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Síntese 
I Os resíduos perigosos podem prejudicar a saúde humana e o ambiente, sendo por 
isso submetidos a uma regulamentação restritiva na UE. Estas regras visam assegurar 
que são objeto de uma definição comum e de uma gestão adequada, através de um 
regime de controlo mais rigoroso do que o aplicado aos outros resíduos. 

II O aumento dos resíduos perigosos coloca vários desafios, pelo que é oportuno 
rever a sua gestão pela UE. Este documento de análise apresenta uma panorâmica do 
papel e das ações da União para combater os resíduos perigosos, bem como dos 
desafios e oportunidades decorrentes da sua prevenção e tratamento. A Comissão e os 
colegisladores da UE poderão tê-lo em consideração nas atualizações em curso da 
legislação aplicável nesta matéria. Este documento não é um relatório de auditoria, 
mas antes uma análise baseada sobretudo em informações disponíveis ao público e 
em elementos recolhidos especificamente para este fim. 

III A UE define resíduos perigosos como sendo os que apresentem uma ou mais 
características de perigosidade específicas. Este processo de classificação é essencial 
para reduzir o potencial impacto negativo dos resíduos perigosos, mas é dificultado 
pela falta de coerência entre os Estados-Membros. 

IV A melhor forma de combater os resíduos perigosos é, em primeiro lugar, evitar a 
sua produção. Desde 1991, a prevenção dos resíduos perigosos é uma prioridade da 
UE. As suas ações visam influenciar a conceção e o fabrico dos produtos pelos 
operadores económicos, responsabilizar os poluidores pelos seus resíduos e informar 
melhor os consumidores sobre a presença de substâncias perigosas. Apesar destas 
iniciativas, a quantidade de resíduos perigosos produzidos na UE tem aumentado sem 
cessar desde 2004. 

V Caso não se possa evitar a sua produção, os resíduos perigosos têm de ser tratados 
em instalações específicas que cumpram regras e requisitos de segurança rigorosos. 
No entanto, colocam-se vários obstáculos a que o seu tratamento seja seguro, como 
assegurar que não são misturados com outros tipos de resíduos e que são registados e 
rastreados de forma fiável. Os dados da UE abrangem o tratamento de apenas 79% 
dos resíduos perigosos produzidos, o que deixa uma diferença de 21%. 
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VI Quando tratados, os resíduos perigosos devem, por ordem de preferência, ser 
preparados para reutilização, reciclados, valorizados em energia ou, em último 
recurso, eliminados. Os dados disponíveis indicam que mais de metade dos resíduos 
perigosos produzidos na UE são eliminados e que a reutilização e a reciclagem 
representam 34%. Alguns fluxos de resíduos perigosos são tecnicamente difíceis de 
reciclar em grande escala ou de forma economicamente viável. Quando a reciclagem é 
possível, os operadores têm dificuldades em descontaminar os resíduos ou encontrar 
mercado para os produtos reciclados. 

VII As regras de gestão e segurança mais rigorosas aplicadas aos resíduos perigosos 
impõem aos operadores económicos encargos administrativos adicionais e custos de 
tratamento mais elevados. Cria-se assim um risco de tráfico de resíduos perigosos, em 
que os operadores não os declaram como tal e os descarregam ilegalmente na UE ou 
os transferem de forma ilícita no interior ou para fora da UE (o que se designa 
habitualmente "tráfico ilegal de resíduos perigosos"). 

VIII O Tribunal salienta vários desafios na gestão dos resíduos perigosos na UE, a 
que esta terá de dar resposta: 

o a quantidade crescente de resíduos perigosos e a reduzida capacidade de evitar a 
sua produção; 

o a classificação incoerente dos resíduos perigosos; 

o a diferença de 21% entre as quantidades de resíduos perigosos comunicadas 
como produzidas e tratadas, bem como a falta de rastreabilidade plena desde a 
produção até ao tratamento final; 

o o facto de mais de metade dos resíduos perigosos serem eliminados, enquanto a 
taxa de reciclagem se mantém inalterada; 

o o risco de tráfico de resíduos perigosos. 
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Introdução 

Resíduos perigosos 

01 A legislação da UE define resíduos perigosos como sendo os que apresentem uma 
ou mais características de perigosidade, ou seja, são explosivos, irritantes, tóxicos, etc. 
(ver caixa 1). 

Caixa 1 

Definição de resíduos perigosos 

A Diretiva-Quadro Resíduos (artigo 3º, nº 2) define resíduos perigosos como 
sendo os que apresentem uma ou mais das 15 características de perigosidade 
enumeradas no seu anexo III (designadas na figura seguinte por HP, sigla em inglês 
de "hazardous property"): 

Fonte: TCE, com base na Diretiva-Quadro Resíduos. 

HP 1 Explosivo

HP 2 Comburente

HP 3 Inflamável

HP 14 Ecotóxico

HP 4 Irritante-irritação 
cutânea e lesões oculares 

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 
a reprodução

HP 11 Mutagénico

HP 12 Libertação de um 
gás com toxicidade aguda

HP 13 Sensibilizante

HP 15 Resíduo suscetível de 
apresentar uma das 
características de perigosidade 
acima enumeradas não 
diretamente exibida pelo resíduo 
original (sobretudo as de 
perigosidade para o meio físico)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
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02 Os resíduos perigosos podem afetar a saúde humana se forem inalados, tocados 
ou ingeridos. Podem causar doenças graves, malformações congénitas, esterilidade, 
cancro ou até mesmo a morte. Podem também contaminar o ambiente, poluindo o 
solo, o ar e a água e degradando os ecossistemas. Estes resíduos podem provocar 
reações físicas, como explosões, formar vapores tóxicos ou constituir um risco 
imediato de incêndio. 

03 Os resíduos perigosos podem apresentar-se de várias formas: sólida, líquida, 
pastosa ou gasosa. É vasto o leque de atividades que produzem resíduos perigosos, 
sendo a maior parte deles gerados pelos operadores económicos (ver figura 1). 

Figura 1 – Principais atividades produtoras de resíduos perigosos na UE 
em 2018 (em milhares de toneladas) 

 
Fonte: TCE, com base em dados do Eurostat. 
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https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASGEN__custom_3008943/default/table
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04 Os principais setores que contribuem para a produção de resíduos perigosos são 
a indústria transformadora (especialmente metalúrgica), o tratamento da água e dos 
resíduos, a construção e as indústrias extrativas, representando, em conjunto, 75% dos 
resíduos perigosos gerados na UE. Por exemplo, as indústrias extrativa e metalúrgica 
geram resíduos constituídos por metais pesados tóxicos1 e o tratamento de águas 
residuais produz lamas de depuração, que podem conter metais pesados e agentes 
patogénicos2. 

05 Quanto às habitações, entre os resíduos perigosos aí gerados encontram-se 
normalmente determinados medicamentos, pilhas usadas, verniz de unhas, pesticidas 
de jardim, produtos de limpeza, tintas, solventes, lâmpadas fluorescentes ou aparelhos 
eletrónicos3. 

06 Em 2018, os resíduos minerais e solidificados (principalmente solos, resíduos de 
construção e de demolição) representaram mais de metade do total de resíduos 
perigosos produzidos na UE, seguidos dos resíduos químicos e médicos (26%), como 
mostra a figura 2. 

                                                       
1 Página Web do Programa das Nações Unidas para o Ambiente dedicada aos metais pesados 

[em inglês]. 

2 Página Web da Comissão Europeia dedicada às lamas de depuração [em inglês].  

3 Comunicação da Comissão, Recolha seletiva de resíduos domésticos perigosos, 
2020/C 375/01. 

https://www.unep.org/cep/heavy-metals
https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/sewage-sludge_pt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC1106%2801%29
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Figura 2 – Principais fluxos de resíduos perigosos produzidos na UE 
em 2018 (em milhões de toneladas) 

 
Fonte: TCE, com base em dados do Eurostat. 
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Ciclo de vida dos resíduos perigosos 

07 Todas as etapas do ciclo de vida de um produto podem gerar resíduos perigosos,
que devem depois ser tratados (ver figura 3). 

Figura 3 – Ciclo dos resíduos perigosos 

Fonte: TCE, com base no relatório da Agência Europeia do Ambiente [em inglês] e na Diretiva-Quadro 
Resíduos. 
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Tratamento

https://www.eea.europa.eu/publications/waste-prevention-in-europe/at_download/file
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
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08 Os operadores económicos podem evitar a produção de resíduos perigosos 
reduzindo a presença de substâncias perigosas nos produtos4 e substituindo-as por 
alternativas mais seguras5. As iniciativas destinadas a promover a longevidade dos 
produtos, a utilização mais segura de produtos químicos e a penalização dos 
poluidores também podem contribuir para limitar a produção de resíduos perigosos. 

09 Uma vez produzidos, os resíduos perigosos podem ser preparados para 
reutilização, reciclados, valorizados para fins energéticos ou, em último recurso, 
eliminados (como através da incineração sem valorização energética ou da deposição 
em aterro). Por exemplo6, até 70% dos solventes usados podem ser reciclados para 
produzir solventes prontos a usar. Alguns produtos farmacêuticos, por exemplo, 
medicamentos quimioterapêuticos ou armas químicas, devem ser destruídos por 
incineração a alta temperatura. Os resíduos provenientes da incineração de resíduos 
perigosos são sistematicamente depositados em aterros. A escolha do tratamento 
depende da natureza dos resíduos perigosos e da disponibilidade das instalações de 
tratamento, mas também de considerações económicas. 

10 Os resíduos perigosos podem ser tratados no país de origem, enviados para outro 
Estado-Membro ou transferidos para fora da UE. Os Estados-Membros só podem 
transferir para fora da União resíduos perigosos com vista à sua reciclagem ou 
valorização se o destino for um país da OCDE7. Para eliminação, as transferências para 
fora da União estão limitadas aos países da Associação Europeia de Comércio Livre8. A 
UE também importa resíduos perigosos do resto do mundo. 

                                                       
4 Artigo 9º, nº 1, alínea i), da Diretiva-Quadro Resíduos. 

5 Página Web da Agência Europeia dos Produtos Químicos dedicada à substituição por 
produtos químicos mais seguros. 

6 Hazardous Waste Europe e EURITS. 

7 Convenção de Basileia, ratificada pela UE em 1998. 

8 Artigo 34º do Regulamento (CE) nº 1013/2006 relativo a transferências de resíduos. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://echa.europa.eu/pt/substitution-to-safer-chemicals
https://echa.europa.eu/pt/substitution-to-safer-chemicals
http://www.hazardouswasteeurope.eu/
https://www.eurits.org/
https://eur-lex.europa.eu/PT/legal-content/summary/basel-convention-on-the-control-of-transboundary-movements-of-hazardous-wastes-and-their-disposal.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1013-20210111
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Os resíduos perigosos estão a aumentar 

11 Reduzir a produção de resíduos, incluindo resíduos perigosos, e "dissociá-la" do 
crescimento económico é um objetivo primordial das políticas da UE em matéria de 
resíduos e de economia circular9. 

12 Em 2018, foram produzidos na UE cerca de 102 milhões de toneladas de resíduos 
perigosos, o que representa 4% de todos os resíduos produzidos. A figura 4 mostra 
que os resíduos perigosos na União aumentaram 26% entre 2004 e 2018, passando 
de 80,8 milhões de toneladas para 101,7 milhões de toneladas. Todavia, segundo a 
Comissão, este aumento deve-se sobretudo a uma melhor comunicação de 
informações sobre a produção de resíduos perigosos. 

Figura 4 – Produção de resíduos perigosos na UE desde 2004 

 
Nota: para 2020 apenas estão disponíveis dados provisórios. 

Fonte: TCE, cálculo baseado nos dados do Eurostat sobre a produção de resíduos perigosos e de 
resíduos e sobre o Produto Interno Bruto [em inglês]. 

                                                       
9 Agência Europeia do Ambiente, página Web dedicada à produção de resíduos na Europa 

[em inglês], 2021. 
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https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASGEN__custom_3636559/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASGEN__custom_3636559/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/NAMA_10_GDP__custom_3638045/default/table?lang=en
https://www.eea.europa.eu/ims/waste-generation-and-decoupling-in-europe
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13 As estatísticas provisórias relativas aos resíduos perigosos produzidos na UE 
em 2020, publicadas pelo Eurostat em setembro de 2022, revelam uma diminuição 
destes resíduos devido ao efeito da pandemia de COVID-19. Como estes dados estão 
incompletos e serão objeto de novas atualizações, o Tribunal decidiu excluí-los da 
análise das próximas secções. 

