
 

 

RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (RCD) 

 PROCEDIMENTOS SMASTV 

 

Os empreiteiros ou promotores de obra que produzam Resíduos de Construção e 

Demolição (RCD) são responsáveis pela sua gestão, tendo obrigação de 

encaminhamento para Operador de Gestão de Resíduos (OGR) licenciado. 

Excetuam-se os RCD resultantes de pequenas reparações e obras de bricolage em 

habitações pelo próprio proprietário ou arrendatário cuja responsabilidade de 

gestão cabe aos SMAS de Torres Vedras (artigo 49 do Regime Geral de Gestão de 

Resíduos- RGGR). 

 

De acordo com a Portaria 28/2019, de 18/01, (que veio alterar a Portaria n.º 

145/2017, de 26 de abril, que define as regras aplicáveis ao transporte rodoviário, 

ferroviário, fluvial, marítimo e aéreo de resíduos em território nacional e cria as guias 

eletrónicas de acompanhamento de resíduos (e-GAR), a emitir no Sistema Integrado de 

Registo Eletrónico de Resíduos (SIRER), disponível na plataforma eletrónica da Agência 

Portuguesa do Ambiente, I. P., (APA, I. P.), na Internet),  é obrigatória a emissão de 

E-GAR para o transporte de RCD. 

Inscrição no SILIAMB: para a emissão das EGAR o produtor de RCD tem de fazer a 

inscrição no Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente- SILIAMB 

(https://apoiosiliamb.apambiente.pt/content/como-aceder-ao-siliamb?language=pt-pt)  



 

 

PROCEDIMENTOS 

RECOLHA PELOS SMASTV 

Os SMASTV procedem à recolha de uma quantidade máxima de 2 m3 de RCD, 

provenientes de pequenas reparações ou obras e bricolage doméstica, devidamente 

acondicionados em bigbags (cedidos pelos SMASTV) e em local da via pública acessível 

à viatura de recolha. Este serviço tem um valor de 20,60 €. 

O requerimento e o pagamento podem ser efetuados diretamente no Edifício 

Multisserviços da Câmara Municipal de Torres Vedras (Avenida 5 de Outubro) ou, em 

alternativa, através de transferência bancária. Neste último caso deverá ser solicitado o 

pedido através do e-mail: recolhas@smastv.pt.  

Será posteriormente contactado para agendar o levantamento dos bigbags no Centro 

Operacional Municipal (COM) e a data e hora de recolha.   

Quantidades inferiores a 1 m3, resultantes de pequenas reparações e obras de bricolage 

em habitações pelo PRÓPRIO proprietário ou arrendatário, serão avaliadas pelos serviços 

técnicos, mediante contacto telefónico (261 336 541) ou correio eletrónico 

(recolhas@smastv.pt). 

CENTRAL DE BRITAGEM DE PORTO NOVO 

Para quantidades superiores às descritas nos pontos anteriores ou para obras não 

incluídas no âmbito da gestão destes SMASTV, sugere-se o contacto com um Operador 

de Gestão de Resíduos (OGR) licenciado para a gestão de RCD. A título de exemplo, 

existe um OGR no concelho de Torres Vedras:  

Central Britagem Do Porto Novo, Lda 

Casais Da Serra, S/N 

2560-057 A Dos Cunhados Torres Vedras 

Telefone: 261 981 477 

Telemóvel: 969 328 009 

email: cbpnlda@gmail.com 

A pesquisa de outros OGR autorizados para gestão de RCD pode ser efetuada através 

do Sistema de Informação do Licenciamento de Operações de Gestão de 

Resíduos (SILOGR): https://silogr.apambiente.pt/pages/publico/index.php. 


