
DQ.05/01                                                                                       Revisão: 0                                                                                     Página 1 de 3 

 

INSTRUÇÃO DE TRABALHO 

“ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS PERIGOSOS” 
 

 

 

 

 

 

 

1. OBJETIVO 

Estabelecer as instruções para um correto acondicionamento dos resíduos perigosos. 

2. ÂMBITO 

Aplica-se à gestão dos resíduos perigosos produzidos e inerente às atividades realizadas na UTAD. 

A presente instrução de trabalho foi criada na sequência do procedimento GA.P.01 - Procedimento 

de Gestão de Resíduos Perigosos no Campus da UTAD, para dar resposta a requisitos da certificação 

da UTAD pela Norma Portuguesa ISO 14001:2015. 

3. RESPONSABILIDADES 

A instrução de trabalho GA.IT.01 – Acondicionamento de Resíduos Perigosos deve ser seguida por 

todos os colaboradores da UTAD que diretamente geram ou manipulam resíduos perigosos durante 

a sua atividade profissional. 

4. MODO DE EXECUÇÃO 

4.1. Utilizar o(s) Depósito(s) de Resíduos 

A utilização do(s) Depósito(s) de Resíduos deve ter em consideração as seguintes instruções: 

6.1.1. Colocar os resíduos do grupo III sólidos em sacos plásticos de cor branca e em contentor 

específico de cor verde; 

6.1.2. Colocar os resíduos do grupo IV sólidos em sacos plásticos de cor vermelha e em contentor 

específico de cor vermelha; 

6.1.3. Colocar resíduos do grupo IV – material cortante ou perfurante – no contentor amarelo com 

tampa vermelha; 
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6.1.4. Colocar resíduos líquidos perigosos em recipientes resistentes, estanques e devidamente 

homologados para o efeito. 

Notas: 

• Os recipientes devem seguir até um máximo de 3/4 da sua capacidade. Após cada utilização os 

contentores devem ser devidamente encerrados, evitando a libertação de cheiros e aerossóis. 

• Só é permitida a recolha de recipientes devidamente encerrados, identificados com etiqueta de 

risco químico (em anexo do GA.P.01 - Procedimento de Gestão de Resíduos Perigosos no 

Campus da UTAD) e com o volume nunca a exceder 3/4 da capacidade do recipiente. Se tal não 

ocorrer, os resíduos não poderão ser aceites pela empresa subcontratada para a recolha. 

• O Código LER a preencher nas etiquetas de risco químico, é classificado de acordo com o Guia 

de Classificação de Resíduos. 

• Os reagentes fora de uso/validade deverão estar acondicionados nas embalagens de origem, 

devidamente identificados. Se forem entregues diversos reagentes acondicionados dentro de 

caixas de papelão, a caixa deverá estar identificada com a etiqueta referida anteriormente. 

• É proibida a mistura, incluindo a diluição, de: resíduos perigosos de diferentes categorias, de 

resíduos perigosos com resíduos não perigosos, e de resíduos perigosos com substâncias, 

materiais ou produtos que não sejam resíduos. Os resíduos líquidos não devem ser 

acondicionados em recipientes de vidro, exceto aqueles que reajam com o plástico. 

 

4.2. Solicitar pedido de recolha dos resíduos perigosos 

A recolha dos resíduos perigosos (grupo III, grupo IV e líquidos perigosos) é efetuada semanalmente, 

às terças-feiras, durante o período da manhã. 

1. Preencher o impresso GA.01 - Requisição para Recolha de Resíduos na UTAD; 

2. Remeter, via correio eletrónico para o GPAM (alexandrag@utad.pt) até ao final da manhã da 

sexta-feira da semana anterior à data da recolha pretendida; 

3. Contactar o técnico responsável do GPAM, para a extensão 7411 ou 259 350 202, se, mesmo 

após o envio da requisição, o colaborador da empresa não tiver comparecido no dia pré-

agendado. 
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5. INFORMAÇÃO DOCUMENTADA 

GA.P.01 - Procedimento de Gestão de Resíduos Perigosos no Campus da UTAD 

GA.01 - Requisição para Recolha de Resíduos na UTAD 

GA.IT.01 – Acondicionamento de Resíduos Perigosos 

Guia de Classificação de Resíduos 

Cartaz para afixar nos Laboratórios 