14 Tal como ilustrado na figura 4, o Produto Interno Bruto da UE aumentou cerca 
de 20% entre 2004 e 2018, o que poderia conduzir a um aumento da produção de 
resíduos, incluindo resíduos perigosos. Embora na globalidade os resíduos tenham 
aumentado 4%, o que indica uma dissociação do crescimento económico, os resíduos 
perigosos aumentaram 26%. Impulsionados pelas grandes tendências mundiais, como 
a urbanização contínua, o aumento do consumo e a aceleração das mudanças 
tecnológicas, os setores industriais com utilização intensiva de produtos químicos (por 
exemplo, construção ou eletrónica) deverão crescer10, o que poderá conduzir a mais 
resíduos perigosos. 

Funções e responsabilidades 

15 No domínio da gestão de resíduos, a Comissão (principalmente a Direção-Geral 
do Ambiente), juntamente com as autoridades legislativas da UE, é responsável pela 
definição das prioridades da União. A Comissão propõe políticas, incluindo nova 
legislação, e a Agência Europeia do Ambiente apoia-a no processo de elaboração 
dessas políticas. A Comissão não tem um papel executivo, mas supervisiona a forma 
como os Estados-Membros aplicam os requisitos da União em matéria de resíduos 
perigosos. 

16 O Eurostat é responsável pela recolha de estatísticas dos Estados-Membros sobre 
resíduos e pela realização de controlos de qualidade dos dados. Publica bianualmente 
dados sobre a produção e o tratamento de resíduos perigosos e, anualmente, sobre as 
transferências para fora da UE e no seu interior. 

17 Os Estados-Membros são responsáveis pela aplicação dos requisitos legais em 
matéria de gestão de resíduos ao nível nacional. Devem transpor a legislação da UE 
para as normas nacionais, bem como elaborar e aplicar planos de gestão de resíduos e 

                                                       
10 Programa das Nações Unidas para o Ambiente, Global Chemicals Outlook II: summary for 

policymakers, 2019. 

https://wedocs.unep.org/xmlui/bitstream/handle/20.500.11822/35969/k1900123e.pdf
https://wedocs.unep.org/xmlui/bitstream/handle/20.500.11822/35969/k1900123e.pdf
https://wedocs.unep.org/xmlui/bitstream/handle/20.500.11822/35969/k1900123e.pdf


 14 

 

programas de prevenção de resíduos. Estes planos devem incluir disposições relativas 
aos resíduos perigosos. 

18 A Comissão pode dar início a procedimentos de infração contra os 
Estados-Membros em caso de falta de transposição ou transposição incorreta da 
legislação da UE relativa a resíduos perigosos, ou de incumprimento sistémico dos 
requisitos da União. 
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Âmbito e método da análise 
19 O aumento dos resíduos perigosos representa múltiplas ameaças para a saúde 
humana e o ambiente. Por conseguinte, é oportuno rever a gestão destes resíduos 
pela UE. O presente documento de análise oferece uma panorâmica do papel e das 
ações da União para combater os resíduos perigosos, bem como dos desafios e 
oportunidades decorrentes da sua prevenção e tratamento. O Tribunal abrangeu o 
período compreendido entre 2004, quando ficaram disponíveis ao nível da UE dados 
sobre resíduos perigosos, e setembro de 2022, tendo apontado os principais desafios 
futuros para a União na gestão destes resíduos. 

20 Este documento não é um relatório de auditoria, mas sim uma análise baseada 
principalmente em informações disponíveis ao público e em elementos recolhidos 
especificamente para este fim, como documentos públicos da Comissão (Direção-Geral 
do Ambiente e Eurostat), da Agência Europeia do Ambiente e do Serviço de Estudos do 
Parlamento Europeu. O Tribunal utilizou os relatórios que publicou sobre o princípio 
do poluidor-pagador11, os resíduos elétricos e eletrónicos12 e os resíduos de plástico13. 
Entrevistou pessoal da Comissão e consultou peritos na matéria (por exemplo, 
Europol, partes interessadas da indústria e da sociedade civil). Visitou ainda duas 
instalações em França especializadas em resíduos perigosos para compreender na 
prática os diferentes métodos de tratamento. 

21 A publicação desta análise no início de 2023 constitui uma oportunidade para o 
Parlamento Europeu e o Conselho a integrarem no seu atual debate sobre a 
atualização da legislação na matéria, como o Regulamento Transferências de Resíduos 
e a Diretiva relativa à proteção do ambiente através do direito penal. A Comissão 
também a poderá tomar em consideração nas suas revisões futuras da 
Diretiva-Quadro Resíduos. 

  

                                                       
11 Relatório Especial 12/2021, Princípio do poluidor-pagador: aplicação incoerente nas 

políticas e ações ambientais da UE. 

12 Documento de análise nº 04/2021, Intervenção da UE e desafios existentes em matéria de 
resíduos eletrónicos. 

13 Documento de análise nº 04/2020, Intervenção da UE para dar resposta ao problema dos 
resíduos de plástico. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1013-20210111
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0099
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=58811
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=58526
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=55223
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Iniciativas da UE para gerir os resíduos 
perigosos  

Quadro jurídico e político da UE em matéria de resíduos 
perigosos 

22 A Diretiva-Quadro Resíduos é o ato legislativo geral que regula os resíduos 
perigosos na UE. O seu principal objetivo é prevenir e reduzir os impactos negativos 
causados pelos resíduos. Para o efeito, os Estados-Membros têm de gerir os resíduos 
perigosos de acordo com três princípios fundamentais: 

o o princípio da hierarquia dos resíduos, sendo a prevenção e a preparação para 
reutilização as opções preferidas, seguidas da reciclagem, da valorização 
energética e, como último recurso, a eliminação de resíduos; 

o o princípio da precaução, através da redução das substâncias perigosas presentes 
nos resíduos como medida preventiva; 

o os princípios do poluidor-pagador e da responsabilidade do produtor, para 
garantir que aqueles que geram resíduos ou contaminam o ambiente suportam 
todos os custos das suas ações. 

23 A Diretiva-Quadro Resíduos define igualmente regras mais rigorosas para a 
gestão dos resíduos perigosos em comparação com os não perigosos, tais como: 

o a obrigação de os Estados-Membros assegurarem a rastreabilidade, através de 
registos eletrónicos, dos resíduos perigosos desde a sua produção até ao destino 
final; 

o uma proibição de mistura, o que significa que as diferentes categorias de resíduos 
perigosos não podem ser misturadas entre si ou com outros resíduos; 

o obrigações específicas de rotulagem e embalagem para a recolha, o transporte e 
o armazenamento temporário de resíduos perigosos; 

o permissão do tratamento de resíduos perigosos apenas em instalações 
especialmente designadas que tenham obtido uma licença; 

o recolha seletiva obrigatória de resíduos domésticos perigosos a partir de 2025. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
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24 O quadro jurídico da UE para os resíduos perigosos é completado por diretivas e 
regulamentos que tratam de operações específicas de gestão (por exemplo, a 
transferência de resíduos ou a sua deposição em aterro) e de fluxos de resíduos (por 
exemplo, veículos em fim de vida ou baterias). Este quadro não prevê metas para 
reduzir a produção de resíduos perigosos ou influenciar o seu tratamento. O anexo I 
apresenta uma visão geral da legislação aplicável. 

25 A Comissão pode obrigar ao cumprimento da legislação da UE nos 
Estados-Membros através da abertura de procedimentos de infração. Nas últimas três 
décadas, deu início a 216 procedimentos deste tipo (ver anexo II). A maior parte diz 
respeito à necessidade de reduzir a utilização de substâncias perigosas em 
equipamentos elétricos e eletrónicos. É apresentado um exemplo na caixa 2. 

Caixa 2 

Exemplo de aplicação das regras relativas aos resíduos perigosos 
através de medidas jurídicas 

Em 2003, a Comissão deu início a um procedimento de infração contra a Grécia 
por este país não planear e gerir os resíduos perigosos conforme exigido por várias 
diretivas da UE. O procedimento dizia respeito à ausência de planeamento 
adequado da gestão dos resíduos perigosos, à inexistência de uma rede de 
instalações de tratamento e à falta de adoção das medidas necessárias para 
assegurar uma gestão adequada dos resíduos perigosos. 

Em 2009, o Tribunal de Justiça Europeu proferiu um acórdão instando a Grécia a 
tomar medidas imediatas sobre estas questões. 

Até 2016, a Grécia não o tinha feito. Por conseguinte, o Tribunal de Justiça 
impôs-lhe uma sanção de 30 000 euros por dia até à execução de todas as 
medidas necessárias, bem como uma coima de 10 milhões de euros14. 

A Grécia começou a tomar medidas em 2017. Segundo a Comissão, em junho 
de 2021, não tinha resolvido integralmente as lacunas assinaladas quase duas 
décadas antes. 

                                                       
14 Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, Processo C-584/14. 

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pt&jur=C%2CT%2CF&num=286/08&td=ALL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A62014CA0584
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26 No quadro político mais vasto, os resíduos perigosos não são individualizados na 
agenda política da UE, sendo antes abrangidos por uma série de estratégias e políticas 
(ver figura 5). Estes documentos apontam globalmente para a necessidade de 
proteger a saúde humana e o ambiente de substâncias perigosas e, por conseguinte, a 
necessidade de evitar a produção de resíduos perigosos ou de assegurar o seu 
tratamento adequado. 

Figura 5 – Estratégias e políticas da UE que abrangem os resíduos 
perigosos 

 
Fonte: TCE, com base em documentos da Comissão Europeia. 

Financiamento da UE relacionado com resíduos perigosos 

27 A Comissão dispõe de uma visão global do financiamento da UE concedido para a 
gestão de resíduos em geral (4,3 mil milhões de euros de fundos da União atribuídos 
para o período de programação de 2014-202015), mas não especificamente para 

                                                       
15 Dados da política de coesão sobre o apoio da UE à gestão dos resíduos [em inglês]. 

2014

2015

2018

2019 2021

Sétimo programa de ação em 
matéria de ambiente 
Gerir os resíduos perigosos 
para minimizar os efeitos 
adversos significativos na 
saúde humana e no ambiente, 
privilegiando a prevenção, a 
reciclagem e a reutilização. 
(até 2020)

Programa para acabar com os 
resíduos
Reduzir a utilização de 
materiais perigosos e reforçar 
a rastreabilidade dos resíduos 
perigosos.
(até 2020) 

Primeiro Plano de Ação para 
a Economia Circular
Aumentar a reciclagem e a 
reutilização dos produtos. 
Reduzir a presença, nos 
produtos, de substâncias 
químicas que suscitam 
preocupação. Intensificar a 
execução do regulamento 
sobre as transferências de 
resíduos. 
(até 2019)

Estratégia para os plásticos
Conceder financiamento 
adicional do Horizonte 2020 à 
deteção e remoção de 
substâncias perigosas dos 
plásticos reciclados. 
(até 2020)

Pacto Ecológico Europeu
Definir como prioridade para 
a UE tornar-se livre de 
substâncias tóxicas até 2030, 
melhorando a prevenção e 
eliminação da poluição. 
(até 2030)

Segundo Plano de Ação para a 
Economia Circular
Promover produtos seguros 
desde a conceção e incentivar 
a prevenção, combatendo a 
presença de produtos 
químicos perigosos nos 
produtos e de resíduos 
perigosos em fluxos de 
resíduos específicos. Melhorar 
a classificação dos resíduos 
perigosos. 
(até 2030)

Estratégia para a 
Sustentabilidade dos 
Produtos Químicos
Promover um ambiente livre 
de substâncias tóxicas, 
minimizando a presença, nos 
produtos, de substâncias que 
suscitam preocupação. 
Impulsionar a inovação 
direcionada a produtos 
químicos seguros. Liderar pelo 
exemplo a nível mundial, não 
exportando produtos 
químicos proibidos na UE. 
(até 2030)

Oitavo programa de ação em 
matéria de ambiente
Prosseguir a transição para 
uma economia circular sem 
substâncias tóxicas, em 
especial através da 
substituição de substâncias 
que suscitam preocupação, e 
promover substâncias 
químicas concebidas para 
serem seguras. 
(até 2030)

Plano de Ação para a Poluição 
Zero
Reduzir a produção de 
resíduos, aumentar a 
prevenção de resíduos, 
minimizar a presença de 
substâncias que suscitam 
preocupação e de substâncias 
químicas perigosas na 
economia e controlar melhor 
as exportações de resíduos. 
(até 2030)

2020 2022

https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/In-profile-EU-support-to-waste-management/xqec-t5kv/
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resíduos perigosos. Os dados disponíveis indicam que esse financiamento é 
principalmente concedido através do Programa-Quadro Horizonte 2020 para a 
investigação e o reforço das capacidades. O Tribunal conseguiu associar 163 projetos 
financiados ao abrigo do Horizonte 2020 no período de 2014-2020 aos resíduos 
perigosos, o que ascende a 1,2 mil milhões de euros de contribuição da UE (1,6% do 
orçamento total do Horizonte 2020). 

