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Boas práticas sobre
a transição para a circularidade na construção:
A importância da avaliação do ciclo de vida



A importância da Avaliação do Ciclo de Vida na transição 
para a circularidade na construção:

1 - A teoria

2 - A prática, e

3 - O futuro,

inc. 10 minutos de discussão e de perguntas e respostas após cada parte.
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“El dietista del edificio. (…) No se puede mejorar aquello que no se puede cuantificar.”
(Jordi Salvadó, Sustainable Building Conference, Madrid - 2010)
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PhD thesis in Civil Engineering at Vrije Universiteit Brussel and at IST
(2019) – Rúben Santos
• Integration of LCA and LCC with BIM for the environmental and economic assessment of buildings.

ACV e CCV completos
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1 - A TEORIA
1.2 - A ACV como suporte à implementação da economia circular 

na Construção

(TEN+ONE Conference)“Cradle to Cradle criteria for the built environment” (Mulhall & Braungart, 2010)
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na Construção
SILVESTRE, José Dinis; de BRITO, Jorge; PINHEIRO, Manuel Duarte (2014). Environmental impacts and benefits of the
end-of-life of building materials - calculation rules, results and contribution to a "cradle to cradle" life cycle. Journal of
Cleaner Production. 66 (1), pp. 37-45.
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1.2 - A ACV como suporte à implementação da economia circular 

na Construção

1. Minimização da quantidade de RCD produzidos
2. Maximização das operações de reutilização ou reciclagem de 

RCD
3. Aumento do conteúdo em RCD (conteúdo reciclado; de 

simbioses industriais ou de RPCUD) em novos materiais

Maximiza o desempenho ambiental 
do “berço ao berço” (C2C) dos 

materiais de construção

?
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na Construção

Fase C e módulo D - informação disponível em:

- Declarações Ambientais de Produto (e.g. INIES em França e IBU na Alemanha) 

- Bases de dados genéricas de ACV (e.g. Ecoinvent)

Materiais de construção 
elementares 

Materiais de 
isolamento 

térmico
Elementos constituintes 

de paredes
Revestimentos 

de paredes Total

5 7 5 14 31

Fase de fim de vida (C1-C4)
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Módulo D - Benefícios e cargas além 
das fronteiras do sistema
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1.2 - A ACV como suporte à implementação da economia circular 

na Construção ACV da fase de fim de vida (C1-C4) e do módulo D (EN 15804:2012)

Fases do ciclo de vida Parcelas a considerar na ACV

C2 - transporte até ao processamento dos 
resíduos

It - Impacte do transporte

C3 - processamento dos resíduos para a sua 
reutilização, recuperação e/ou reciclagem

Ir - Impacte da reciclagem

C4 – eliminação

Itr  - Impacte do tratamento de resíduos
-Ie - Benefício de se usar o calor ou a energia 
gerados pela incineração ou a colocação em aterro 
dos resíduos (C4)

In - Impacte da produção de matérias-primas (A1)

-In - Benefício de se evitar a produção de matérias-primas (A1)
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Product stage

C2; C4 A1

C2 C3

D

D

PONTO DE VISTA DO PRODUTOR DE RESÍDUOS:



1 - A TEORIA
1.2 - A ACV como suporte à implementação da economia circular 

na Construção
Product stage

A1

C2 C3 A1

(               )

(               )

PONTO DE VISTA DO FABRICANTE DE UM NOVO MATERIAL:

A1



www.eco-platform.org
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Product stage

https://epd-online.com/

http://www.csostenible.net/index.php/es/sistema_dapc

http://www.eco-platform.org

http://www.inies.fr/



ConsumidorEmpresaEmpresa

Inquéritos às
aquisições

Declarações
ambientais de 

produto (EPDs)

Pesquisas de 
mercado

Rótulos
ecológicos

(www.bobthebuilder.com/projectrenovate; 
http://www.superdadonline.co.uk/)
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https://epd-online.com/
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na Construção Product stage

Reciclagem vantajosa em termos ambientais

Impacte ambiental evitado = Itr-Ie+In-Ir

It + Ir 
(Impacte do transporte+ 
Impacte da reciclagem)

<

It +Itr-Ie+In
(Impacte do transporte+ Impacte do 

tratamento de resíduos- Benefício de se 
usar o calor ou a energia gerados pela 

incineração ou a colocação em aterro dos 
resíduos+ Produção de matérias-primas)

- Apoio à decisão na escolha da alternativa que leva a um melhor desempenho ambiental numa perspetiva do “berço ao 
berço” dos materiais de construção

APLICAÇÃO PRÁTICA:
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na Construção

