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InscrIçÕEs
As inscrições no seminário têm um custo de € 30,00 (IVA incluído) por participante 
e são limitadas à lotação da sala, e efetuam-se mediante o preenchimento do formulário: 
Data limite de inscrições: 30 de setembro de 2017.

EnquadramEnto

Na União Europeia (UE), a identificação das oportunidades, no setor 
da construção, para  ganhos de eficiência na utilização dos recursos 
envolve a reutilização e a reciclagem dos resíduos de construção e 
demolição (RCD). 
A crescente importância da valorização de RCD conduziu, em 2016, 
à elaboração do protocolo europeu que aponta para as melhores 
práticas na gestão destes resíduos. Contudo, este protocolo, realça que 
a reduzida procura dos materiais reciclados está associada à falta de 
confiança na sua qualidade.
Aumentar e reforçar a confiança nos materiais provenientes de RCD, é 
essencial ao longo de toda a cadeia de valor e requer o envolvimento 
das diferentes partes interessadas, desde os operadores de gestão de 
resíduos, às empresas de construção, aos produtores de materiais de 
construção e às entidades públicas a nível local, regional e nacional.
Neste contexto, revela-se fundamental a caracterização dos materiais 
processados a partir de RCD para assegurar a sua qualidade. 

objEtivos

O LNEC promove pelo segundo ano consecutivo um seminário visando 
contribuir para o aumento da confiança nos materiais obtidos a partir 
de RCD.
Esta ação integra-se numa política concertada de promoção da 
sustentabilidade do setor da construção e dos seus resíduos seguida 
pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), enquanto Autoridade 
Nacional de Resíduos. 
Este seminário, tem como principais objetivos:
 • Importância da caracterização dos materiais reciclados a partir de 

RCD;
 • Apresentação do Protocolo de Gestão de Resíduos de Construção e 

Demolição da UE;
 • Apresentação das e-GAR - guias eletrónicas de resíduos.

LocaL, data E horário
O Seminário terá lugar no Centro de Congressos do LNEC, no dia 9 de outubro de 2017 entre as 9h30 e as 17h30. 

PATROCÍNIO APOIO INSTITUCIONAL

http://www.lnec.pt/pt/gca/index.php?id=809

