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1. Enquadramento

Despacho Conjunto n.º 761/99, de 31 de agosto: Plano Estratégico dos

Resíduos Hospitalares (PERH) 1999-2005

Portaria n.º 43/2011, de 20 de janeiro: aprova o Plano

Estratégico dos Resíduos Hospitalares 2011-2016 (PERH

2011-2016)

Portaria nº 174/97, de 10 de março: Estabelece as regras de

instalação e funcionamento de unidades ou equipamentos de

valorização ou eliminação de resíduos hospitalares perigosos.

Despacho nº 242/96, de 13 de agosto: Estabelece as normas

de gestão e de classificação dos resíduos hospitalares.

PERH 2011-2016

APA

DGSDGAV
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2. Universo Abrangido

Resíduo Hospitalar

Resíduos resultantes de atividades de prestação de

cuidados de saúde a seres humanos ou a animais, nas

áreas da prevenção, diagnóstico, tratamento,

reabilitação ou investigação e ensino, bem como de

outras atividades envolvendo procedimentos

invasivos, tais como acupuntura, piercings e

tatuagens.

Decreto-Lei nº 73/2011, de 17 de junho, que altera o Decreto-Lei nº 

178/2006, de 5 de setembro 

CAE Rev.3

Código Classificação

47730 Comércio a retalho de produtos farmacêuticos, em estabelecimentos 

especializados (2)

72110 Investigação e desenvolvimento em biotecnologia (2)

75000 Atividades veterinárias 

84230 Atividades de Justiça (3)

85420 Ensino superior (2)

86100 Atividades dos estabelecimentos de saúde com internamento 

86210 

86220 

Atividades de prática médica de clínica geral, em ambulatório e atividades 

de prática médica de clínica especializada, em ambulatório 

86230 Atividades de medicina dentária e odontologia 

86901 Laboratórios de análises clínicas 

86902 Atividades de ambulâncias 

86903 Atividades de enfermagem 

86904 Centros de recolha e bancos de órgãos 

86906 Outras atividades de saúde humana, n.e.

87100 Atividades dos estabelecimentos de cuidados continuados integrados, 

com alojamento 

87200 Atividades dos estabelecimentos para pessoas com doença do foro mental 

e do abuso de drogas, com alojamento 

96091 Atividades de tatuagem e similares 

75000 Atividades veterinárias 

Universo dos produtores de resíduos hospitalares 

abrangidos pelo PERH 2011-2016
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3. Eixos Estratégicos/Objetivos

• Visa prevenir a produção de resíduos e a sua perigosidade, pela promoção de padrões de produção, de consumo

e de gestão responsáveis, que assegurem a minimização do risco para a saúde humana e para o ambiente

Eixo I

Prevenção

• Visa a recolha de informação e a sua disponibilização, orientadas essencialmente para a promoção de novos

métodos organizacionais, de novos produtos e processos, de modo a encontrar as melhores soluções técnicas e

economicamente viáveis que deverão servir os objetivos preconizados no Plano

Eixo II

Informação, 
conhecimento e Inovação 

• Visa preparar os intervenientes na gestão dos resíduos hospitalares, desde a produção do resíduo até ao seu

tratamento e destino final, no sentido da adoção de procedimentos adequados que garantam uma maior

segurança e eficiência

• Pretende ainda difundir junto do público em geral, e de alguns públicos-alvo específicos, informação em matéria

de resíduos hospitalares

Eixo III

Sensibilização, Formação 
e Educação

• Visa assegurar uma gestão de resíduos hospitalares alicerçada nos Princípios da responsabilidade pela gestão de

resíduos, da prevenção e redução, da hierarquia das operações de gestão de resíduos, da autossuficiência e da

proximidade, da regulação da gestão de resíduos, e da equivalência

Eixo IV

Operacionalização da 
gestão

• Visa o desenvolvimento de ações de autocontrolo dos intervenientes e de inspeção e fiscalização periódicas que

garantam a adequada gestão dos resíduos hospitalares, nomeadamente no que respeita à eficácia e qualidade

