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OPERADORES  DE  GESTÃOOPERADORES  DE  GESTÃO
DE  RESÍDUOSDE  RESÍDUOS
Informação  destinada  aos  Operadores  de 
Gestão  de  Resíduos  que  possuam  Alvará 
para  receber:  Pneus  usados,  REEE´s, 
Resíduos de Pilhas e Acumuladores e VFV.

O Decreto-Lei n.º 152-D/2017, Unilex, estabelece 
o  regime  jurídico  a  que  fica  sujeita  a  gestão  dos 
seguintes fluxos específicos de resíduos.
O  artigo  8.º  do  Unilex,  relativo  à  qualificação  dos 
Operadores  de Tratamento  de Resíduos,  estabelece 
que: 

“1 - Os operadores de tratamento de resíduos que  
pretendam operar  no âmbito dos fluxos específicos  
de  resíduos  estão  sujeitos  ao  cumprimento  de  
requisitos de qualificação visando o efetivo controlo e  
a  rastreabilidade  dos  resíduos  tratados,  de  acordo  
com  os  objetivos  e  metas  definidos  no  presente  
decreto-lei. 

2 - Os requisitos referidos no número anterior, bem 
como o seu âmbito de aplicação, são estabelecidos  
pela APA,  I.  P.,  atendendo a critérios  de qualidade  
técnica  e  eficiência,  a  publicitar  no  seu  sítio  da  
Internet, constando das respetivas licenças. 

3 - Os requisitos referidos no presente artigo devem  
ter  em  conta  as  regras  definidas  pela  Comissão  
Europeia.”

Para efeitos da aplicação do Artigo 8º, supra referido, 
entende-se  por  Tratamento  de  Resíduos  qualquer 
operação  de  valorização  ou  de  eliminação  de 
resíduos, incluindo a preparação prévia à valorização 
ou eliminação e as atividades económicas referidas no 
anexo  IV  do  decreto-lei  n.º  178/2006,  de  5  de 
setembro na sua atual redação. 

Embora  estes  requisitos  estejam  direcionados  para 
operadores de tratamento de resíduos, considera-se 
que  operadores  que  só  procedam à  armazenagem 

devem também cumprir os requisitos que disserem 
apenas  respeito  à  armazenagem  e  registo  de 
entradas e saídas de resíduos, permitindo assim um 
melhor acompanhamento dos mesmos até que sejam 
preparados para reutilização, reciclagem, valorização 
ou eliminação.

Os requisitos dividem da seguinte forma:
• Requisitos Administrativos e Organizacionais e
• Requisitos Técnicos.

PRAZOS DE ADAPTAÇÃO (art.100º)
Os operadores de tratamento de resíduos que, à data 
da entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 152-D/2017, 
estejam a operar no âmbito de um fluxo específico 
de resíduos, são obrigados, no prazo de 12 meses a 
contar  da  definição  por  parte  da  APA  I.  P.,  dos 
requisitos  de qualificação a  que se refere  o  artigo 
8.º, ao cumprimento dos mesmos.

ENTRADA EM VIGOR
São as seguintes as datas de entrada em vigor para 
cada fluxo específico de resíduos:

Resíduos de Equipamentos
Elétricos e Eletrónicos:

1 de Abril de 2017

Pneus Usados:
28 de Abril de 2018

Resíduos de Pilhas e Acumuladores:
7 de Maio de 2017

Veículos em Fim de Vida:
16 de abril de 2018

Assim,  os  OGR’s  encontram-se  sujeitos,  para  além 
das  obrigações  legais  decorrentes  da  atividade,  às 
obrigações impostas por estes requisitos que são à 
base  de  registos  dos  processos  de  tratamento  e 
evidências documentais.

A  APAMB encontra-se  na  fase  final  da  preparação 
destes documentos, sendo que todos os OGR´s que 
tenham interesse,  deverão nos contactar  de forma 
obter mais informações. 

No respeito pelo Regulamento Geral de Protecção de Dados se desejar deixar de receber a Newsletter da Associação bastará enviar email ou carta com o seu desejo aos 
nossos serviços fazendo referência do seu n.º de associado e nome.
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