
 

Sumário executivo (Executive summary, PT) 

O objetivo principal do projeto CDWaste-ManageVET é a promoção da EFP junto dos colaboradores 

do sector da construção, indo ao encontro das atuais necessidades de formação, de acordo com 

as prioridades da UE no que respeita às atuais regras de gestão de RCD e economia circular. 

Os objetivos adicionais que o projeto prevê cumprir são os seguintes: 

- reforçar as oportunidades de integração no mercado de trabalho e criar as condições para o 
desenvolvimento das competências do capital humano e das oportunidades de carreira, 
através da integração da EFP de livre acesso; 

- reforçar a participação dos representantes dos prestadores de educação e formação, bem 
como das partes interessadas do sector da construção, para o intercâmbio de informações e 
boas práticas, a fim de elaborar recomendações sobre a evolução dessas competências e 
empregos; 

- capacitar a cooperação entre instituições de formação profissional e empresas, como 
resultado da combinação de formação teórica e prática. 

As prioridades do CDW-ManageVET, em consonância com as prioridades da UE, são: 

- desenvolvimento de parcerias destinadas a promover a aprendizagem baseada no trabalho 
em todas as suas formas, através do desenvolvimento de novos conteúdos de formação 
inovadores (currículo de Gestão de RCD), que integram uma componente de aprendizagem 
baseada no trabalho numa base de formação profissional, para promover a aplicação do 
conhecimento em situações práticas de trabalho; 

- formação aberta e práticas inovadoras numa era digital, através da integração dos Recursos 
Educativos Abertos Virtuais (VOOC OERs) que garantem uma formação on-line simples e 
gratuita, transferível para que tiver esse interesse, em toda a Europa. 

Este relatório apresenta os resultados de uma pesquisa sobre a legislação, as políticas e as 

necessidades de formação no sector da Gestão dos RCD nos países parceiros do projeto (PPP), em 

áreas específicas relativas à legislação de resíduos. Inclui a análise da atual situação de Gestão dos 

RCD nos PPP, a identificação da legislação relativa aos RCD, bem como os obstáculos identificados 

em relação à reciclagem e ao potencial de recuperação, deficiências essas que podem levar ao 

incumprimento da legislação da UE em termos de resíduos. 

Tal como apresentado nas primeiras secções deste relatório, alguns parceiros dispõem de um 

conjunto considerável de legislação e iniciativas políticas, tanto ao nível nacional como regional, 

para reduzir os RCD. No entanto, os países continuam a enfrentar grande obstáculos em matéria 

de redução de produção de resíduos, na gestão adequada da sua eliminação ou valorização, e no 

cumprimento dos protocolos e orientações de RCD da UE. Alguns países ainda enfrentam 

obstáculos com o descarte ilegal, a falta de controlo das autoridades municipais, a falta de 

incentivos económicos e fiscais para a reciclagem e a utilização de materiais reciclados no sector 

da construção, entre outros. 



 
Neste contexto e tendo em conta os resultados das atividades de investigação realizadas, podemos 

formular uma série de recomendações e orientações para o programa de formação CDW-

ManageVET. 

Os resultados das entrevistas realizadas pelos PPP são informações úteis e valiosas, para orientar 

os próximos passos do projeto, nomeadamente, para conceber e estruturar o IO2 

(Desenvolvimento do Currículo CDW Management VET com uma componente de formação em 

contexto de trabalho (WBL)) e o IO3 (Desenvolvimento do curso de formação on-line CDW-

ManageVET). 

A pesquisa de campo, efetuada através de questionários on-line e/ou entrevistas por telefone 

(mínimo de 5 empresas e 5 centros de formação), identificou a situação atual na formação 

profissional, currículos e modelos no que diz respeito aos RCD. 

De acordo com os inquiridos do setor, os principais conhecimentos/competências que os 

colaboradores do setor precisam de melhorar, em matéria de RCD, através de futuras atividades 

de formação são: 1) como realizar o planos de gestão relativos a RCD no local e 2) um diagnóstico 

dos resíduos, nomeadamente, quais são os materiais que devem ser removidos dos edifícios antes 

da demolição, para não descaracterizar outros materiais. Considera-se ainda que é muito 

importante 3) conhecer as particularidades da utilização de agregados reciclados na produção de 

betão e o impacto da utilização de agregados resultantes da trituração de resíduos de demolição 

inerte nas propriedades de betão fresco e endurecido, bem como 4)outras formas de utilizar 

resíduos resultantes da demolição da construção na indústria de betão (ou construções) - além da 

utilização de agregados de betão reciclado. 

A investigação de campo destacou a necessidade de formação em diversas disciplinas e o 

desenvolvimento de vários programas, incluindo formação em contexto de trabalho. A este 

respeito, foram selecionadas diversas recomendações provenientes das partes interessadas sobre 

os tópicos de formação, metodologia e avaliação de diferentes grupos-alvo. Os principais temas 

que devem ser abordados durante a formação on-line são agrupados nos seguintes capítulos: 1) 

sensibilização geral para o tema dos RCD (melhoria ambiental, melhor utilização dos recursos; 

aspetos regulamentares/enquadramento jurídico, etc.); 2) Gestão dos RCD (políticas e iniciativas 

nacionais e da UE; gestão e tratamento dos RCD; as técnicas de tratamento, reutilização, 

reciclagem e recuperação energética de RCD resultantes da triagem/ esmagamento, eliminação, 

etc.); manuseamento, triagem/separação de fluxos de RCD (definir e lidar com os riscos 

relacionados com RCD,  gerindo os diferentes tipos de fluxos de resíduos, tanto perigosos como 

não perigosos,  reconhecendo, selecionando e separando diferentes tipos de fluxos de resíduos 

em todas as fases dos trabalhos de construção/RCD; separação e acondicionamento (para 

transporte); 3) planos de gestão para os RCD; 4) controlo de processos, 5) mercado de RCD 

reciclados, etc. 

A principal conclusão da investigação é que a formação contínua é crucial para o desenvolvimento 

organizacional e o sucesso do sector da Construção e dos RCD. A este respeito, destacou-se  a 

necessidade de formar os colaboradores e alguns dos objetivos do curso online, tais como, 



 
impulsionar a economia circular, consciência ambiental e a mudança de mentalidade para uma 

economia sustentável e circular.  