28 Os segundos maiores contribuintes para o financiamento da gestão dos resíduos 
perigosos são o Fundo de Coesão e o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. 
Para o período de programação de 2014-2020, a Comissão afetou cerca 
de 370 milhões de euros16, ou seja, 8,6% destes fundos, a projetos de infraestruturas 
para o tratamento de resíduos comerciais, industriais e perigosos. 

29 A UE financia igualmente a ação ambiental e climática no domínio dos resíduos 
perigosos através do programa LIFE. Os dados relativos ao período 
de 2014-2020 enumeram 14 projetos sobre resíduos perigosos, com um financiamento 
total de 17,9 milhões de euros (6% dos fundos LIFE dedicados a projetos de resíduos). 
A caixa 3 apresenta exemplos de projetos da UE que financiaram a gestão de resíduos 
perigosos. 

                                                       
16 Dados da política de coesão sobre a gestão de resíduos comerciais, industriais e perigosos 

[em inglês]. 

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-2020_pt#:%7E:text=Post%2Dprogramme%20documents-,What%20was%20Horizon%202020%3F,linkEN%E2%80%A2%E2%80%A2%E2%80%A2.
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-2020_pt#:%7E:text=Post%2Dprogramme%20documents-,What%20was%20Horizon%202020%3F,linkEN%E2%80%A2%E2%80%A2%E2%80%A2.
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/cohesion-fund/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/european-regional-development-fund-erdf_pt
https://ec.europa.eu/environment/archives/life/index.htm
https://ec.europa.eu/environment/archives/life/index.htm
https://cohesiondata.ec.europa.eu/2014-2020/2014-2020-ERDF-CF-investments-in-waste-treatment/sb9v-hnqk
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Caixa 3 

Exemplos de projetos da UE que financiaram a gestão de resíduos 
perigosos 

Reciclagem e reutilização de cinzas volantes perigosas, um projeto financiado 
pelo LIFE 

Um projeto na Suécia e na Dinamarca cofinanciou o desenvolvimento de uma 
instalação de reciclagem e reutilização das cinzas volantes emitidas por uma 
instalação de incineração de resíduos na Dinamarca.  

As cinzas volantes são partículas encontradas nos gases libertados durante a 
incineração dos resíduos. Contêm frequentemente cloretos e metais pesados e 
são classificadas como resíduos perigosos. As cinzas volantes perigosas são 
depositadas em aterro. Só na Suécia, cerca de 150 000 toneladas por ano são 
transportadas para deposição numa pedreira de calcário fora de uso na Noruega. 

Tratamento de resíduos altamente tóxicos na indústria petrolífera e 
petroquímica, um projeto financiado pelo Horizonte 2020 

Um projeto em Espanha financia o desenvolvimento de uma fábrica que utiliza um 
processo inovador para o tratamento a baixo custo da soda cáustica exausta. 
Trata-se de um resíduo altamente tóxico, classificado como resíduo perigoso, 
resultante das indústrias petroquímica e de refinação de petróleo. O tratamento 
da soda exausta através dos processos existentes é difícil e dispendioso, pelo que 
este resíduo perigoso se acumula em grande quantidade nas refinarias. 

30 Para além do orçamento da UE, também o Mecanismo de Recuperação e 
Resiliência e o Banco Europeu de Investimento financiam a gestão de resíduos, 
incluindo os resíduos perigosos. 

31 O Regulamento Taxonomia, adotado em 2020, define as atividades económicas 
que a UE considera sustentáveis do ponto de vista ambiental para proporcionar 
transparência nos mercados financeiros. Por conseguinte, no período de 2021-2027, a 
UE decidiu deixar de financiar a deposição em aterro de resíduos perigosos e a 
incineração de resíduos perigosos recicláveis. Passou a financiar todas as alternativas 
mais elevadas na hierarquia dos resíduos, como a prevenção e a reciclagem. 

Classificação como resíduo perigoso 

32 Os operadores económicos (produtores de resíduos, centros de recolha e 
triagem, transportadoras, corretores e instalações de tratamento de resíduos) devem 

http://www.lifehalosep.eu/
https://www.cetaqua.com/en/proyectos/epc-eqtech-2/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02021R0241-20210218
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02021R0241-20210218
https://www.eib.org/en/projects/sectors/solid-waste/index.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex:32020R0852
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classificar os seus resíduos em perigosos ou não perigosos (ver figura 6). Esta etapa é 
essencial para garantir que os resíduos perigosos são corretamente identificados e 
tratados de acordo com normas rigorosas e ainda que ficam disponíveis ao nível da UE 
dados exatos e comparáveis sobre os resíduos perigosos. Os operadores económicos 
classificam os seus resíduos utilizando a lista europeia de resíduos, uma Decisão da 
Comissão que enumera as categorias de resíduos como: 

o entradas absolutas de resíduos não perigosos: resíduos considerados não 
perigosos sem necessidade de qualquer avaliação adicional; 

o entradas absolutas de resíduos perigosos: resíduos considerados perigosos sem 
necessidade de qualquer avaliação adicional; 

o entradas duplas: resíduos que podem ser perigosos ou não e que têm de ser 
avaliados de forma mais aprofundada. Para o efeito, os detentores dos resíduos 
devem determinar se estes apresentam uma ou mais das características de 
perigosidade definidas na Diretiva-Quadro Resíduos ou se contêm determinados 
poluentes orgânicos persistentes acima dos limiares estabelecidos na Decisão. 

Figura 6 – Classificação dos resíduos em perigosos ou não perigosos 

 
Fonte: TCE, com base na Comunicação da Comissão relativa a orientações técnicas sobre a classificação 
de resíduos. 

33 Um relatório financiado pela Comissão em 2017 sobre a gestão dos resíduos 
perigosos nos Estados-Membros indicou que a classificação dos resíduos perigosos 
constituía um dos principais desafios que os Estados-Membros enfrentam na gestão 
destes resíduos. O motivo prende-se principalmente com as dificuldades em os 
Estados-Membros e os detentores de resíduos aplicarem a lista europeia de 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02000D0532-20150601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0409(01)&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0409(01)&rid=1
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02000D0532-20150601
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resíduos17, mas também com um desalinhamento entre as legislações da UE em 
matéria de produtos químicos e em matéria de resíduos, que afeta a definição de 
resíduos perigosos18.  

34 Quase metade das entradas na lista europeia de resíduos são entradas duplas19. 
Os detentores de resíduos têm muitas vezes dificuldades em avaliar se estes são 
perigosos ou não, já que precisam de saber a sua composição química. Estas 
informações nem sempre estão disponíveis, pelo que os mesmos resíduos são 
interpretados de forma diferente pelos Estados-Membros e pelos detentores de 
resíduos20. A título de exemplo, enquanto alguns Estados-Membros classificam e 
tratam o vidro de funil (utilizado em tubos de raios catódicos) como resíduo perigoso, 
outros tratam-no como não perigoso21. Em 2018, a Comissão deu resposta a esta 
questão através da publicação de orientações técnicas sobre a classificação de 
resíduos. 

35 As baterias de iões de lítio são usadas em muitos produtos, como brinquedos, 
computadores portáteis, telemóveis e veículos elétricos. Segundo estimativas de um 
estudo recente, o volume de baterias de iões de lítio em fim de vida na UE poderá 
atingir cerca de 0,2 milhões de toneladas por ano a partir de 203022. Nos Estados 
Unidos, estas baterias são classificadas como resíduos perigosos23. Na lista europeia de 
resíduos, não existe um código específico para as baterias de iões de lítio e o único 

                                                       
17 BiPRO, Support to selected Member States in improving hazardous waste management 

based on assessment of Member States’ performance, 2017. 

18 Comunicação sobre a aplicação do pacote de medidas relativas à economia circular: opções 
para examinar a relação entre as legislações relativas aos produtos químicos, aos produtos 
e aos resíduos, COM/2018/032. 

19 Comunicação da Comissão relativa a orientações técnicas sobre a classificação de resíduos, 
2018/C 124/01. 

20 BiPRO, Support to selected Member States in improving hazardous waste management 
based on assessment of Member States’ performance, 2017. 

21 WEEE Forum, Impact of glass from cathode ray tubes (CRT) in achieving the WEEE recycling 
and recovery targets, 2018. 

22 Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI, Recycling of Lithium-Ion 
Batteries: Opportunities and Challenges for Mechanical and Plant Engineering, 2021. 

23 Página Web da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos dedicada às baterias de 
iões de lítio usadas [em inglês]. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02000D0532-20150601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02000D0532-20150601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.124.01.0001.01.POR&toc=OJ:C:2018:124:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.124.01.0001.01.POR&toc=OJ:C:2018:124:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02000D0532-20150601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02000D0532-20150601
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1516190964382&uri=COM:2018:32:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.124.01.0001.01.POR&toc=OJ:C:2018:124:TOC
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://weee-forum.org/wp-content/uploads/2019/06/CRT-glass_Issue-paper_Final.pdf
https://weee-forum.org/wp-content/uploads/2019/06/CRT-glass_Issue-paper_Final.pdf
https://www.isi.fraunhofer.de/content/dam/isi/dokumente/cct/2021/VDMA_Kurzstudie_Batterierecycling.pdf
https://www.isi.fraunhofer.de/content/dam/isi/dokumente/cct/2021/VDMA_Kurzstudie_Batterierecycling.pdf
https://www.isi.fraunhofer.de/content/dam/isi/dokumente/cct/2021/VDMA_Kurzstudie_Batterierecycling.pdf
https://www.epa.gov/recycle/used-lithium-ion-batteries
https://www.epa.gov/recycle/used-lithium-ion-batteries
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código disponível que os detentores de resíduos podem utilizar é um código geral para 
"outras pilhas e acumuladores", que é um resíduo não perigoso absoluto. 

36 A legislação da UE em matéria de produtos químicos desempenha um papel 
importante na classificação dos resíduos. Em geral, as características que definem os 
resíduos perigosos, enumeradas na Diretiva-Quadro Resíduos, estão alinhadas com as 
classes de perigo utilizadas para classificar substâncias perigosas na União, definidas 
no regulamento relativo à classificação, rotulagem e embalagem (Regulamento CRE). 

37 As substâncias químicas que suscitam elevada preocupação na UE são indicadas e 
restringidas pelo regulamento relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição 
dos produtos químicos (Regulamento REACH), que as define com base em três 
características de perigosidade, como indicado na caixa 4. Dado que nem todas estas 
características estão incluídas no Regulamento CRE, não são tidas em conta na 
classificação dos resíduos como perigosos. Por conseguinte, os resíduos que 
contenham substâncias tóxicas que se acumulam e permanecem no ambiente e no 
corpo humano durante muito tempo ou que perturbam as hormonas humanas não são 
classificados como resíduos perigosos. A Comissão está a ponderar propor a inclusão 
destas características de perigosidade no Regulamento CRE24. Para as aplicar na 
classificação de resíduos, a Comissão terá em seguida de atualizar a Diretiva-Quadro 
Resíduos. 