Fases do ciclo de vida 
a considerar numa 

DAP / EPD (EN 
15804+A2:2019)

Fase de 
produto 
(A1-A3)

Fase do 
processo de 
construção 

(A4-A5)

Fase de utilização 
– elementos 

construtivos (B1-
B5)

Fase de utilização –
exploração do edifício 

(B6-B7)

Fases do 
ciclo de 

vida

Fase de fim de vida (C1-C4) Módulo D - Benefícios e cargas 
além das fronteiras do sistema

C1 - desconstrução, demolição;
C2 - transporte até ao processamento 
dos resíduos;
C3 - processamento dos resíduos para 
a sua reutilização, recuperação e/ou 
reciclagem
C4 - eliminação

Potenciais de reutilização, 
recuperação e/ou reciclagem (3R), 

expressos em impactes ou 
benefícios líquidos
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1.1 - O que é a metodologia de Avaliação do Ciclo de Vida (ACV)?

1.2 - A ACV como suporte à implementação da economia circular 
na Construção

Debate: bloqueios à aplicação da ACV na Construção - 10’



SIMBIOSES INDUSTRIAIS:

Explorar indústrias tradicionalmente separadas numa abordagem coletiva para atingir vantagens competitivas envolvendo a troca

física de materiais.

VANTAGENS:

• matéria-prima mais barata;

• redução da exploração de recursos escassos;

• diminuição da produção de resíduos;

• redução dos impactes ambientais

Dissertação de Mestrado (2016) - Artur Corte

•Análise da viabilidade de simbioses industriais na indústria dos materiais de construção: modelo de apoio à decisão –

Engenharia e Gestão Industrial.

2 - A PRÁTICA
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Dissertação de Mestrado (2016) - Artur Corte

•Análise da viabilidade de simbioses industriais na indústria dos materiais de construção: modelo de apoio à decisão –

Engenharia e Gestão Industrial.
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Dissertação de Mestrado (2016) - Artur Corte

•Análise da viabilidade de simbioses industriais na indústria dos materiais de construção: modelo de apoio à decisão –

Engenharia e Gestão Industrial.

Testemunhos – entidades de investigação:

“Estudos ainda não tiveram implementação industrial porque:
• processamento dos resíduos encarece o processo de produção: caso seja necessário um tratamento adicional, ou preparação do 

resíduo, será quase sempre necessário um investimento extra em novos equipamentos, podendo inviabilizar a SI

• é necessário adaptar a linha de produção

• a partir do momento em que uma empresa comece a consumir um tipo de resíduos:
• surgirá um novo mercado que culminará na desclassificação do material como resíduo, passando a ser considerado um 

subproduto, tornando o processo moroso de licenciamento escusado
• existirá um aumento do preço do resíduo devido à condição de subproduto”
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Dissertação de Mestrado (2016) - Artur Corte

•Análise da viabilidade de simbioses industriais na indústria dos materiais de construção: modelo de apoio à decisão –

Engenharia e Gestão Industrial.

Testemunhos – operadores de resíduos:

• “variabilidade na oferta de resíduos traz limitações à possível utilização dos mesmos”

• “é necessário as empresas produtoras de resíduos adotarem práticas de triagem mais eficientes antes do encaminhamento para 
tratamento e reciclagem”
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Dissertação de Mestrado (2016) - Artur Corte

•Análise da viabilidade de simbioses industriais na indústria dos materiais de construção: modelo de apoio à decisão –

Engenharia e Gestão Industrial.

Testemunhos – produtores de materiais de construção:
• “é essencial às empresas que ingressam na SI terem uma relação de confiança estabelecida, e têm todas que retirar algum 

benefício da relação”

• “as SI podem ser analisadas pelo benefício direto ao ambiente, mas também pelos potenciais benefícios a nível de marketing e 
da imagem da empresa”

• “em alguns casos, dada a variação nas características mecânicas do material, surgem novas aplicações para o produto final”

• “a implementação de uma SI é uma forma de reduzir custos associados aos processos de final de vida dos resíduos”

• “caso o preço final com incorporação de resíduos seja até 10% mais caro que a prática corrente, a SI continua a ser viável 
porque esse valor pode ser compensado com outras otimizações”

• “mesmo se existirem duas possíveis fontes de matéria-prima reciclada, podemos ter de optar apenas pela fonte mais próxima, 
pois a segunda já não seria proveitosa pela distância que os recursos teriam que percorrer”
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Dissertação de Mestrado (2016) - Artur Corte

•Análise da viabilidade de simbioses industriais na indústria

dos materiais de construção: modelo de apoio à decisão –

Engenharia e Gestão Industrial.