dos tratamentos

Eixo V

Acompanhamento e 
Controlo



6

3. Eixos Estratégicos/Objetivos

EIXO ESTRATÉGICO OBJETIVOS

Prevenção

1. Reduzir a produção de resíduos hospitalares

2. Reduzir a perigosidade dos resíduos hospitalares

3. Minimizar os impactes adversos resultantes dos resíduos hospitalares produzidos

Informação, Conhecimento 

e Inovação

1. Garantir e disponibilizar informação fiável e atempada em matéria de resíduos hospitalares

2. Incentivar a investigação e a inovação em matéria de resíduos hospitalares

Sensibilização, Formação e 

Educação

1. Assegurar que os profissionais envolvidos na gestão dos resíduos hospitalares possuem a habilitação e

qualificação adequada ao desempenho das suas funções

2. Garantir que os diferentes intervenientes contribuem para a concretização da estratégia a nível da gestão

dos resíduos hospitalares

Operacionalização da 

Gestão

1. Melhorar a gestão e logística dos resíduos hospitalares nos locais de produção

2. Aumentar a reutilização e a quantidade de resíduos encaminhados para reciclagem e outras formas de

valorização

3. Mitigar a exportação de resíduos hospitalares perigosos

4. Garantir uma melhor regulação da gestão dos resíduos hospitalares

5. Garantir a efetiva aplicação de um regime económico e financeiro da atividade de gestão dos resíduos

hospitalares

Acompanhamento e 

Controlo

1. Incentivar a utilização de mecanismos que permitam uma melhoria de gestão dos resíduos hospitalares

2. Garantir o cumprimento da legislação por parte dos diferentes intervenientes
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4. Ações/Entidades

• APA, DGS, DGV

• ACSS, ARS, OGR, Ordens Profissionais, UPCS, UPRH, ACT, ARH, 

Comunicação social

Prevenção

• APA, DGS, DGV

• ACSS, ARS, OGR, Ordens Profissionais, UPCS, UPRH, Centros 

de investigação, Empresas, IGAOT, INE, Universidades

Informação, Conhecimento e Inovação

• APA, DGS, DGV

• ARS, OGR, Ordens Profissionais, UPCS, INA, MCES

Sensibilização, Formação e Educação

• APA, DGS, DGV

• ACSS, ARS, OGR, UPCS, Entidades gestoras, IMTT

Operacionalização da Gestão

• APA, DGS, DGV

• ACSS, ARS, OGR, UPCS, UPRH, CCDR, IGAOT, IGAS

Acompanhamento e Controlo
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5. Produção de Resíduos Hospitalares

Objetivo Indicador 2006 2015 Meta 2016

Reduzir produção de RH
Quantidade de

RH produzidos
109.980 t 86.099 t 110.068 t

Reduzir a quantidade de RH

do Grupo IV produzidos

% de RH do

Grupo IV

produzidos

10% 6% 8%

Tipo de Resíduos
Quantidade (t)

2006 2014 2015

Grupos I e II 86.869 62.746 68.096

Grupo III 20.719 14.893 16.888

Grupo IV 2.252 1.696 1.116

18 01 10 91 2,03 25,95

Outros 18 - 11,51 0,98

Subcapítulo LER 09 
01

53 24,53 36,86

Químicos (LER não 
18)

n.d. 290,92 385,95

Total Grupos 109.840 79.336 86.100

Total 109.984 79.665 86.549
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Produção RH vs Metas 2016

Produção de resíduos hospitalares em 2006, 2014 e 2015
Fonte: MIRR 2014, 2015
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5. Produção de Resíduos Hospitalares
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5. Produção de Resíduos Hospitalares

Tipo de Resíduos
Quantidade (t)

2014 2015

LER 18 01 10 1,63 25,93

Outros LER 18 0,20 0

LER 09 01 12,48 20,71

Químicos (LER não 18) 0,02 225,10

LER 15 2.972,54 3.715,89

REEE 255,47 224,95

Pilhas 878,43 5,76

Lâmpadas 7,72 17,11

Biodegradáveis 1.309,07 1.070,28

OAU 9,64 21,26

Outros LER 20 2.975,88 6.433,66

Manutenção 756,10 666,01

VFV 50,66 18,99

LER 19 12 13,73 20,66

Total 9.243,58 12.466,31

Objetivo Indicador 2006 2015
Meta 
2016

Aumentar a reutilização

e a quantidade de

resíduos encaminhados

para reciclagem e outras

formas de valorização

% de RH produzidos

encaminhados para

reutilização,

reciclagem e outras

formas de valorização

n.d. 43%* n.d.
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6. Capacidade Instalada
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Capacidade Instalada