                                                       
24 Estratégia para a sustentabilidade dos produtos químicos – rumo a um ambiente sem 

substâncias tóxicas, COM(2020) 667. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1272-20220301
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1907-20220501
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1907-20220501
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1272-20220301
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1272-20220301
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=COM%3A2020%3A667%3AFIN
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Caixa 4 

Substâncias que suscitam elevada preocupação 

A legislação da UE em matéria de produtos químicos classifica as substâncias que 
podem ter efeitos graves e muitas vezes irreversíveis na saúde humana e no 
ambiente como substâncias que suscitam elevada preocupação. Há 
224 substâncias assim listadas até à data25, classificadas de acordo com as 
seguintes características26: 

o substâncias cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas para a reprodução, 
tais como alguns ftalatos utilizados como plastificantes em pavimentos, 
telhados, fios ou em couro artificial para artigos de marroquinaria; 

o substâncias persistentes, bioacumuláveis e tóxicas, bem como muito 
persistentes e muito bioacumuláveis, por exemplo alguns retardadores 
de chama bromados utilizados em produtos de poliestireno para 
isolamento térmico em edifícios, embalagens, equipamentos 
eletrónicos, colchões, assentos de automóveis ou cortinas; 

o outras substâncias que originam um nível de preocupação equivalente 
ao das mencionadas acima, tais como as que apresentam propriedades 
perturbadoras do sistema endócrino (por exemplo, alguns bisfenóis – o 
bisfenol A é um produto químico industrial utilizado para fabricar 
policarbonato, um plástico duro e transparente utilizado em muitos 
produtos de consumo). 

  

                                                       
25 Página Web da Agência Europeia dos Produtos Químicos dedicada à lista de substâncias 

que suscitam elevada preocupação candidatas a autorização. 

26 Página Web da Agência Europeia dos Produtos Químicos dedicada às substâncias que 
suscitam elevada preocupação. 

https://echa.europa.eu/pt/candidate-list-table
https://echa.europa.eu/pt/candidate-list-table
https://echa.europa.eu/pt/substances-of-very-high-concern-identification-explained
https://echa.europa.eu/pt/substances-of-very-high-concern-identification-explained


25 

Prevenção de resíduos perigosos na UE 

Apesar dos esforços da UE, a produção de resíduos perigosos 
aumentou 

38 A melhor forma de combater os resíduos perigosos é, em primeiro lugar, evitar a
sua produção. Desde o início da década de 199027, a legislação da UE tem privilegiado 
a prevenção de resíduos perigosos em detrimento do seu tratamento. Em 2008, a 
Diretiva-Quadro Resíduos consagrou este objetivo na legislação da União através do 
princípio da hierarquia dos resíduos (ver figura 7). 

Figura 7 – Princípio da hierarquia dos resíduos 

Fonte: TCE, com base na Diretiva-Quadro Resíduos. 

39 Na última década, a prevenção de resíduos perigosos ganhou importância, tendo
sido refletida nas várias iniciativas políticas e legislativas empreendidas pela Comissão, 
como mostra a figura 5. Apesar destas iniciativas, a quantidade de resíduos perigosos 
produzidos na UE tem aumentado sem cessar (ver figura 8). 

27 Artigo 3º da Diretiva 91/156/CEE do Conselho relativa aos resíduos. 

Prevenção

Preparação para reutilização

Reciclagem

Valorização

Eliminação

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=celex:31991L0156
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Figura 8 – Resíduos perigosos produzidos pelos Estados‐Membros 

(2018 em comparação com 2004) 

 
Fonte: TCE, com base em dados do Eurostat. 
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https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_wasgen/default/table?lang=en
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40 Desde 2013, os Estados-Membros devem elaborar programas de prevenção de
resíduos28 que incluam medidas para reduzir as substâncias perigosas presentes nos 
materiais e produtos. Em 2016, a Agência Europeia do Ambiente analisou estes 
programas e concluiu que a maioria não incluía tais medidas, nem metas específicas 
para reduzir a produção de resíduos perigosos29. A mesma agência observou também 
que a prevenção de resíduos perigosos parecia ter uma prioridade inferior à dos 
aspetos de gestão e um reduzido apoio financeiro30. 

Os operadores económicos podem evitar a geração de resíduos 
perigosos alterando a forma como concebem e fabricam os 
produtos 

41 Os operadores económicos produzem 96% dos resíduos perigosos na UE (ver
figura 1). Podem evitá-lo desenvolvendo produtos sustentáveis e que tenham o menor 
impacto ambiental possível, algo que se designa por "conceção ecológica". Segundo a 
Comissão, mais de 80% do impacto ambiental de um produto é determinado na fase 
de conceção31. 

42 Em março de 2022, a Comissão propôs32 alterar a sua Diretiva Conceção
Ecológica. Segundo a proposta, os operadores económicos terão de fornecer às 
instalações de tratamento informações sobre a presença de substâncias que suscitam 
preocupação nos seus produtos e sobre a forma como podem ser recicladas ou 
eliminadas. Estas informações serão incluídas nos "passaportes digitais dos produtos", 
aplicáveis a partir de 2024 (ver figura 9). A Comissão considera que este requisito 
criará um incentivo para que os consumidores façam escolhas mais sustentáveis, a que 
os operadores económicos se conformarão quando da conceção dos produtos. 

28 Artigo 29º da Diretiva-Quadro Resíduos. 

29 Agência Europeia do Ambiente, Prevention of hazardous waste in Europe – the status 
in 2015, 2016. 

30 Agência Europeia do Ambiente, comunicado de imprensa, "European hazardous waste 
management improving, but its prevention needs attention", 2016. 

31 Comunicação da Comissão, Tornar os produtos sustentáveis a norma, COM/2022/140. 

32 Proposta de regulamento que estabelece um quadro para definir os requisitos de conceção 
ecológica dos produtos sustentáveis, COM/2022/142. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0125-20121204
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0125-20121204
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://www.eea.europa.eu/publications/waste-prevention-in-europe/at_download/file
https://www.eea.europa.eu/publications/waste-prevention-in-europe/at_download/file
https://www.eea.europa.eu/highlights/european-hazardous-waste-management-improving
https://www.eea.europa.eu/highlights/european-hazardous-waste-management-improving
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0140&qid=1649112555090
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=COM%3A2022%3A0142%3AFIN
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Figura 9 – Grupos de produtos para os quais são propostos passaportes 
digitais 

Fonte: TCE, com base na página Web da Comissão Digital Product Passport: sustainable and circular 
systems. 

43 Os operadores económicos podem igualmente evitar a produção de resíduos
perigosos, reduzindo a presença de substâncias perigosas nos produtos. Em 2020, a 
Comissão propôs reduzir a presença de substâncias que suscitam elevada preocupação 
nos produtos33, restringindo a utilização de algumas das substâncias mais nocivas na 
UE34. 

44 Os operadores económicos podem gerar resíduos menos perigosos através da
revisão dos seus processos de fabrico. Em março de 2022, a Comissão propôs alterar a 
Diretiva Emissões Industriais. A proposta exigiria que as instalações industriais 
(incluindo os setores extrativo e de produção de baterias) tomassem medidas para 

33 Estratégia para a sustentabilidade dos produtos químicos – rumo a um ambiente sem 
substâncias tóxicas, COM/2020/667. 

34 Documento de trabalho dos serviços da Comissão, Restrictions Roadmap under the 
Chemicals Strategy for Sustainability, SWD(2022) 128. 
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2021-trust-01-digipass
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2021-trust-01-digipass
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02010L0075-20110106
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0156R%2802%29&qid=1651130627889
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0667&rid=4#%20
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/49734/attachments/1/translations/en/renditions/native
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reforçar a substituição de substâncias perigosas no processo de produção e evitar a 
geração de resíduos. 

45 Todas estas medidas levam tempo para surtir plenamente os seus efeitos. Alguns 
produtos que geram resíduos perigosos podem ter uma longa vida útil (por exemplo, 
veículos, edifícios, mobiliário, equipamento elétrico), o que significa que os efeitos das 
medidas tomadas agora, como a restrição do uso de determinadas substâncias 
perigosas, só seriam visíveis a médio e longo prazo, quando os produtos finalmente se 
tornarem resíduos. Por exemplo, a Comissão estima que apenas cerca de 25% dos 
edifícios construídos antes de 200535, que podem conter amianto, terão desaparecido 
progressivamente até 205036. 

Responsabilizar os poluidores pelos seus resíduos ajuda a evitar 
a produção de resíduos perigosos 

46 O princípio do poluidor-pagador implica que os poluidores suportam os custos da 
poluição que causaram, incluindo os das medidas tomadas para prevenir, controlar e 
reparar os danos da poluição, bem como os custos que impõem à sociedade. A UE 
exige que os custos da gestão dos resíduos sejam suportados pelo produtor ou pelos 
detentores de resíduos. Os Estados-Membros decidem se estes custos devem ser 
suportados pelo detentor de resíduos ou, no todo ou em parte, pelo produtor do bem 
que deu origem aos resíduos. Esta segunda possibilidade é o que se designa por 
"responsabilidade alargada do produtor". Ao nível da União, estão sujeitos a este 
regime de responsabilidade alguns fluxos de resíduos perigosos, quer por força da 
legislação da UE (por exemplo, resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos ou 
veículos em fim de vida), quer da legislação nacional e de acordos com a indústria (por 
exemplo, óleos usados ou pesticidas)37. 

                                                       
35 Comissão, comunicado de imprensa sobre a proibição de amianto [em inglês]. 

36 Cálculo do TCE baseado na Comunicação da Comissão Impulsionar uma Vaga de Renovação 
na Europa para tornar os edifícios mais ecológicos, criar emprego e melhorar as condições 
de vida, COM/2020/662. 

37 Deloitte, Development of Guidance on Extended Producer Responsibility (EPR), 2014. 

https://cordis.europa.eu/article/id/13445-commission-extends-ban-on-asbestos-products-in-eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0662
https://ec.europa.eu/environment/archives/waste/eu_guidance/pdf/Guidance%20on%20EPR%20-%20Final%20Report.pdf
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47 Num relatório publicado recentemente38, o Tribunal afirmou que a 
responsabilidade alargada do produtor incentiva os produtores a desenvolverem 
produtos mais ecológicos que evitem resíduos desnecessários. Estudos académicos39 e 
documentos de orientação40 mencionam o contributo positivo deste regime de 
responsabilidade na redução de resíduos. Porém, no seu relatório, o Tribunal salientou 
que, embora as taxas cobradas aos cidadãos ou às empresas devam ser proporcionais 
aos resíduos produzidos e ter plenamente em conta os danos ambientais causados, as 
provas sugerem que as externalidades ambientais são internalizadas nas referidas 
taxas apenas de forma marginal. No contexto do Plano de Ação para a Poluição Zero, 
de 2021, a Comissão tenciona colmatar as lacunas na aplicação do princípio do 
poluidor-pagador em 2024. 

  

                                                       
38 Relatório Especial 12/2021, Princípio do poluidor-pagador: aplicação incoerente nas 

políticas e ações ambientais da UE. 

39 Pouikli K., Concretising the role of extended producer responsibility in European Union waste 
law and policy through the lens of the circular economy, 2020. 

40 OCDE, Extended Producer Responsibility – Updated Guidance for Efficient Waste 
Management, 2016. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0400&qid=1623311742827
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=58811
https://link.springer.com/article/10.1007/s12027-020-00596-9
https://link.springer.com/article/10.1007/s12027-020-00596-9
https://www.oecd.org/development/extended-producer-responsibility-9789264256385-en.htm
https://www.oecd.org/development/extended-producer-responsibility-9789264256385-en.htm
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Tratamento de resíduos perigosos na 
UE 

Aplicação da hierarquia dos resíduos ao tratamento de resíduos 
perigosos  

48 Desde 2008, os Estados-Membros devem assegurar que os resíduos perigosos 
são tratados de acordo com a hierarquia dos resíduos (ver figura 7), devendo 
preferencialmente ser preparados para reutilização ou, em segunda opção, reciclados. 
As frações de resíduos que não podem ser recicladas devem ser valorizadas através da 
incineração com produção de energia. Em último recurso, os resíduos perigosos devem 
ser eliminados41. 