Fluxograma final, após validação, incluindo um guia de apoio à sua 
aplicação:

(1) A SI é economicamente viável? 

 A SI resultará em vendas acrescidas, e/ou redução de custos, e/ou 
habilita a empresa a incentivos governamentais, e/ou tem algum 
outro benefício económico associado. 

Sim (passar para o ponto 3) 

Não (parar o estudo) 
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Dissertação de Mestrado (2016) - Artur Corte

•Análise da viabilidade de simbioses industriais na indústria

dos materiais de construção: modelo de apoio à decisão –

Engenharia e Gestão Industrial.

Fluxograma final, após validação, incluindo um guia de apoio à sua 
aplicação:

(1) Os benefícios ambientais são satisfatórios? 

 A SI contribui para a redução da exploração de matérias-primas 
virgens, e/ou das emissões e/ou do consumo de energia, entre outros 
possíveis benefícios ambientais acima do limite considerado pela 
empresa como necessário.  

Sim (avançar com a simbiose 
industrial) 

Não (parar o estudo) 
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Estanqueiro, B.; Silvestre, J. D.; de Brito, J.; Pinheiro, M. D., 2018. Environmental life cycle assessment of

coarse natural and recycled aggregates for concrete. European Journal of Environmental and Civil Engineering.

22 (4), pp. 429-449, DOI: 10.1080/19648189.2016.1197161
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Projeto Benchmark A+E da AEP

Prémio “BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS
E ENERGÉTICAS” através de um “Caso de
Excelência de Boas Práticas Ambientais” 

EDP, Takargo Rail (Grupo Mota-Engil) e Instituto Superior Técnico
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Pegada de 
carbono das 
amassaduras 
mais 
sustentáveis 
de cada 
central
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Tese de Doutoramento (2017) - Rawaz Saleem

•Sustainable development of cement-based materials:Application to recycled aggregates concrete – Engenharia Civil



Dissertação de Mestrado (2017) – Patrícia Rodrigues

•Metodologia de avaliação do potencial de ecotoxicidade de matérias-primas e materiais de construção. 
Aplicação a um caso de estudo - Engenharia Civil.

Tese de Doutoramento em Curso – Ana Margarida Braga Maia

•LCA-supported methodology for the development of cement-based products - Engenharia Civil.
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Testemunho: Prof. Manuel Duarte Pinheiro, IST - 1’
www.lidera.info/
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Testemunho : Eng.ª Marisa Almeida, CTCV - 4’

https://www.ctcv.pt/economiacircular/
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Testemunho: Eng.º João Dias, LusoMapei S.A.
www.mapei.com/gb/en/about-us/mapei-in-uk/the-environment

Principais benefícios do desenvolvimento de auto-declarações e da 

implementação de práticas de circularidade na produção de materiais de 

construção

- Instalações de produção projetadas e construídas para obter certificação LEED;

- Redução do impacte ambiental, através de redução: de consumos energéticos, 

de emissões de gases de efeito estufa, de consumo de água e de desperdícios, 

e do

- Uso de matérias primas naturais, incorporação de matérias primas recicladas e 

uso de materiais reciclados

- Emissão de DAPs e equipas internas especializadas em avaliação do ciclo de vida 

do produto

- Autodeclarações: Tecnologia Bioblock® - impede a formação de musgo; 

Tecnologia Ultralite - adesivos ultraleves, com menor impacto ambiental pela 

redução do consumo dos transportes

- Redução do consumo de combustível e poluição, favorecendo o transporte 

ferroviário
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Testemunho: Vera Durão, Eng.ª do Ambiente, IST

Impedimentos à gestão mais circular dos RCD, nomeadamente à reciclagem ou à reutilização dentro da obra

- Gestão de prioridades em obra: a obra tem prazos apertados e as preocupações de separação, reciclagem, 

reutilização são deixadas para outros a jusante

- Trabalho adicional associado a desmontar cuidadosamente ou catalogar elementos para uma posterior 

reutilização, ou pensar que outros elementos poderiam ser utilizados que não tenham que ser novos

- Cadernos de encargos referem ainda “Levar entulhos a vazadouro autorizado” ao invés de “Implementação do 

plano de prevenção e gestão de resíduos”, “gestão de resíduos de acordo com a legislação aplicável” ou mesmo 

“remoção cuidada de elementos para posterior reutilização”, “utilização e elementos reutilizados de…”

