
  

    

Gestão de Resíduos 

 
 
Público-Alvo 
 
Quadros médios e superiores, com responsabilidades ao nível da Gestão de Resíduos e/ou 
com funções na área Ambiental 
 
OBJECTIVOS 
 
No final da acção os formandos devem: 
Conhecer as principais regras de Gestão de Resíduos, incluindo os aspectos da classificação, 
transporte, destino final, operações de gestão, responsabilidades e principal legislação 
associada. 
 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
 
�Introdução à temática da Gestão de Resíduos 
�Principais tipologias de Resíduos 
�Lista Europeia de Resíduos (LER) 
�Regime Geral de Gestão de Resíduos (D.L. 178/2006) 
 
� Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos 

• Enquadramento Legal 
• Prevenção da Produção 
• Armazenamento, Recolha e Transporte 
• Valorização e Eliminação 

 
�Gestão de Resíduos Sectoriais  

• Resíduos Industriais 
» Definições 
» Origens e constituição 
» Enquadramento legal 
» Prevenção da produção de resíduos 
» Recolha, armazenamento e transporte 
» Registos de produção e destino 
» Boas práticas ao nível do produtor de resíduos 

•  Resíduos Hospitalares 
» Definições 
» Origens e constituição 
» Enquadramento legal 
» Operações sobre resíduos hospitalares 
» Tratamento e destino final 
» Boas Práticas ao nível do produtor de resíduos 
 

�Gestão de Fluxos Específicos de Resíduos  
• Introdução aos sistemas de gestão de fluxos específicos de resíduos 



   
 

• Embalagens e Resíduos de Embalagens 

• Resíduos e Equipamentos Eléctricos e Electrónicos 

• Pilhas e Acumuladores 

• Pneus Usados 

• Veículos em Fim de Vida 

• Óleos Lubrificantes 

 

�Gestão de Outros Tipos de Resíduos 
• Resíduos Agrícolas 
• Resíduos de Construção e Demolição 

 

�Transporte de Resíduos 
 
�Implantação dum Parque de Resíduos 
 
�Estratégias de Produção Limpa 
 
�Plano de Gestão de Resíduos incluindo particular realce ao PLANO ESTRATEGICO DE 

GESTÃO DE RESIDUOS DOS AÇORES (PEGRA) 
 
�Casos Práticos de Gestão de Resíduos 
 
 
Carga Horária e Área de Formação 
 
Nº de horas: 30 – Formação Presencial 
Área de formação: 850 – Protecção do Ambiente 
 
Modalidade de Formação 
 
Formação Contínua  
 
Calendarização 
 
Período para a realização do curso: 23 a 27 de Março de 2009 
Horário: 15h30 às 21h30 
 
 
Métodos Pedagógicos que serão utilizados 
 
Afirmativo – centrados na transmissão de saberes do formador ao formando 
Interrogativo – estimula a progressão do formando questionando-o 
Audiovisuais – recurso a equipamentos audiovisuais 
 
 
Formadora 
 
Eng.ª Graça Cândido 
Mestre em Engenharia do Ambiente, no ramo de Gestão e Tratamento de Resíduos 
Industriais, pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. 
Formadora Certificada. 
 
OBSERVAÇÕES 

 
Concepção do conteúdo programático pela A.E.P. – Associação Empresarial de Portugal 
(Entidade formadora acreditada pelo IQF) 
 



   
 

 
INSCRIÇÕES 
€ 100,00 por participante 
 
Consultar as condições de participação nas acções de formação 
 
 

 

 

 

 

 

 