49 Uma panorâmica completa da forma de tratamento dos resíduos perigosos 
gerados na UE poderia auxiliar a Comissão e os Estados-Membros a avaliarem a 
aplicação da hierarquia dos resíduos. Contudo, não se pode obter essa panorâmica 
devido a uma diferença entre as quantidades de resíduos perigosos comunicadas 
como produzidas e tratadas na União. Em 2018, a UE gerou cerca de 102 milhões de 
toneladas de resíduos perigosos (ver ponto 12), mas a quantidade total de resíduos 
perigosos tratados foi de 82 milhões de toneladas42, havendo assim uma discrepância 
de 20 milhões de toneladas (19%). No mesmo ano, foram importadas para a 
União 3,6 milhões de toneladas de resíduos perigosos e exportadas 0,7 milhões de 
toneladas43. Ao considerar estas importações e exportações, a diferença nas 
informações comunicadas aumenta para 22 milhões de toneladas (21%). Esta 
diferença varia entre cerca de 1% em alguns Estados-Membros, como a Bulgária, a 
Estónia e a Grécia, e mais de 50% noutros, como a República Checa, a Eslováquia, a 
Áustria e a Lituânia (ver figura 10). 

                                                       
41 Artigo 4º da Diretiva-Quadro Resíduos. 

42 Dados do Eurostat sobre o tratamento de resíduos [em inglês]. 

43 Dados do Eurostat sobre as as transferências de resíduos [em inglês]. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3638385/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_wasship/default/table?lang=en
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Figura 10 – Diferença entre a produção e o tratamento de resíduos 
perigosos comunicados em 2018 

 
Fonte: TCE, com base em dados do Eurostat sobre a produção, o tratamento e as transferências de 
resíduos [em inglês]. 

50 A diferença entre a produção e o tratamento de resíduos perigosos pode 
dever-se a várias razões44: os resíduos produzidos num determinado período podem 
ser contabilizados como tratados noutro período, pode haver falta de informação 
sobre as importações e exportações ou os resíduos perigosos podem ser eliminados 
ilegalmente. Pode também resultar de o método de comunicação da produção ser 
diferente do do tratamento. Por exemplo, os resíduos que contêm componentes 
perigosos e não perigosos podem ser registados na totalidade como produção de 
resíduos perigosos. No entanto, os resíduos correspondentes que são efetivamente 
tratados incluiriam apenas os componentes perigosos (ver um exemplo na figura 11). 

                                                       
44 BiPRO, Support to Member States in improving hazardous waste management based on 

assessment of Member States’ performance, 2015. 
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https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_wasgen/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_wastrt/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_wasship/default/table?lang=en
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A Comissão tenciona clarificar a diferença entre a produção e o tratamento de 
resíduos perigosos através da elaboração de contas experimentais de resíduos, 
baseadas em dados estimados45. 

Figura 11 – Exemplo da diferença nos veículos em fim de vida devido a 
diferentes métodos de comunicação 

 
Fonte: TCE, com base em dados de 2018 do Eurostat sobre a produção e o tratamento de resíduos 
perigosos dos veículos em fim de vida. 

51 No que diz respeito à aplicação da hierarquia dos resíduos, os dados disponíveis 
indicam que, em 2018, à semelhança de 2010 (quando ficaram disponíveis dados para 
a reciclagem de resíduos), mais de metade dos resíduos perigosos tratados na UE 
continuavam a ser eliminados, quase nenhum era reutilizado (ver ponto 52) e 
apenas 45% eram reciclados e valorizados (ver figura 12). Esta situação ocorria apesar 
das numerosas medidas tomadas pela União para fazer subir os resíduos perigosos na 
hierarquia dos resíduos (ver ponto 39). Em 2009, a Comissão estimou que 97% dos 
resíduos perigosos produzidos na UE poderiam ser reciclados ou valorizados46.  

                                                       
45 Comissão, comunicação apresentada no seminário da Comissão Económica das Nações 

Unidas para a Europa/OCDE sobre a aplicação do Sistema de Contas Económicas do 
Ambiente, Introduction to waste accounts and possible integration with other SEEA, 2021. 

46 Villanueva A. et al., Study on the selection of waste streams for end-of-waste assessment, 
2010. 
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* Reciclados, valorizados ou eliminados

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_wasgen/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT/default/table?lang=en&category=env.env_was.env_wasgt
https://unece.org/sites/default/files/2021-02/S3_4_Waste%20accounts_Eurostat_EN.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC58206/reqno_jrc58206_jrc58206.pdf.pdf
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Figura 12 – Nenhuma alteração visível na aplicação da hierarquia dos 
resíduos aos resíduos perigosos na UE entre 2010 e 2018 

Nota: não há dados sobre a preparação para reutilização. 

Fonte: TCE, com base em dados do Eurostat sobre o tratamento dos resíduos perigosos [em inglês]. 

A maioria dos resíduos perigosos não se adequam à preparação para 
reutilização 

52 A opção preferida para tratar resíduos perigosos é prepará-los para reutilização, o
que consiste no "controlo, limpeza ou reparação" dos produtos descartados para 
serem reutilizados sem qualquer outro tipo de pré-processamento47. Não estão 
disponíveis a nível da UE dados sistemáticos sobre a quantidade de resíduos perigosos 
que estão a ser preparados para reutilização. Segundo a Comissão, trata-se de uma 
quantidade muito reduzida, uma vez que não existem opções claras de reutilização 
para a maioria dos fluxos de resíduos perigosos, principalmente porque são a 
produção residual de processos industriais. 

A UE enfrenta dificuldades para aumentar a reciclagem de resíduos 
perigosos 

53 A reciclagem é a segunda opção preferida para tratar resíduos perigosos. A
figura 12 mostra que, em 2018, 34% dos resíduos perigosos tratados na UE foram 
reciclados, um valor ligeiramente inferior aos 36% de 2010. 

54 Com os dados disponíveis, o desempenho dos Estados-Membros em matéria de
reciclagem só pode ser avaliado parcialmente. Os dados mostram a quantidade de 
resíduos perigosos que estes reciclam no seu território, mas não especificam a 

47 Artigo 3º da Diretiva-Quadro Resíduos. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
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quantidade reciclada no estrangeiro. Em 2018, os países que reciclaram no seu 
território mais resíduos perigosos, produzidos ou importados, são a Grécia (91%) e a 
Croácia (84%), seguidas da Dinamarca e da Polónia (79%), como indicado no anexo III. 
Outros países, como a Bulgária e a Irlanda, apenas reciclam 2% dos resíduos perigosos 
no seu território ou não reciclam de todo, como no caso de Malta. Malta exporta a 
maior parte dos seus resíduos perigosos, dos quais 75% são reciclados ou valorizados 
através da incineração com produção de energia. 

55 A UE pode influenciar a quantidade de resíduos perigosos reciclados através do 
estabelecimento de metas de reciclagem. Até à data, adotou essa medida para três 
fluxos de resíduos que são parcialmente perigosos (resíduos de equipamentos 
elétricos e eletrónicos, baterias e veículos em fim de vida), como indicado na caixa 5. 
Estes foram os três fluxos de resíduos perigosos mais reciclados na UE, com taxas de 
reciclagem dos seus componentes perigosos superiores a 90% em 201848. 

                                                       
48 Dados do Eurostat de 2018 sobre a reciclagem de fluxos de resíduos perigosos a nível da UE 

[em inglês]. 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3638428/default/table?lang=en
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Caixa 5 

Metas de reciclagem da UE para fluxos de resíduos específicos que 
são parcialmente perigosos 

Em relação aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos49, os 
Estados-Membros devem: 

o desde 2018, respeitar um objetivo mínimo de reciclagem que varia 
entre 55% e 80%, consoante o tipo de equipamento. 

Em relação às pilhas e acumuladores50, os Estados-Membros devem: 

o desde 2011, atingir taxas de reciclagem de 65%, em massa média, das 
pilhas e acumuladores de chumbo-ácido; 75%, em massa média, das 
pilhas e acumuladores de níquel-cádmio e 50%, em massa média, de 
outros resíduos de pilhas e de acumuladores. Em 2020, a Comissão 
propôs aumentar estas metas51. 

Em relação aos veículos em fim de vida52, desde 2015, os Estados-Membros 
devem cumprir metas mínimas anuais de reciclagem de 85%, em massa, em 
média, por veículo. 

                                                       
49 Diretiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos. 

50 Diretiva 2006/66/CE relativa a pilhas e acumuladores e respetivos resíduos. 

51 Proposta de regulamento relativo às baterias e respetivos resíduos, COM/2020/798. 

52 Diretiva 2000/53/CE relativa aos veículos em fim de vida. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02012L0019-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02006L0066-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0798
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02000L0053-20200306


 37 

 

56 Em 2009, a Comissão indicou fluxos adicionais de resíduos perigosos nos quais 
seria possível aumentar a reciclagem: resíduos minerais de construção e demolição, 
resíduos de combustão e dois tipos de resíduos químicos (resíduos de óleos e resíduos 
de solventes)53. A UE ainda não introduziu metas de reciclagem para estes fluxos. A 
sua reciclagem é também dificultada pela ausência de regras claras para considerar o 
resultado reciclado um produto comercializável e já não um resíduo54, o que restringe 
as oportunidades de mercado dos operadores de resíduos na União55. 

57 Existem também fluxos de resíduos perigosos que, no presente, são 
tecnicamente impossíveis de reciclar em grande escala ou de forma economicamente 
viável (por exemplo, vidro contaminado com substâncias perigosas, como as lâmpadas 
fluorescentes56). A UE investiu no desenvolvimento de tecnologias para esse fim, em 
especial através dos programas Horizonte 2020 e LIFE, mas ainda não são utilizadas à 
escala industrial. 

58 Para reciclar outros fluxos de resíduos perigosos, tais como resíduos de plásticos 
e têxteis que contenham poluentes orgânicos persistentes e metais pesados, os 
operadores de resíduos devem descontaminá-los, ou seja, remover as substâncias 
perigosas. Estudos recentes demonstraram que, apesar da descontaminação, foi 
encontrada uma vasta gama de substâncias perigosas (designadamente algumas 
progressivamente eliminadas pela legislação da UE) nos materiais reciclados, incluindo 
papel, plástico, borracha e têxteis57. A causa reside principalmente no facto de os 
recicladores não disporem de informações sobre a composição química dos resíduos 
que tratam58 e, por conseguinte, não poderem realizar uma descontaminação 
adequada. De acordo com a Comissão, pode também dever-se a práticas inadequadas 

                                                       
53 Delgado L. et al., End-of-Waste Criteria, 2009. 

54 Comunicação sobre a aplicação do pacote de medidas relativas à economia circular: opções 
para examinar a relação entre as legislações relativas aos produtos químicos, aos produtos 
e aos resíduos, COM/2018/032. 

55 Comentário da organização Hazardous Waste Europe [em inglês] sobre a iniciativa "Impacto 
ambiental da gestão de resíduos – revisão do quadro da UE em matéria de resíduos", 2022. 

56 Meng W. et al., The recycling of leaded glass in cathode ray tubes (CRT), 2016. 

57 Chemsec, What goes around – Enabling the circular economy by removing chemical 
roadblocks, 2021; Arnika, Toxic Loophole: Recycling Hazardous Waste into New Products, 
2018. 

58 BiPRO, Support to selected Member States in improving hazardous waste management 
based on assessment of Member States’ performance, 2018. 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC53238
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=COM:2018:32:FIN
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13225-Environmental-impact-of-waste-management-revision-of-EU-waste-framework/F2888110_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13225-Environmental-impact-of-waste-management-revision-of-EU-waste-framework_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13225-Environmental-impact-of-waste-management-revision-of-EU-waste-framework_pt
https://www.researchgate.net/publication/301745432_The_Recycling_of_Leaded_Glass_in_Cathode_Ray_Tube_CRT
https://chemsec.org/app/uploads/2021/02/What-goes-around_210223.pdf
https://chemsec.org/app/uploads/2021/02/What-goes-around_210223.pdf
https://www.researchgate.net/publication/328343465_Toxic_Loophole_Recycling_Hazardous_Waste_into_New_Products
https://www.researchgate.net/publication/328343465_Toxic_Loophole_Recycling_Hazardous_Waste_into_New_Products
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
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de gestão de resíduos, a limitações das tecnologias disponíveis para a triagem e a 
descontaminação ou a materiais importados que foram reciclados fora da UE segundo 
normas menos exigentes. 