- Dimensão das obras: em casos de demolição e reconstrução, tem que ser financeiramente compensador ter uma 

britadeira que permita a produção de agregados reciclados

- Os aspetos ambientais e da gestão de resíduos não são vistos como parte integrante da obra, mas como algo 

adicional e supérfluo

- Reduzida aceitação do dono de obra de materiais secundários
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-
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• Recomendação da Comissão Europeia para incluir a avaliação das Emissões de Carbono, da Energia
Incorporada e dos custos no Ciclo de Vida do Edifício em cada “Sistema de Certificação Energética de
Edificíos” nacional (EC, 2010. Retrieved March 11, 2020, from https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-

say/initiatives/12910-Revision-of-the-Energy-Performance-of-Buildings-Directive-2010-31-EU)

• Normalização para ACV e CCV da construção - Comité Técnico 350 do CEN
(CEN/TC 350 - “Sustainability of construction works”); CT171-ISQ

• Level(s) (ec.europa.eu/environment/levels_en)

3 – O FUTURO
3.1 - Incentivos para a aplicação da ACV



Compras públicas “ecológicas”

3 – O FUTURO
3.1 - Incentivos para a aplicação da ACV

Os critérios de contratação pública ecológica para a 
conceção, construção e gestão de edifícios de 

escritórios, definidos em Portugal, permitem 
considerar a ACV dos principais elementos 

construtivos, ou uma combinação de DAP, como 
critérios de adjudicação.



- Sistemas Voluntários de
Certificação Ambiental
de Edifícios Dinamarquês
e Alemão

- Novos Projetos de
edifícios federais na
Alemanha

O regulamento
RE2020 para
novos edifícios

O Sistema de avaliação do
desempenho dos materiais dos
edifícios e o limite superior do perfil
Ambiental total do edifício

- O Plano de
recuperação
económica
2020/2030

Edifícios governamentais em
vários municípios

O Construction Playbook

- Desafios relacionados com o caminho
para a Sustentabilidade do Sector da
Construção

- Regulamento de Taxonomia da UE para
novos edifícios com mais de 5,000 m2

3 – O FUTURO
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Compras verdes: 2ª fase do Programa de Apoio a Edifícios mais Sustentáveis  
(Despacho nº6070-A/2021)

3 – O FUTURO
3.2 - Incentivos às práticas de circularidade



Guia FNRE (Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado), Fundiestamo, 
2020. Cap. 11 – Sustentabilidade (incluindo a Gestão de RCD)

Silvestre, J.; Duarte Pinheiro, M.; Brito, J. de; Durão, V.: "Capítulo 11 -

Sustentabilidade" (In Portuguese), in Guia FNRE (Fundo Nacional de 

Reabilitação do Edificado), Júlio, E. (Editor), Fundiestamo, Lisboa, 2020, 

pp. 162-183. (Disponível como e-book: fundiestamo.com/wp-

content/uploads/2020/07/Guia-FNRE-Fundo-Nacional-de-

Reabilitacao-do-Edificado.pdf)
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Decreto-Lei n.º 95/2019, de 19 de Julho (reabilitação de edifícios ou fracções
autónomas):

Dinamizar a reabilitação de edifícios em Portugal considerando o princípio da sustentabilidade
ambiental, incluindo:

• minimização do impacte ambiental das intervenções, redução da extracção e
processamento de matérias-primas, produção de resíduos e emissão de gases
nocivos;

• reutilização de componentes, utilização de materiais
reciclados e com reduzido impacte ambiental, melhoria da
eficiência energética e redução das necessidades de energia,
incluindo a energia incorporada na própria construção.

3 – O FUTURO
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Articulação com outras especialidades:

Projecto de Arquitectura e outros:
• potenciar o aproveitamento dos materiais existentes;
• reduzir a quantidade de resíduos e criar condições para a sua reutilização ou 

valorização;
• definir um plano de manutenção.

Reabilitação do imóvel "O Século", localizado no Bairro Alto (Lisboa), Edifício Sede do 
Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território (imóvel classificado)

3 – O FUTURO
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Articulação com outras especialidades:

3 – O FUTURO
3.2 - Incentivos às práticas de circularidade

• O produtor de RCD deve promover a reutilização de materiais e a incorporação de 
reciclados de RCD na obra 

• Sempre que tecnicamente exequível, no âmbito da contratação de empreitadas públicas de 
construção e de manutenção, é obrigatória a utilização de, pelo menos, 10% de materiais 
reciclados, ou que incorporem materiais reciclados, certificados, relativamente à quantidade 
total de matérias-primas usadas em obra; obrigação de os materiais reciclados ou que 
incorporem reciclados serem certificados por entidades competentes (Decreto-Lei nº 102-
D/2020)



Concepção da intervenção:

