilizadas. 

Figura 18: Exemplo de sinalética com novo layout. 
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Um exemplo (imagem 19), era o caso dos toners, este recipiente era constantemente utilizado 

para depositar copos de café pelos colaboradores. Nesse caso utilizou-se a secção daquilo que não seria 

suposto colocar. 

Como verificado na Figura 17, as sinaléticas antes usadas focavam o resíduo bem como o seu 

código LER, mas não continham qualquer informação visual. 

Como se consegue perceber, o foco nas novas sinaléticas passou a ser a informação visual do 

resíduo a colocar. Atualizou-se ainda o logótipo da empresa gestora de resíduos, na imagem 17 ainda 

com o logótipo anterior. Neste caso como não era considerado um caso crítico de mistura de resíduos 

não foi necessária a secção dos itens a não colocar. 

Pelo contrário, na Figura 19 encontra-se o exemplo descrito acima no qual foi necessário, para 

além da informação visual a informação acerca dos itens que não deviam ser colocados. 

 

  

Figura 19: Sinalética para local de deposição de toners.  

 

No canto superior direito foi colocado o logótipo da empresa responsável pelo tratamento do 

resíduo em questão (conforme a tabela 7), e quando se tratava de resíduos perigosos o título foi colocado 

em cor vermelha. 

Para a realização de todas as sinaléticas foi necessário percorrer a fábrica para fotografar todos 

os resíduos produzidos. Foi ainda necessário calcular quantas sinaléticas de cada resíduo seriam 

necessárias. Para isso foi inicialmente discutido com o colaborador que realizava a gestão de resíduos 
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no parque de resíduos da Aptiv que forneceu a lista abaixo (tabela 9) de todos os resíduos para os quais 

necessitava de sinalética. Em auditorias ambientais é verificado se todos os resíduos na fábrica estão 

corretamente identificados, incluindo os resíduos armazenados no parque. 

Para além dos resíduos localizados no parque existem vários locais de armazenagem de resíduos 

dispersos pelos dois principais edifícios da empresa. Com a visita de campo para fotografar todos os 

resíduos foi também possível perceber todos os locais onde seria necessária a colocação de novas 

sinaléticas. 

Nas figuras 20 e 21 estão representados os locais de recolha e armazenamento temporário de 

resíduos no edifício 1 e 2 da Aptiv, respetivamente. Os locais de recolha encontram-se junto das linhas 

de produção. O colaborador da rota recolhe os resíduos destes pontos e coloca-os nos locais de 

armazenamento temporário, localizados em zonas de armazém ou no exterior, para serem 

posteriormente levados para o parque de resíduos.
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Tabela 9: Listagem de resíduos armazenados no parque de resíduos da Aptiv 

 

 

Código LER Resíduo 

15 01 06 Mistura (cartão e plástico filme) 

15 01 03 Madeira 

20 01 99 Resíduo Indiferenciado 

20 01 40 Sucata 

15 01 02 Varetas de plástico duro 

15 01 02 Bobines de plástico duro 

15 01 02 Tabuleiros de plástico 

12 01 05 Aparas de plástico (gitos) 

16 02 14 Componentes elétricos e eletrónicos 

13 07 03* Combustíveis 

08 03 18 Toners 

15 01 11* Latas de spray 

20 01 21* Lâmpadas 

15 01 10* Embalagens contaminadas 

07 02 08* Coating e potting 

08 01 13* Lamas com resíduos de solventes com base 

aquosa 

12 01 13 Solda com chumbo 

12 01 13 Solda sem chumbo 

15 02 02* Panos contaminados 

15 01 10* Gap filler 

15 01 10* Embalagens contaminadas vazias 

14 06 03* Solventes 

08 01 19* Águas contaminadas com solventes 

20 01 33* Baterias 
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Figura 20: Locais de recolha e armazenamento temporário de resíduos no edifício 1. 