59 Estas questões reduzem a confiança nos materiais reciclados e constituem um 
obstáculo de monta à reciclagem de resíduos perigosos59. A Comissão tomou 
medidas60 e, desde 2021, as empresas que colocam no mercado da UE artigos 
contendo substâncias que suscitam elevada preocupação numa concentração superior 
a 0,1% devem inscrever informações sobre estes artigos num registo público da 
União61. Em abril de 2022, as empresas líderes da indústria indicaram que continuam a 
deparar-se com falta de informações sobre o teor químico e as características de 
perigosidade dos produtos utilizados nas suas cadeias de abastecimento e solicitaram 
à Comissão que exigisse a prestação destas informações relativamente a todas as 
substâncias químicas62. 

60 A partir de 2025, os Estados-Membros terão de assegurar a recolha seletiva dos 
resíduos domésticos perigosos63. Trata-se de uma oportunidade para aumentar a taxa 
de reciclagem de resíduos perigosos provenientes de produtos de consumo (como 
equipamentos elétricos e eletrónicos ou baterias portáteis). 

Cerca de metade dos resíduos perigosos incinerados não são utilizados 
para produzir energia 

61 Em 2018, os principais tipos de resíduos incinerados com valorização energética 
na UE foram a madeira contaminada, os resíduos químicos (sobretudo produtos 
químicos e solventes exaustos) e os resíduos gerados na triagem. As duas últimas 

                                                       
59 BiPRO, Support to selected Member States in improving hazardous waste management 

based on assessment of Member States’ performance, 2018. 

60 Estratégia para a sustentabilidade dos produtos químicos – rumo a um ambiente sem 
substâncias tóxicas, COM/2020/667. 

61 Base de dados SCIP [em inglês]. 

62 Open letter to the Commission regarding transparency, 2022. 

63 Artigo 20º da Diretiva-Quadro Resíduos. 

https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0667&rid=4#:%7E:text=It%20envisages%20the%20EU%20industry,sustainable%20products%20and%20production%20methods.
https://echa.europa.eu/documents/10162/6205986/information_requirements_for_scip_notifications_en.pdf/db2cf898-5ee7-48fb-e5c8-4e6ce49ee9d2
https://chemsec.org/open-letter-to-the-commission-regarding-transparency/#:%7E:text=We%2C%20the%20signatories%20of%20this,chemical%20content%20and%20hazardous%20properties.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
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categorias foram também os principais resíduos perigosos incinerados sem valorização 
energética64. 

62 O anexo III mostra que, em 2018, dos resíduos perigosos tratados na UE foram 
incinerados 8% para produzir energia e 6% sem valorização energética, quase os 
mesmos valores de 2008. À semelhança da reciclagem, devido a questões de 
disponibilidade de dados, o desempenho dos Estados-Membros em matéria de 
valorização com produção de energia só pode ser avaliado no seu território. 

63 As ONG salientam o impacto negativo da incineração de resíduos enquanto fonte 
de energia com elevada intensidade carbónica, emitindo gases tóxicos que causam 
poluição atmosférica e potencialmente desviando os resíduos da reciclagem65. Ao 
mesmo tempo, os operadores de gestão de resíduos consideram a incineração com 
valorização energética como uma fonte alternativa de energia no atual contexto de 
crise energética na UE66. Em 2020, 4% da energia produzida na União utilizava 
resíduos, enquanto as energias renováveis representavam cerca de 41%, a energia 
nuclear 31%, os combustíveis fósseis sólidos 15%, o gás natural 7% e o petróleo 
bruto 3%67. 

64 O Regulamento Taxonomia pode constituir uma oportunidade para continuar a 
desenvolver a capacidade de incineração, dado que define a incineração de todos os 
resíduos perigosos "não recicláveis" como um investimento ecológico (ver ponto 31). 

65 As novas tecnologias (por exemplo, a inteligência artificial) podem também 
contribuir para uma melhor triagem dos resíduos perigosos68 e para a melhoria da sua 
reciclagem, reduzindo a contaminação entre resíduos perigosos e não perigosos. 
Podem igualmente reforçar a valorização de matérias-primas essenciais, como o cobre 

                                                       
64 Dados do Eurostat sobre a incineração de resíduos perigosos com e sem valorização 

energética [em inglês]. 

65 ClientEarth, What are the environmental impacts of waste incineration?, 2021. 

66 FEAD, European Waste Management Association (Associação Europeia de Gestão de 
Resíduos) [em inglês].  

67 Dados do Eurostat sobre a produção de energia primária em 2020 [em inglês]. 

68 Agência Europeia do Ambiente, Digital waste management, 2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex:32020R0852
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3613688/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3613688/default/table?lang=en
https://www.clientearth.org/latest/latest-updates/stories/the-environmental-impacts-of-waste-incineration/
https://www.letsrecycle.com/news/waste-sector-can-ease-eus-energy-crisis-fead-says/
https://www.letsrecycle.com/news/waste-sector-can-ease-eus-energy-crisis-fead-says/
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/NRG_BAL_C__custom_3638579/default/table?lang=en
https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-wmge/products/etc-wmge-reports/digital-waste-management
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e o níquel encontrados em equipamentos elétricos e eletrónicos69, e trazer novas 
soluções para o tratamento de componentes perigosos70. 

Cerca de metade dos resíduos perigosos ainda estão a ser eliminados 

66 Em 2018, cerca de metade dos resíduos perigosos tratados na UE foram 
eliminados, o que constitui a opção de tratamento de resíduos menos preferível. Uma 
pequena parte destes resíduos, cerca de 10%71, foi incinerada sem valorização 
energética (ver ponto 62), ao passo que os restantes 90%72 foram depositados em 
aterros ou em cavidades naturais, no fundo do mar ou em lagos e tanques criados 
artificialmente. 

67 Em conformidade com o princípio da hierarquia dos resíduos, a eliminação de 
resíduos perigosos deve ser reservada a fluxos que não possam ser reciclados ou 
valorizados para fins energéticos, como o produto da combustão resultante da sua 
incineração. A figura 13 mostra que, em 14 Estados-Membros, a percentagem de 
resíduos perigosos depositados em aterros ou noutros locais aumentou desde 2008. 

                                                       
69 Sipka S., Towards circular e-waste management: How can digitalisation help?, 2021.  

70 Exemplo de um projeto financiado pela UE sobre a reciclagem de poli(cloreto de vinilo) 
contaminado com substâncias perigosas: REMADYL. 

71 Dados do Eurostat sobre a eliminação de resíduos perigosos – incineração sem valorização 
energética [em inglês]. 

72 Dados do Eurostat sobre a eliminação de resíduos perigosos – deposição em aterro e outros 
meios de eliminação [em inglês]. 

https://weee-forum.org/wp-content/uploads/2021/09/Towards-circular-ewaste-management_how-can-digitalisation-help_EPC.pdf
https://weee-forum.org/wp-content/uploads/2021/09/Towards-circular-ewaste-management_how-can-digitalisation-help_EPC.pdf
https://www.remadyl.eu/
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3638677/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3638677/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3638662/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3638662/default/table?lang=en
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Figura 13 – Percentagem de resíduos perigosos depositados em aterros 
ou noutros locais 

 
Nota: nenhum resíduo foi depositado em aterro ou noutro local em Malta e no Luxemburgo. 

Fonte: TCE, com base em dados do Eurostat sobre deposição em aterro e outros meios de eliminação 
dos resíduos perigosos [em inglês]. 
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68 Muitos Estados-Membros exportam os seus resíduos perigosos para eliminação 
noutro Estado-Membro ou fora da UE, nos países da Associação Europeia de Comércio 
Livre (ver anexo III). Em 2018, 22% dos 7,6 milhões de toneladas de resíduos perigosos 
exportados pelos Estados-Membros foram eliminados. Em 2021, a Comissão propôs73 
proibir todas as transferências dentro ou para fora da UE de resíduos destinados a 
eliminação, exceto nos casos em que os Estados-Membros possam demonstrar que 
não é técnica e economicamente viável eliminá-los no seu território. Esta proposta 
está a ser debatida pelo Parlamento e pelo Conselho (ver ponto 82). 

69 A partir de 2030, os Estados-Membros terão de limitar a deposição em aterro de 
todos os resíduos (incluindo os resíduos perigosos) que sejam adequados para 
reciclagem74. 

Aplicação de regras mais rigorosas na gestão de resíduos 
perigosos 

70 A gestão dos resíduos perigosos está sujeita a regras mais rigorosas do que a de 
outros tipos de resíduos (ver ponto 23). Há estudos que mostram que, apesar de os 
Estados-Membros terem transposto estes requisitos mais exigentes para a legislação 
nacional, depararam-se com dificuldades na sua aplicação, em especial no que se 
refere à rastreabilidade dos resíduos perigosos e à proibição de mistura75. Os 
colegisladores reforçaram estas regras em 2018, quando da última alteração da 
Diretiva-Quadro Resíduos. 

71 Os Estados-Membros são obrigados a rastrear os resíduos perigosos desde a 
produção até ao tratamento final. Em teoria, esse rastreio poderia ser efetuado 
utilizando dados sobre a produção, o tratamento e as transferências de resíduos 
perigosos. No entanto, os dados disponíveis não permitem a rastreabilidade (ver 
pontos 49 e 50). 

                                                       
73 Artigo 11º da proposta de alteração do regulamento relativo às transferências de resíduos, 

COM/2021/709. 

74 Página Web da Comissão Europeia dedicada à deposição de resíduos em aterro [em inglês]. 

75 BiPRO, Support to selected Member States in improving hazardous waste management 
based on assessment of Member States’ performance, 2017; BiPRO, Support to Member 
States in improving hazardous waste management based on assessment of Member States’ 
performance, 2015. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0709&qid=1642757230360
https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/landfill-waste_pt
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/003b63a5-c0d4-11e5-9e54-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/003b63a5-c0d4-11e5-9e54-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/003b63a5-c0d4-11e5-9e54-01aa75ed71a1
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72 A Diretiva-Quadro Resíduos não define a forma como deve ser efetuada a 
rastreabilidade dos resíduos perigosos desde a produção até ao tratamento final. Um 
relatório de 201776 indicou que a rastreabilidade nas diversas regiões da UE foi 
dificultada pelo facto de as informações sobre resíduos perigosos declaradas por 
diferentes operadores económicos envolvidos na sua gestão serem incoerentes e 
incompatíveis. 

73 Para resolver as questões relacionadas com a rastreabilidade dos resíduos 
perigosos (ver pontos 71 e 72), a partir de 2020 os Estados-Membros tiveram de criar 
registos eletrónicos dos resíduos perigosos produzidos e tratados no seu território. A 
UE tenciona igualmente criar um registo eletrónico à escala da União das 
transferências de resíduos, incluindo resíduos perigosos77. Nesta fase, não existem 
planos para garantir que os referidos registos nacionais possam trocar informações 
com este sistema da UE. 

74 A mistura de diferentes fluxos de resíduos perigosos pode gerar substâncias 
perigosas adicionais que, inicialmente, não estão presentes. A mistura de resíduos 
perigosos com outros não perigosos pode contaminar estes últimos e torná-los 
impróprios para reciclagem ou, então, diluir os resíduos perigosos. A UE proibiu a 
mistura de resíduos perigosos desde 199178. Em 201779, um estudo da UE concluiu que 
os Estados-Membros realizam poucas inspeções à mistura ou diluição de resíduos 
perigosos. 

Tráfico de resíduos perigosos na UE 

75 As regras de gestão e segurança mais rigorosas aplicadas aos resíduos perigosos 
impõem aos operadores económicos encargos administrativos adicionais e custos de 
tratamento mais elevados. Um estudo baseado num inquérito às refinarias efetuado 

                                                       
76 BiPRO, Support to selected Member States in improving hazardous waste management 

based on assessment of Member States’ performance, 2017. 

77 Proposta de alteração do regulamento relativo às transferências de resíduos, 
COM/2021/709.  

78 Diretiva 91/689/CEE relativa aos resíduos perigosos. 

79 BiPRO, Support to selected Member States in improving hazardous waste management 
based on assessment of Member States’ performance, 2017. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0709&qid=1642757230360
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A01991L0689-20081212
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
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em 201380 estimou que o custo mediano da gestão de todos os resíduos perigosos na 
Europa era de 238 euros/tonelada, em comparação com 63 euros/tonelada para os 
resíduos não perigosos81. Cria-se assim um risco de tráfico de resíduos perigosos, em 
que os operadores não os declaram como tal e os descarregam ilegalmente na UE ou 
os transferem de forma ilícita no interior ou para fora da União. Um relatório 
de 2016 estimou que as empresas que recorrem à eliminação ilegal de resíduos 
perigosos poderiam poupar até 400% em custos. 