D9 (ton/ano) D10 (ton/ano)

Operador

Número de 
instalações

D9 D10

Ambimed 4 1

Cannon 6 0

Somos Ambiente 2 1

Total 12 2

Número de Instalações existentes por operador e por operação de
gestão de resíduos em 2015

Região

Número de 
instalações

D9 D10

Norte 3 0

Centro 2 0

LVT 4 2

Alentejo 1 0

Algarve 2 0

Distribuição das instalações por área geográfica
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7. Evolução do tratamento de Resíduos Hospitalares

Quantidade por operação (t)

D9 D10

RH Produzidos

(formulário B – MIRR)
11.357 395

RH Recebidos pelos OGR

(formulário C1 – MIRR)
10.784 276

RH tratamento 

transfronteiriço (MTR – LL)
423 684(1)

Capacidade Instalada 

Nacional
45.996 8.200(2)

(1) O longo período de inoperacionalidade do incinerador do parque 

de saúde de Lisboa, único licenciado durante grande parte do ano 

2015

(2) O incinerador do Cetro Integrado de Gestão de Resíduos (CIGR) 

apenas foi licenciado em outubro de 2015 (capacidade: 5.400 

t/ano)
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8. Metas Alcançadas

• Redução da produção de resíduos hospitalares

• Redução da quantidade de resíduos perigosos produzidos do Grupo III e do Grupo IV

• Redução da % de produção de resíduos do Grupo IV face à produção dos Grupos III+IV

• Aumento da quantidade de resíduos hospitalares encaminhados para valorização de 37% (entre 2014 e 2015)

• Expansão da rede de infraestruturas de gestão de resíduos hospitalares

• Diminuição das saídas de resíduos hospitalares perigosos do Grupo IV para tratamento no exterior de 14%, sendo previsível

que se venha a cumprir a meta quando aferida para os resultados de 2016, devido à entrada em funcionamento dos dois

incineradores de RH

• Melhor desempenho das unidades prestadoras de cuidados de saúde no que respeita a práticas de triagem de resíduos

• Aumento da desmaterialização de procedimentos e do recurso a técnicas digitais, que permite a redução da produção de

resíduos sólidos e líquidos perigosos

• Melhor qualidade dos dados de RH reportados no Mapa Integrado de Registo de Resíduos
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9. Pontos a reforçar/melhorar

• Apostar na elaboração de Planos de Gestão de resíduos hospitalares e na monitorização e avaliação dos existentes

• Continuar a aposta na qualidade da informação sobre a prevenção, produção, recolha e tratamento de resíduos hospitalares

• Reforçar as ações de formação relativas a resíduos hospitalares direcionadas aos diferentes grupos de profissionais de

saúde

• Integrar a temática dos resíduos hospitalares nos cursos associados à saúde humana e animal

• Melhorar a perceção por parte dos gestores das unidades produtoras de resíduos hospitalares dos custos associados à

gestão destes resíduos

• Insistir na consciencialização de todos os interveniente na produção e gestão de resíduos hospitalares para os impactes

gerados por estes resíduos na saúde pública e no ambiente

• Colmatar a falta de harmonização da legislação em matéria de movimento transfronteiriço de resíduos entre os diferentes

países

• Otimizar os níveis de recolha seletiva nas unidades produtoras de resíduos hospitalares

• Verificar e melhorar as condições de armazenamento temporário para resíduos hospitalares nas UPCS

• Evitar a exposição a diferentes riscos profissionais, por parte dos operadores envolvidos no transporte, armazenamento,

tratamento e eliminação de resíduos hospitalares

• Reforçar a implementação de normas técnicas para Operadores de Gestão de resíduos hospitalares