60 
 

 

Figura 21: Locais de recolha e armazenamento temporário de resíduos no edifício 2. 
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Com a localização de todos os resíduos foi então possível calcular a necessidade de cada 

sinalética. Foi pedido orçamento para o serviço de impressão do total de 85 sinaléticas em PVC, isto 

para serem mais resistentes visto que algumas delas tinham como destino uma localização no exterior. 

Com o orçamento aprovado, foi enviado o documento contendo todas as sinaléticas bem como as 

necessidades de cada sinalética para a empresa prestadora do serviço de impressão. 

Com as sinaléticas já realizadas foi então necessária a colocação das mesmas nos respetivos 

locais. Na imagem 22 encontra-se um exemplo de uma das zonas com as novas sinaléticas dispostas. 

 

Como se verifica na imagem, todas as sinaléticas têm agora presente informação visual para 

facilitar a segregação dos resíduos e assim diminuir o risco de mistura de resíduos, impossibilitando que 

estes venham a ser reciclados. Desta forma os colaboradores Aptiv e Blueotter antes de colocarem o 

resíduo no respetivo big bag têm a possibilidade de verificar, a partir da sinalética, se o estão a fazer 

corretamente. 

O local apresentado na imagem localiza-se no armazém dos plásticos do edifício 2.

Figura 22: Local de armazenagem de resíduos com novo layout de sinalética. 
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5) Resultados e discussão 

Com as medidas implementadas, descritas no capítulo 4, foi possível, de uma forma geral, 

melhorar a eficiência da segregação bem como das rotas de resíduos da Aptiv. 

Ou seja, foi denotada uma melhoria nos níveis dos indicadores ambientais e espera-se também, 

a longo prazo, uma redução nos custos relativos ao tratamento de resíduos e um aumento no retorno 

monetário de resíduos recicláveis. 

4.4) Resultados observados em indicadores ambientais 

A implementação da reutilização de panos contaminados, apesar de ter sido iniciada em setembro 

de 2020, não foi imediata. Ainda existiam panos e rolos de papel não reutilizáveis a serem utilizados e 

assim o serviço MEWA foi implementado gradualmente em algumas áreas passando a ser um serviço 

exclusivo em novembro de 2020. Ou seja, até novembro de 2020 continuou a existir saída de panos 

contaminados como resíduo da empresa.  

No entanto, a partir dessa altura este indicador deixa de existir visto já não ser uma preocupação 

ambiental. Com a reutilização dos panos estes passam a estar integrados num ciclo ambientalmente 

sustentável. Deixam também de ser um aspeto ambiental significativo.  

Quanto às mais valias económicas espera-se que ocorra uma redução de custos de 53% 

anualmente, no entanto, só será visível no próximo ano. 

Na imagem 23 encontra-se graficamente representada a variação do indicador ambiental relativo 

à quantidade de panos contaminados encaminhados para eliminação. 

 

 

Figura 23: Variação mensal do indicador ambiental relativo à produção de resíduos de panos contaminados. 
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No gráfico encontra-se representado, a laranja, o objetivo definido para 2020, ou seja, 0,013 g de 

panos contaminados por volume de vendas. A azul encontra-se o valor obtido em cada mês, desde janeiro 

a outubro. Como se verifica, em quatro meses (março, maio, agosto e outubro) o valor foi maior do que 

aquilo que se pretendia e em janeiro, fevereiro e junho o valor obtido foi inferior ao objetivo mensal. Em 

três dos meses (abril, julho e setembro) o valor aparece como nulo visto que por vezes os resíduos são 

armazenados no parque de resíduos até ser atingida quantidade suficiente para ser realizado o 

transporte. Ou seja, este era um indicador bastante instável e variável e muitas das vezes bastante 

superior ao espectável, e por isso, problemático. 

A partir de novembro, com a implementação da reutilização de panos contaminados espera-se 

uma redução substancial nos custos e o desaparecimento no indicador ambiental. 

Com as restantes três medidas implementadas, a valorização de varetas de plástico duro, a 

redefinição da rota de resíduos e a alteração do layout da identificação de resíduos pela empresa foi 

possível de uma forma geral melhorar o indicador relativo à eficiência de separação de resíduos.  