Resíduos não declarados como perigosos 

76 Em 2021, a declaração de resíduos perigosos como não perigosos foi o principal 
método para o tráfico de substâncias perigosas na UE82. Entre os métodos utilizados 
estão, por exemplo, documentação falsa sobre a composição química dos resíduos, 
falsas análises fornecidas pelos laboratórios, falsificação dos registos de 
carga/descarga e a classificação deliberada dos resíduos perigosos como não 
perigosos83. 

77 Outras práticas utilizadas pelos operadores para evitar declarar resíduos 
perigosos incluem a sua mistura com resíduos não perigosos, diluindo a concentração 
de substâncias perigosas nos resíduos para que as características de perigosidade 
deixem de poder ser verificadas (ver ponto 74), ou a sua classificação como 
mercadorias em segunda mão. Por exemplo, os resíduos de equipamentos elétricos e 
eletrónicos e as peças de automóveis usados podem ser declarados como mercadorias 
em segunda mão e acabam por ser reciclados de forma insegura ou descarregados 

                                                       
80 Inquérito de 2013 sobre a produção e gestão de resíduos nas refinarias europeias [em 

inglês]. 

81 Custos estimados convertidos de dólares dos Estados Unidos para euros utilizando a taxa 
de câmbio do Eurostat para 2013 [em inglês]. 

82 Europol, Environmental crime in the age if climate change – Threat assessment 2022. 

83 De Rosa S., Ending illegal trafficking and disposal of hazardous waste in Italy: knowledge 
and solutions from impacted local communities, 2016. 

https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
https://www.concawe.eu/wp-content/uploads/Rpt_17-12.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ert_bil_eur_a/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ert_bil_eur_a/default/table?lang=en
https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/Environmental%20Crime%20in%20the%20Age%20of%20Climate%20Change%20-%20Public%20report_5.pdf
https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
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ilegalmente84. Um relatório da Comissão85 indicava que, em 2017, desapareceram do 
mercado legal 3,8 milhões de veículos usados (ver figura 14). 

Figura 14 – Paradeiro desconhecido de veículos na UE em 2017 

Fonte: TCE, com base na avaliação da Diretiva relativa aos veículos em fim de vida, realizada pela 
Comissão em 2021. 

Descarga ilegal 

78 A descarga ilegal de resíduos perigosos é uma prática generalizada de tráfico de
resíduos86. Os resíduos perigosos podem ser descarregados em locais autorizados sem 

84 Organização Mundial das Alfândegas, artigo "Illegal waste trafficking: more data is key to 
getting a better grip on this trade", 2019; Programa das Nações Unidas para o Ambiente, 
relatório Used vehicles and the environment, 2020. 

85 Avaliação da diretiva relativa aos veículos em fim de vida, documento de trabalho dos 
serviços da Comissão SWD(2021) 60. 

86 Suvantola L. et al., Blocking the loopholes for illicit waste trafficking (Blockwaste), 2017. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021SC0060&rid=2
https://www.customsclearance.net/en/articles/illegal-waste-trafficking-more-data-is-key-to-getting-a-better-grip-on-this-trade
https://www.customsclearance.net/en/articles/illegal-waste-trafficking-more-data-is-key-to-getting-a-better-grip-on-this-trade
https://www.unep.org/resources/report/global-trade-used-vehicles-report
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021SC0060&rid=2
https://drive.google.com/file/d/1ItSzdolm0Gt4D7iw9XdlohxqvRa81h5I/view?usp=sharingated%20report
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respeitar as normas legais, abandonados em estaleiros de construção ou campos 
agrícolas ou descarregados em locais não autorizados ou em pedreiras87. Uma 
operação da Interpol realizada em 2017 sobre os resíduos perigosos concluiu que os 
tipos mais comuns de resíduos perigosos eliminados ilegalmente na Europa eram os 
resíduos de construção e demolição, da indústria automóvel (veículos em fim de vida, 
óleos e baterias de automóveis) e químicos (medicamentos expirados, lamas, tintas, 
pesticidas e couro curtido). A caixa 6 descreve um caso de descarga ilegal. 

Caixa 6 

Descarga ilegal de resíduos perigosos em Itália 

Na região da Campânia, são queimados e enterrados ilegalmente resíduos tóxicos 
desde o final dos anos 1980. Um estudo sobre a eliminação ilegal de resíduos 
perigosos em Itália indicou que, entre janeiro de 2012 e agosto de 2013, foram 
declarados na região 6 034 incêndios tóxicos88. 

Na sequência dos protestos dos cidadãos suscitados pelo aumento dos problemas 
de saúde registados na população vizinha, o governo italiano decidiu, em 2014, 
reforçar as sanções por tais práticas. Em 2021, registaram-se 
ainda 1 406 incêndios provocados pelos resíduos89. 

Transferências ilegais no interior ou para fora da UE 

79 Como mostra a figura 15, uma pequena parte dos resíduos perigosos da UE 
(8,2 milhões de toneladas em 2020) são transferidos legalmente entre 
Estados-Membros (7,3 milhões de toneladas) e, fora da União, para países da OCDE e 
da Associação Europeia de Comércio Livre (0,9 milhões de toneladas). O tratamento 
seguro de resíduos perigosos requer instalações de tratamento especializadas, que 
podem não estar disponíveis no país de origem. Podem também existir opções de 
tratamento mais económicas noutros Estados-Membros ou fora da UE. 

                                                       
87 De Rosa S., Ending illegal trafficking and disposal of hazardous waste in Italy: knowledge 

and solutions from impacted local communities, 2016. 

88 De Rosa S., Ending illegal trafficking and disposal of hazardous waste in Italy: knowledge 
and solutions from impacted local communities, 2016. 

89 Governo italiano – Ministério dos Assuntos Internos, Terra dei fuochi: diminuiti i roghi di 
rifiuti grazie all’incremento dei controlli, 2022. 

https://www.interpol.int/content/download/5165/file/Operation%2030%20Days%20of%20Action%20Key%20Findings.pdf
https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
https://www.interno.gov.it/it/notizie/terra-dei-fuochi-diminuiti-i-roghi-rifiuti-grazie-allincremento-dei-controlli
https://www.interno.gov.it/it/notizie/terra-dei-fuochi-diminuiti-i-roghi-rifiuti-grazie-allincremento-dei-controlli
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Figura 15 – Transferências legais de resíduos perigosos (no interior, para 
dentro e para fora da UE) em 2020 

Fonte: TCE, com base em dados do Eurostat sobre transferências de resíduos perigosos [em inglês]. 

80 Os fluxos de resíduos perigosos mais afetados pelas transferências ilegais
em 2020 foram os equipamentos elétricos e eletrónicos, os veículos em fim de vida e 
os plásticos contendo componentes perigosos90. O OLAF estima que 30% de todas as 
transferências de resíduos dentro e a partir da UE são ilícitas91. A caixa 7 apresenta um 
exemplo de transferência ilegal. 

90 Análise realizada pelo TCE aos relatórios nacionais de 2020 no âmbito da Convenção de 
Basileia [em inglês]. 

91 Relatório de atividades do OLAF relativo a 2021 [em inglês]. 
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https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASSHIP__custom_3244393/default/table?lang=en
http://www.basel.int/Countries/NationalReporting/NationalReports/BC2020Reports/tabid/8989/Default.aspx
http://www.basel.int/Countries/NationalReporting/NationalReports/BC2020Reports/tabid/8989/Default.aspx
https://anti-fraud.ec.europa.eu/system/files/2022-09/olaf-report-2021_en.pdf


 48 

 

Caixa 7 

Auditoria revelou como os resíduos perigosos são transferidos no 
mercado negro 
O Regulamento Transferências de Resíduos classifica os resíduos como estando 
incluídos na "lista verde", com requisitos menos rigorosos para a transferência, ou 
na "lista laranja", com requisitos mais exigentes. 

Uma auditoria conjunta sobre a aplicação do referido Regulamento realizada 
em 2021 pelas instituições superiores de controlo de sete Estados-Membros e da 
Noruega92 constatou que os resíduos perigosos eram frequentemente importados 
ou exportados como "mercadorias" ou resíduos incluídos na "lista verde", a fim de 
evitar os procedimentos mais rigorosos aplicáveis aos resíduos da "lista laranja". 

81 O tráfico de resíduos é lucrativo. As receitas anuais são estimadas entre 1,5 mil 
milhões de euros e 1,8 mil milhões de euros93 apenas para o tráfico de resíduos 
perigosos, e o risco de sanções é reduzido94. A deteção, as investigações e as ações 
penais são raras e as sanções são baixas95. 

82 O tráfico aumentou ao longo da última década e é de esperar que continue em 
subida96, à medida que cresce a quantidade de resíduos perigosos gerados, que 
entram em vigor regras mais rigorosas para a gestão destes resíduos e que se torna 
mais difícil a sua exportação97. A Comissão tomou medidas para dar resposta a este 
problema. Em 2021, propôs a proibição da transferência de resíduos perigosos para 
eliminação, a melhoria dos controlos das transferências dentro da UE e o aumento das 
sanções e coimas. Propôs igualmente que a recolha, o transporte, a valorização ou a 
eliminação ilegais de resíduos perigosos constituam uma infração penal, alterando a 
Diretiva relativa à proteção do ambiente através do direito penal. Em setembro 
de 2022, ambas as propostas legislativas estavam em fase de discussão pelo 
Parlamento e pelo Conselho. 

                                                       
92  Report of the audit on the enforcement of EU regulations on waste shipment, 2012. 

93 Gabinete Europeu do Ambiente, Implement for Life – Crime and Punishment, 2020. 

94 Documento de análise nº 04/2021, Intervenção da UE e desafios existentes em matéria de 
resíduos eletrónicos. 

95 Basel Institute on Governance, seminário na Web sobre o tema Illegal waste trade: what’s 
driving this multi-billion dollar transnational crime and what could stop it?, 2021. 

96 Página Web do Gabinete das Nações Unidas contra a Droga e a Criminalidade dedicada aos 
resíduos de plástico e resíduos perigosos [em inglês].  

97 Obradović M. et al., Dumping and illegal transport of hazardous waste, danger of modern 
society, 2014. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1013-20210111
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1013-20210111
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0099
https://www.eurosai.org/de/databases/audits/Report-of-the-audit-on-the-enforcement-of-EU-regulations-on-waste-shipment/
https://eeb.org/wp-content/uploads/2020/03/Crime-and-punishment-March-2020.pdf
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=58526
https://baselgovernance.org/news/illegal-waste-trade-whats-driving-multi-billion-dollar-transnational-crime-and-what-could-stop
https://baselgovernance.org/news/illegal-waste-trade-whats-driving-multi-billion-dollar-transnational-crime-and-what-could-stop
https://www.unodc.org/unodc/en/ccp/activities/plastic-and-hazardous-waste.html?testme
https://www.researchgate.net/publication/264988920_Dumping_and_illegal_transport_of_hazardous_waste_danger_of_modern_society
https://www.researchgate.net/publication/264988920_Dumping_and_illegal_transport_of_hazardous_waste_danger_of_modern_society
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Desafios e oportunidades 
83 Os resíduos perigosos representam múltiplas ameaças para a saúde humana e o 
ambiente. A sua gestão tem sido objeto de regulamentação restritiva na UE, sendo 
aplicadas regras mais rigorosas do que a outros resíduos. A União tomou iniciativas 
para melhorar a gestão dos resíduos perigosos, reforçando a legislação, desenvolvendo 
estratégias e disponibilizando financiamento para apoiar projetos de gestão de 
resíduos. A Comissão deu início a numerosos procedimentos de infração contra os 
Estados-Membros que não transpuseram os requisitos da UE para as regras nacionais 
(ver pontos 22 a 31). 

84 A produção de resíduos perigosos tem aumentado sem cessar e é de esperar que 
continue em subida no futuro. Subsistem vários desafios na gestão dos resíduos 
perigosos na UE: 

o combater o aumento dos resíduos perigosos, sempre que possível evitando que 
sejam produzidos; 

o melhorar a classificação dos resíduos perigosos; 

o clarificar a diferença entre as quantidades de resíduos perigosos comunicadas 
como produzidas e tratadas e garantir a rastreabilidade desde a produção até ao 
tratamento final; 

o limitar a eliminação de resíduos perigosos e incentivar, sempre que possível, a 
reciclagem; 

o combater o tráfico de resíduos perigosos. 