Alternativas de maior eco-eficiência:
• produzidas a menor distância;
• de menor impacte ambiental: Rótulo Ecológico ou DAP;
de acordo com a Estratégia Nacional para as Compras
Públicas Ecológicas 2020;

• com maior conteúdo reciclado;
• de maior durabilidade (concepção com durabilidade) e/ou
que minimizem os custos de manutenção;

• Com maior potencial de reutilização e/ou de
reciclabilidade após a desconstrução e que minimizem
a futura produção e perigosidade dos RCD;

A sustentabilidade da intervenção de reabilitação
deve ser garantida em projecto e em obra, avaliada
e certificada, numa perspectiva do ciclo de vida.
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• Maximizar a vida útil das intervenções de manutenção e dos 
materiais nesta utilizados;

• Promover a facilidade de inspecção (inspecionabilidade) e de 
manutenção (manutibilidade);

• Selecionar equipamentos que minimizem o consumo de 
eletricidade e de água;

• Desenvolver um Programa de Gestão Ambiental (PGA) com 
requisitos para as actividades de uso e manutenção 
do edifício (incluindo o cálculo e a gestão dos RCD 
resultantes das intervenções de manutenção), de 
forma a garantir a sustentabilidade do edifício pós-
intervenção.
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Prevenção e gestão dos Resíduos de Construção e Demolição (RCD)
Decreto-Lei n.º 46/2008:

Nas obras sujeitas a licenciamento ou comunicação prévia (tal como a maioria das 
intervenções no âmbito do FNRE), o produtor de RCD tem de:
• promover a reutilização de materiais e a incorporação de reciclados de RCD na obra;
• assegurar a existência na obra de um sistema de acondicionamento adequado que 

permita a gestão selectiva e a triagem dos RCD ou, quando tal não é possível, o seu 
encaminhamento para operador de gestão licenciado;

Para as empreitadas e concessões de obras públicas, tem de ser elaborado um Plano de 
Prevenção e Gestão de RCD (PPGR) no projecto de execução.
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Intervenções no âmbito do FNRE - não estão legalmente abrangidas pela obrigatoriedade de 
desenvolver um PPGR, mas é fortemente recomendado que sejam seguidos os princípios de 
boa gestão de RCD, além dos procedimentos obrigatórios referidos.

Remoção de materiais contendo amianto (MCA), e acondicionamento, transporte e gestão 
dos respectivos RCD contendo Amianto (RCDA) gerados (Decreto-Lei nº 266/2007, de 24/7 
e Portaria nº 40/2014, de 17/2).

Prevenção e gestão dos Resíduos de Construção e Demolição (RCD)
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Prevenção e gestão dos Resíduos de Construção e Demolição (RCD)

• Reutilização de materiais e incorporação de materiais reciclados, incluindo de RCD, na obra
(Decreto-Lei n.º 73/2011 e Decreto-Lei n.º 46/2008): a rigorosa e exaustiva caracterização do
estado de conservação do edifício a reabilitar permitirá identificar todos os elementos
construtivos que não possam ser mantidos;

• Durante o processo de caraterização do existente
devem ainda ser identificados os materiais que
presumivelmente contêm fibras de amianto, os
quais devem ser inventariados e registados no
plano de segurança e saúde (PSS) em projecto
(Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29/10);
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Avaliação do existente:

• Deve ainda ser realizada uma auditoria pré-demolição (ou auditoria aos resíduos), a menos 
que a quantidade, a variedade e a perigosidade dos resíduos gerados pela  intervenção sejam 
consideradas não relevantes pelo dono de obra. Essa auditoria deve concluir se as referidas 
caraterísticas dos RCD serão relevantes e justificam a elaboração de um PPGR.
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Concepção da intervenção:

O projectista deverá adoptar metodologias e práticas nas fases de projecto que privilegiem a 
aplicação do princípio da hierarquia das operações de gestão de resíduos.

Prevenção e redução

Preparação para a reutilização

Reciclagem

Outros tipos de 
valorização (ex.: 

energética)

Eliminação
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Cálculo:

Mesmo que não seja realizada uma auditoria pré-demolição, a quantificação dos elementos 
que não podem ser mantidos deve incluir uma caracterização completa dos mesmos através 
da utilização de tabelas resumo que suportam estas auditorias.

Além da estimativa das quantidades de RCD, é necessário que sejam tidos em conta os 
impactes (ambientais e económicos) da sua gestão.
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• Fomentar a demolição selectiva;

• Maximizar a reutilização in situ dos RCD e a reciclagem, com redução do custo global;

• O transporte de RCD deve ser acompanhado de guias de transporte específicas;

• É necessário submeter à Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) um pedido de
autorização para os trabalhos de remoção de MCA.
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