Este indicador é calculado utilizando a quantidade de resíduo com destino CDR que sai da Aptiv, 

tendo sido esse o foco das três medidas implementadas. Este resíduo, com código 20 01 99, resulta de 

todo o resíduo reciclável que não é separado e sai assim da Aptiv como mistura.  

Na Figura 24 encontra-se a variação mensal do indicador da eficiência de separação de resíduos 

que espelha a quantidade de resíduo com código LER 20 01 99 produzido na empresa. O objetivo é que 

o valor obtido mensalmente seja inferior ao target estabelecido. 

 

 

Pela análise do gráfico verifica-se que até junho de 2020 a quantidade de resíduos com código  

20 01 99 excedia sempre o limite estabelecido, com exceção de abril e maio como consequência da 

Figura 24: Variação mensal do indicador relativo à eficiência de separação de resíduos. 
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situação pandémica vivida na altura e as baixas de produção ocorridas. No entanto, a partir de julho com 

a implementação da valorização das varetas de plástico duro e com a redefinição das rotas de resíduos, 

o valor desceu substancialmente. Entre julho e outubro o indicador foi cerca de 22% mais baixo do que 

o objetivo estabelecido. 

Em outubro foi ainda implementada a introdução de informação visual nas sinaléticas dos 

resíduos. Assim, espera-se que ocorra uma segregação mais eficaz e correta dos resíduos o que fará e 

com que o indicador atinja valores ainda mais baixos. 

Relativamente ao indicador ambiental da taxa de reciclagem, apresentado na Figura 25, este é, tal 

como o nome indica, a percentagem do resíduo total produzido que tem como destino a reciclagem, ou 

seja, um dos códigos de valorização enumerados na tabela 4. Pretende-se que o indicador mensal tenha 

um valor superior ao target estabelecido, isto é, quanto maior a fração de resíduo com destinos referidos 

na tabela 4 melhor e menos a pegada ambiental da empresa. 

 

Isto significa assim que neste indicador terá apenas influência a medida para redução dos resíduos 

de panos contaminados que anteriormente tinham destino de eliminação e passaram a ser reutilizados. 

Isto porque, com a redução de resíduos com destino de eliminação aumenta a fração de resíduo para 

reciclagem em relação ao resíduo total. Assim, tal como anteriormente, os resultados só serão verificados 

a partir de novembro de 2020. 

As restantes medidas implementadas permitiram que resíduos que eram valorizados 

energeticamente passassem a ser reciclados, ou seja, já tinham um destino com código R e continuaram 

a ter, e por este motivo não têm influência no indicador da taxa de reciclagem.  

Pela análise gráfica verifica-se, ao longo do ano, um indicador constante entre os 80 e 95 % de 

taxa de reciclagem, com exceção do mês de maio. Esta exceção deveu-se à grande saída de resíduos 

Figura 25: Variação mensal do indicador relativo à taxa de reciclagem. 
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perigosos com destino de eliminação nesse mesmo período, o que resultou num decréscimo do indicador 

ambiental. Ainda assim o indicador é favorável já que se encontra maioritariamente acima do objetivo 

corporativo. 

A partir de novembro espera-se uma melhoria do indicador. 

4.4) Resultados em custos e retorno por valorização 

Relativamente aos custos de tratamento e transporte de resíduos espera-se também uma 

melhoria.  

Até novembro de 2020, com o transporte e o tratamento de panos contaminados a empresa teve 

um custo total de 6550 €. No entanto, a partir de novembro com o serviço prestado pela empresa MEWA 

o custo será de 125 € por semana, contemplando a entrega, a lavagem e o transporte de panos bem 

como dos respetivos contentores para armazenagem. Como afirmado anteriormente espera-se assim 

uma redução nos custos de cerca de 53 %. 

Relativamente aos resíduos encaminhados para CDR, código LER 20 01 99, verificou-se uma 

diminuição no indicador (Figura 24). Consequentemente, espera-se que os custos de tratamento deste 

resíduo decresçam consequentemente. 