85 A Comissão tomou medidas para melhorar a classificação dos resíduos perigosos, 
o que é essencial para a sua devida identificação e tratamento. No entanto, os 
Estados-Membros e os detentores de resíduos continuam a ter dificuldades em 
assegurar uma classificação coerente. Para resolver este problema, a Comissão 
poderia, por exemplo, continuar a harmonizar as várias legislações da UE aplicáveis 
(ver pontos 32 a 37). 

86 A prevenção da produção de resíduos perigosos é a prioridade mais importante, 
estando já consagrada como tal na legislação da UE. Os operadores económicos 
podem reduzir os seus resíduos perigosos adotando práticas de conceção ecológica e 
utilizando menos substâncias perigosas nos processos de produção. A prestação de 
mais informações aos consumidores sobre a presença de tais substâncias nos produtos 
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permitiria que estes fizessem escolhas mais sustentáveis, o que, por sua vez, 
influenciaria a conceção dos produtos pelos operadores económicos e evitaria a 
produção de resíduos perigosos. A Comissão poderia, por exemplo, considerar a 
possibilidade de alargar a utilização de passaportes digitais a mais produtos que geram 
resíduos perigosos no seu fim de vida. A Comissão pretende colmatar as lacunas na 
aplicação do princípio do poluidor-pagador em 2024 no contexto do Plano de Ação 
para a Poluição Zero, de 2021, que constituirá uma oportunidade para assegurar que 
os poluidores são mais responsabilizados pelos seus resíduos (ver pontos 38 a 47). 

87 Os dados sobre resíduos perigosos indicam uma diferença de 21% entre a 
quantidade produzida e a quantidade tratada na UE. Além disso, os dados atuais são 
insuficientes para garantir a rastreabilidade dos resíduos perigosos. Por conseguinte, é 
necessário melhorar os dados pertinentes sobre resíduos perigosos. A Comissão 
poderia, por exemplo, ponderar a possibilidade de estabelecer condições mínimas de 
funcionamento aplicáveis aos registos eletrónicos de resíduos perigosos dos 
Estados-Membros e alinhá-los com o registo europeu de transferência de resíduos. 
Haveria assim a possibilidade de rastrear melhor os resíduos perigosos, desde a 
produção até ao tratamento final (ver pontos 48 a 50 e 70 a 73). 

88 Os resíduos perigosos têm de ser tratados em instalações de tratamento 
específicas que cumpram requisitos de segurança, o que é dificultado por vários 
aspetos, como o facto de os operadores misturarem resíduos perigosos com outros 
tipos de resíduos no processo de tratamento. Apesar das iniciativas da UE, a maior 
parte dos resíduos perigosos continuam a ser eliminados, em vez de preparados para 
reutilização, reciclados ou valorizados. Em especial, a reciclagem de resíduos perigosos 
poderá beneficiar do desenvolvimento de novas tecnologias. A necessidade de 
melhorar as tecnologias e a capacidade de valorizar matérias-primas essenciais a partir 
dos resíduos contribuirá igualmente para a autonomia estratégica da UE. O 
Regulamento Taxonomia proporciona a oportunidade de canalizar mais investimento 
privado para atividades de reciclagem. Seria assim possível tratar os resíduos perigosos 
que atualmente não se podem reciclar de forma viável. Além disso, uma melhor 
descontaminação e melhores práticas de gestão de resíduos a nível dos 
Estados-Membros e dos detentores de resíduos poderiam criar novas oportunidades 
de mercado para os produtos reciclados (ver pontos 51 a 69 e 74). 

89 Por último, o tráfico e a descarga ilegal de resíduos perigosos continuam a ser 
atividades lucrativas, com baixas taxas de deteção e de aplicação de sanções. O 
recurso à digitalização, que permite melhorar a rastreabilidade dos resíduos perigosos, 
e um mecanismo de sanções mais dissuasivo poderão reduzir a ocorrência de tráfico. A 
proibição de todas as transferências dentro e para fora da UE de resíduos destinados a 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0400&qid=1623311742827
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0400&qid=1623311742827


51 

eliminação, proposta pela Comissão em 2021, poderá contribuir ainda mais para este 
objetivo (ver pontos 75 a 82). 

O presente documento de análise foi adotado pela Câmara I, presidida por 
Joëlle Elvinger, Membro do Tribunal de Contas, no Luxemburgo, na sua reunião 
de 14 de dezembro de 2022. 

Pelo Tribunal de Contas 

Tony Murphy 
Presidente 
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Anexos 

Anexo I – Legislação da UE aplicável aos resíduos perigosos 

Gestão de resíduos 

o Diretiva-Quadro Resíduos – Diretiva 2008/98/CE

o Lista europeia de resíduos – Decisão 2000/532/CE da Comissão

Operações relativas aos resíduos 

o Deposição de resíduos em aterros – Diretiva 1999/31/CE

o Transferências de resíduos – Regulamento (CE) nº 1013/2006

o Proteção do ambiente através do direito penal – Diretiva 2008/99/CE

o Emissões industriais (incineração e tratamento de resíduos) 
– Diretiva 2010/75/UE

o Controlo dos perigos associados a acidentes graves que envolvem substâncias 
perigosas – Diretiva 2012/18/UE

o Proposta de revisão da Diretiva Emissões Industriais (2022)

o Proposta de novo Regulamento relativo às transferências de resíduos (2021)

o Proposta de revisão da Diretiva relativa à proteção do ambiente através do direito 
penal (2021)

Fluxos de resíduos específicos 

o Embalagens e resíduos de embalagens – Diretiva 94/62/CE

o Eliminação dos policlorobifenilos e dos policlorotrifenilos (PCB/PCT) 
– Diretiva 96/59/CE

o Veículos em fim de vida – Diretiva 2000/53/CE

o Pilhas e acumuladores – Diretiva 2006/66/CE

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02000D0532-20150601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A01999L0031-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1013-20210111
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0099
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02010L0075-20110106
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022PC0157
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0709
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52021PC0851
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52021PC0851
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A01994L0062-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A01996L0059-20090807
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02000L0053-20200306
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02006L0066-20180704
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o Resíduos de indústrias extrativas – Diretiva 2006/21/CE 

o Restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos 
elétricos e eletrónicos – Diretiva 2011/65/UE 

o Resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE) – Diretiva 2012/19/UE 

o Reciclagem de navios – Regulamento (UE) nº 1257/2013 

o Poluentes orgânicos persistentes – Regulamento (UE) 2019/1021 

o Proposta de Regulamento relativo às baterias e respetivos resíduos (2020) 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02006L0021-20090807
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0065-20221001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02012L0019-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02013R1257-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A02019R1021-20210315
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A52020PC0798
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Anexo II – Procedimentos de infração relativos a resíduos 
perigosos 

Entre 1990 e 2022, a Comissão deu início a 216 procedimentos de infração contra os 
Estados-Membros, tal como apresentado no quadro seguinte. Não estão incluídos os 
procedimentos iniciados contra o Reino Unido no mesmo período. 

Estes procedimentos de infração incidem especificamente na questão dos resíduos 
perigosos, dos bifenilos policlorados (PCB) e dos terfenilos policlorados (PCT). Os PCB e 
os PCT são um grupo de substâncias químicas sintéticas, usadas principalmente em 
equipamentos elétricos. Amplamente utilizadas no passado, estão restritas na UE 
desde 1985, devido às preocupações ambientais que suscitam. 

 

Fonte: TCE. 
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Anexo III – Tratamento de resíduos perigosos em 2018  

O gráfico seguinte mostra o tratamento dado aos resíduos perigosos na UE e em cada 
Estado-Membro em 2018. Indica também o tratamento dado aos resíduos perigosos 
exportados por cada Estado-Membro e pela UE no seu conjunto, mas com menos 
pormenores devido aos dados disponíveis. 
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Glossário 
Bioacumulável: termo utilizado para descrever produtos químicos que se acumulam 
nos tecidos de plantas e animais porque são absorvidos mais rapidamente do que a 
taxa de degradação metabólica.  

Conceção ecológica: visão da conceção que minimiza o impacto ambiental em todas as 
fases do ciclo de vida de um produto.  

Deposição em aterro: eliminação de resíduos perigosos por meio de enterramento 
superficial gerido. 

Eliminação: operação de tratamento de resíduos em que estes são depositados sobre 
o solo ou enterrados no seu interior, descarregados em massas de águas, lagos 
naturais ou artificiais, ou injetados em poços, cúpulas salinas ou depósitos naturais. 

Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional: fundo da UE que reforça a coesão 
económica e social na União através do financiamento de investimentos que reduzam 
os desequilíbrios entre as regiões. 

Horizonte 2020: programa da UE para o financiamento da investigação e inovação no 
período de 2014-2020. 

LIFE: instrumento financeiro que apoia a execução da política ambiental e climática da 
UE através do cofinanciamento de projetos nos Estados-Membros.  

Poluentes orgânicos persistentes: substância química que resiste à degradação, pode 
percorrer longas distâncias e permanecer intacta no ambiente por longos períodos de 
tempo. 

Princípio do poluidor-pagador: princípio que exige que as pessoas que causam ou 
possam causar poluição suportem os custos das medidas tomadas para prevenir, 
controlar e reparar os danos dessa poluição. 

Resíduos da "lista laranja": resíduos que não podem ser importados ou exportados 
para valorização sem notificação prévia ou consentimento por escrito das autoridades 
dos países em causa; incluem os resíduos perigosos. 

Resíduos da "lista verde": resíduos que podem ser importados ou exportados para 
valorização sem notificação prévia ou consentimento por escrito das autoridades dos 
países em causa. 



 57 

 

Responsabilidade alargada do produtor: método que torna as responsabilidades 
ambientais do produtor extensíveis à fase pós-consumidor do ciclo de vida de um 
produto, incluindo a reciclagem e a eliminação. 

Valorização (energética): utilização de resíduos combustíveis para gerar energia 
através da incineração, com recuperação do calor assim gerado. 



 58 

 

Equipa do TCE 
O presente documento de análise do TCE sobre a ação da UE para combater o 
aumento dos resíduos perigosos foi adotado pela Câmara I – Utilização sustentável dos 
recursos naturais, presidida pelo Membro do TCE Joëlle Elvinger. A análise foi efetuada 
sob a responsabilidade do Membro do TCE Eva Lindström, com a colaboração de 
Katharina Bryan, chefe de gabinete, Johan Stålhammar, assessor de gabinete, e 
Andrzej Robaszewski, economista do gabinete; Florence Fornaroli, responsável 
principal; Mihaela Văcărașu, responsável de tarefa; Xavier Ignasi Farrero González, 
Lucia Roșca, Małgorzata Frydel e Vasileia Kalafati, auditores. Marika Meisenzahl 
prestou assistência gráfica. Laura McMillan prestou assistência linguística. 

 
Da esquerda para a direita: Xavier Ignasi Farrero González, Vasileia Kalafati, 
Małgorzata Frydel, Eva Lindström, Andrzej Robaszewski, Mihaela Văcărașu, Florence 
Fornaroli, Katharina Bryan, Laura McMillan e Marika Meisenzahl. 
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Este documento de análise incide nas ações da UE 
para combater os resíduos perigosos, que podem 
prejudicar a saúde humana e o ambiente. As 
iniciativas da União privilegiaram a prevenção, 
mas estes resíduos aumentam sem cessar desde 
2004. Colocam se vários obstáculos a que o seu 
tratamento seja seguro, como a falta de um 
rastreamento fiável. Mais de metade dos resíduos 
perigosos da UE continuam a ser eliminados. A 
reciclagem é restringida por dificuldades técnicas 
e pela falta de mercado para os produtos 
reciclados. Além disso, o tráfico continua a ser 
uma atividade lucrativa. Como desafios futuros, 
será necessário tratar da quantidade crescente de 
resíduos perigosos, melhorar a sua classificação, 
garantir a rastreabilidade desde a produção até ao 
tratamento final, reduzir a eliminação através de 
mais reciclagem e combater o tráfico.
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