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PROCEDIMENTO 

“GESTÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS NO CAMPUS DA 

UTAD” 

 

 

 

 

 

 

 

1. OBJETIVO 

Estabelecer regras para a gestão dos resíduos perigosos produzidos no campus da UTAD. 

 

2. ÂMBITO 

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

O presente procedimento foi criado para dar resposta a certos requisitos da certificação da UTAD 

pela NP EN ISO 14001. 

 

3. DEFINIÇÕES 

Eliminação - a operação que visa dar um destino final adequado aos resíduos nos termos previstos 

na legislação em vigor; 

Produtor - qualquer pessoa, singular ou coletiva, agindo em nome próprio ou prestando serviço a 

terceiro cuja atividade produza resíduos ou que efetue operações de pré-tratamento, de mistura ou 

outras que alterem a natureza ou a composição de resíduos; 

Recolha - a operação de apanha, seletiva ou indiferenciada, de triagem e ou mistura de resíduos 

com vista ao seu transporte; 

Resíduo – qualquer substância ou objeto de que o detentor se desfaz ou tem a intenção ou a 

obrigação de se desfazer, nomeadamente os identificados na Lista Europeia de Resíduos; 

Resíduo perigoso - o resíduo que apresente, pelo menos, uma característica de perigosidade para 

a saúde ou para o ambiente, nomeadamente os identificados como tal na Lista Europeia de Resíduos; 

GA.P.01 
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4. REFERÊNCIAS 

Legislação e regulamentação aplicável 

 

5. RESPONSABILIDADES 

O presente procedimento deve ser seguido por todos os colaboradores da UTAD que diretamente 

geram ou manipulam resíduos perigosos durante a sua atividade profissional. O mesmo se aplica à 

instrução de trabalho GA.IT.01 – Acondicionamento de Resíduos Perigosos. 

 

6. MODO DE PROCEDER 

O adequado acondicionamento dos resíduos hospitalares divide-se em duas fases: 

Acondicionamento Primário – Colocação dos resíduos no saco de plástico respetivo, colocado em 

recipiente adequado, de acordo com o grupo e perigosidade associada, no local onde os mesmos 

são produzidos. De acordo com o disposto no despacho n.º 242/92, os sacos a utilizar para o 

acondicionamento dos resíduos hospitalares perigosos são os seguintes: 

 SACO DE PLÁSTICO  

Grupo III 

Resíduos Hospitalares Perigosos de Risco Biológico  
Branco  

Grupo IV 

Resíduos Hospitalares Perigosos de Risco Específico  

Vermelho 

com exceção dos resíduos corto-perfurantes, que devem 

ser acondicionados em contentores específicos 

imperfuráveis. 
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Acondicionamento Secundário – Colocação do saco de plástico com os resíduos respetivos em 

recipiente adequado, de acordo com o grupo e perigosidade associada, no local onde os mesmos 

são produzidos. 

TIPO DE RESÍDUO  CONTENTORIZAÇÃO  

GRUPO III 

Resíduos 

Hospitalares 

Perigosos de Risco 

Biológico  

Estes depois de cheios a ¾ devem ser fechados e selados: 

 

Contentor de Transporte de Uso Múltiplo de 60 Litros Verdes: acondicionamento 

de sacos brancos com resíduos do Grupo III (cada contentor é fornecido com um saco 

branco que deve forrar o mesmo antes do seu uso).  

GRUPO IV 

Resíduos 

Hospitalares 

Perigosos de Risco 

Específico  
 

Contentor de Uso Múltiplo de 60 Litros Vermelho: acondicionamento de contentores 

com corto-perfurantes e de sacos vermelhos com fármacos ou cadáveres de animais 

de experiência laboratorial. 
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Encontra-se ainda prevista a utilização de contentores de uso único para 

acondicionamento de resíduos muito específicos (utilização a definir para cada serviço) 

– ex.: BROMETO DE ETÍDIO e PEÇAS ANATÓMICAS COM FORMOL: 

 

GRUPO IV 

Resíduos 

Hospitalares 

Perigosos de Risco 

Específico (Cortantes 

e perfurantes)  

Para o acondicionamento de resíduos cortantes e perfurantes, deverão ser utilizados 

contentores específicos, imperfuráveis e com capacidade adequada ao tipo e 

quantidade de resíduos produzidos. 

 

 

TIPO DE RESÍDUO  CONTENTORIZAÇÃO  

Resíduos Especiais 

(Produtos Químicos 

de Laboratório; 

Resíduos Líquidos 

Perigosos)  

Os diferentes resíduos líquidos perigosos, serão recolhidos separadamente, 

individualizados em jerricans específicos para cada resíduo. Os jerricans serão 

estabelecidos para cada local de produção em função da quantidade e tipo de 

resíduos produzidos, podendo a sua capacidade variar entre 5, 10 e 25L. 

 

Os recipientes a afetar ao acondicionamento dos resíduos líquidos são de uso único, 

devem ser devidamente homologados, resistentes e estanques para o efeito. 

 

 

Caso o laboratório possua recipientes que foram utilizados no fornecimento dos 

produtos químicos, poderá ser realizada a reutilização dos mesmos desde que sejam 

salvaguardadas eventuais incompatibilidades de produtos químicos e desde que a 

etiqueta de identificação original seja removida. 
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Nos contentores disponibilizados, está ainda limitada a utilização nas seguintes situações: 

Parafina – Os resíduos de parafina (líquida e sólida) são classificados como resíduos do grupo IV. 

Devem ser previamente acondicionados em saco vermelho antes da sua rejeição para o contentor 

vermelho. 

Peças Anatómicas com Formol – Sempre que por razões imputáveis à UTAD, não seja possível a 

separação da peça anatómica do líquido de conservação (p.e. formol, metanol), é autorizada a 

rejeição do conjunto como resíduo do grupo IV. Para esse efeito, os recipientes (com a peça e o 

líquido) devem ser rejeitados devidamente encerrados, em saco vermelho e contentor de utilização 

única preto de 30 L (contentores específicos para este tipo de finalidade). 

Como 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. 

 

7. FLUXOGRAMA 
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8. 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  
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 Resíduos Líquidos Perigosos 

Designação: ______________________ 

LER: ____________________________ 

Produtor: ________________________ 

Data: ___________________________ 

Resíduos Líquidos Perigosos 

Designação: ______________________ 

LER: ____________________________ 

Produtor: ________________________ 

Data: ___________________________ 

Resíduos Líquidos Perigosos 

Designação: ______________________ 

LER: ____________________________ 

Produtor: ________________________ 

Data: ___________________________ 

Resíduos Líquidos Perigosos 

Designação: ______________________ 

LER: ____________________________ 

Produtor: ________________________ 

Data: ___________________________ 

Resíduos Líquidos Perigosos 

Designação: ______________________ 

LER: ____________________________ 

Produtor: ________________________ 

Data: ___________________________ 

Resíduos Líquidos Perigosos 

Designação: ______________________ 

LER: ____________________________ 

Produtor: ________________________ 

Data: ___________________________ 

Resíduos Líquidos Perigosos 

Designação: ______________________ 

LER: ____________________________ 

Produtor: ________________________ 

Data: ___________________________ 

Resíduos Líquidos Perigosos 

Designação: ______________________ 

LER: ____________________________ 

Produtor: ________________________ 

Data: ___________________________ 