Na Figura 26 encontra-se a variação dos custos de tratamento de resíduo 20 01 99 ao longo do 

ano de 2020, até novembro. Como se pode verificar, a única altura na qual ocorreu uma redução 

significativa dos custos foi entre abril e maio, aquando da situação pandémica e de fecho da fábrica. Nos 

restantes meses os custos mantiveram-se praticamente constantes.  

Figura 26: Custos de tratamento para resíduos CDR. 
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Isto vem do facto do custo de tratamento ter sido alterado em março de 2020. Até este mês o 

custo era de 45 €/t, mas sofreu um aumento de 20 € por cada tonelada de resíduo tratado, passando 

a ser de 65 €/t. 

Na Figura 27 encontram-se os custos de tratamento caso o preço do mesmo se tivesse mantido 

constante ao longo do ano, sendo este um gráfico apenas hipotético.  

Como é possível denotar, os custos diminuiriam a partir de julho cerca de 30% em relação ao 

primeiro trimestre do ano de 2020. 

Ou seja, a quantidade de resíduo encaminhada para CDR diminuiu em valor absoluto e caso o 

valor de tratamento não tivesse sofrido um aumento verificar-se-ia uma diminuição nos custos de 

tratamento. 

Concluindo, com a valorização de varetas, a redefinição da rota de resíduos e a alteração do layout 

da sinalética de resíduos foi visível uma melhoria no indicador relativo à eficiência de separação dos 

resíduos. Ainda assim, com o aumento do custo de tratamento não foi possível verificar uma diminuição 

dos custos de tratamento deste resíduo. 

 

 

Com a valorização dos resíduos a Aptiv adquire um retorno monetário. O retorno alcançado entre 

janeiro e outubro de 2020 encontra-se na Figura 28. 

 

Figura 27: Custos de tratamento hipotéticos para resíduos CDR. 
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Como se examina, o retorno conseguido através da valorização de resíduos é bastante variável. 

Isto provém do facto de cada tipo de resíduo ter uma valorização diferente, resíduos como pasta de solda 

ou equipamentos elétricos e eletrónicos são mais valorizados do que plástico ou cartão por exemplo, e 

ainda que a valorização do mesmo resíduo possa variar conforme o estado do mercado, ou seja possa 

variar de mês para mês. A valorização varia ainda com a atividade produtiva desse mesmo mês, ou seja, 

em meses como abril, maio e junho nos quais o volume de produção foi muito baixo, também a produção 

de resíduos e consequentemente o retorno monetário de valorizáveis foram diminutos. 

Ou seja, dependendo da topologia e quantidades de resíduos enviados para valorização, obtêm-se 

diferentes valores de retorno. Contudo, o objetivo é sempre melhorar a segregação para que se aumente 

a quantidade de resíduos valorizados e se diminua consequentemente a quantidade de resíduo com 

código 20 01 99. 

Figura 28: Retorno monetário referente à valorização de resíduos. 
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6) Conclusão 

Neste projeto tinham-se como principais objetivos a redefinição das rotas de resíduos e a 

identificação de melhorias no processo de segregação. Pretendia-se ainda a caracterização de resíduos 

produzidos e a revisão de métricas e objetivos ambientais associados à gestão de resíduos. 

No início do projeto foram revistas as métricas e definidos os objetivos. Com base nos objetivos 

definiu-se uma estratégia de ação. 

Com as medidas implementadas foi então possível redefinir as rotas, tanto internas como a rota 

externa da empresa. Com isto, melhorou-se o processo de segregação de resíduos principalmente na 

zona do edifício 2. Identificaram-se ainda melhorias no processo de segregação com a valorização de 

varetas de plástico e com a alteração das sinaléticas para uma mais eficaz identificação de locais para 

armazenagem de resíduos.  

A melhoria da segregação dos resíduos, verificada na redução dos valores do indicador ambiental, 

possibilitou passar a reciclar certos resíduos que até ao momento eram apenas valorizados 

energeticamente. 

Com a alteração das sinaléticas foram ainda revistos todos os resíduos produzidos na empresa, 

visto que foi necessário a produção de sinaléticas para cada tipologia de resíduo. 

Adicionalmente, foi possível a eliminação de um resíduo perigoso, os panos contaminados. Este 

passou a ser tratado e reutilizado através do serviço prestado pela empresa MEWA. Desta forma o resíduo 

em vez de ser eliminado passou a ser reutilizado  

Espera-se ainda uma redução nos custos relativos ao transporte e tratamento dos panos 

contaminados com o novo serviço implementado. 

Apesar de todas as medidas tomadas a melhoria deve ser contínua para o alcance da 

sustentabilidade. 

Verificou-se a possibilidade da segregação de varetas de plástico no edifício 1 na zona de SMT, no 

entanto a separação do resíduo na linha, tal como foi implementado no edifício 2, era bastante mais 

difícil logisticamente. Não obstante, foi um ponto de melhoria verificado. 

Com a contínua produção de novos tipos de resíduos o sistema de gestão dos mesmos é algo que 

deve ser constantemente melhorado e revisto para que sejam alcançados melhores índices ambientais. 
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Concluindo, apesar das melhorias adquiridas com o projeto, este trabalho deve ser contínuo para 

serem alcançados e melhorados os objetivos ambientais todos os anos. 
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Lista de Simbologias 

CH2O – Consumo de água 

VH2O – Volume de água 

H – Horas de trabalho anual 

mCO2 – Massa de dióxido de carbono emitida 

E – Energia 

TR – Taxa de separação de resíduos 

mR – Massa de resíduo com destino valorizável 

mT – Massa de resíduo total 

TER – Percentagem de energia renovável 

ER – Energia renovável 

ERT– Energia total 

CE – Consumo energético 

DE – Despesas energéticas 

VV – Volume de vendas 

PAC – Produção de absorventes contaminados 

mAC – Massa de absorventes contaminados 

PC – Produção de cartão 

mC – Massa de cartão 

PG – Produção de gitos 

mG – Massa de gitos 

EfR – Eficiência de separação de resíduos 

MVE– Massa de resíduos com valorização energética 
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EmCOV – Emissão de compostos orgânicos voláteis 

CCOV – Concentração de compostos orgânicos voláteis 
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ANEXO I: Cálculo dos Indicadores Ambientais
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Consumo de água: 

𝐶𝐻2𝑂

m3

h

=  

𝑉𝐻2𝑂

m3  

𝐻
2000

 

 

Emissão de C02: 

𝑚𝐶𝑂2

t
=  

 
𝐸

Kwh
×

511,7
g

Kwh

 

1000
 

 

Taxa de separação de resíduos: 

 
𝑇𝑅

%
=  

𝑚𝑅

kg
 

𝑚𝑇

kg

× 100 

 

Percentagem de energia renovável: 

𝑇𝐸

%
=  

𝐸𝑅

Kwh
 

𝐸𝑇

Kwh

× 100 

 

Consumo energético: 

𝐶𝐸 =  

𝐷𝐸

€
𝑉𝑉

€

 

 

Resíduos absorventes contaminados: 

𝑃𝐴𝐶

g
€

=  

𝑚𝐴𝐶

g  

𝑉𝑉

€
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Consumo de cartão: 

𝑃𝐶

kg
€

=  

𝑚𝐶

kg
 

𝑉𝑉

€

 

 

Resíduos de gitos: 

𝑃𝐺

kg
€

=

𝑚𝐺

kg
 

𝑉𝑉

€

 

 

Eficiência de separação de resíduos: 

𝐸𝑓
𝑅

g
€

 =

 
𝑚𝑉𝐸

g  

𝑉𝑉

€

 

 

Emissão de compostos orgânicos voláteis: 

 
𝐸𝑚𝐶𝑂𝑉

mg
m3 €

=

𝐶𝐶𝑂𝑉
mg
m3

𝑉𝑉

€
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ANEXO II: Procedimento Corporativo de Gestão de Resíduos 
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ANEXO III: Procedimento Interno da Rota de Resíduo
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ANEXO IV: Procedimento Interno das Rotas de Resíduos Atualizado
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