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A gestão de resíduos, é
o conjunto de atividade 
de carácter técnico, 
administrativo e �nan-
ceiro, relativas à recolha, 
transporte, tratamento, 
valorização e eliminação 
de resíduos.

É obrigatório que todas estas ativida-
des sejam executadas por empresas 
devidamente licenciadas para o efeito, 
como a ECODEAL e seus parceiros, de 
forma ambientalmente correta, para 
prevenir ou reduzir os impactes 
ambientais resultantes da produção 
de resíduos.

A gestão de resíduos perigosos e não 
perigosos é uma tarefa comum a 
todas as indústrias portuguesas e 
internacionais. Deve ser uma tarefa 
abrangente, o que passa invariavel-
mente pela conjugação de várias 
soluções quando pensamos em dar 
destino aos resíduos. A ECODEAL 
promove junto dos seus clientes não 

só a gestão global dos seus resíduos 
mas também uma gestão integrada 
de resíduos.

A ECODEAL recolhe e transporta 
resíduos industriais perigosos e não 
perigosos, fornece equipamento para o 
acondicionamento de resíduos entre 
outros.

GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS 
PERIGOSOS E NÃO PERIGOSOS



A ECODEAL, que tem experiência 
acumulada de vários anos dos seus 
acionistas e procede, desde 2008, à 
exploração de um CIRVER, é uma espe-
cialista em gestão de resíduos indus-
triais conseguindo oferecer aos seus 
clientes, uma solução integrada que 
combina vários aspetos a considerar 
quando se fala em gestão de resíduos:

Recolha e/ou transporte de resíduos 
industriais perigosos e não perigosos;
Fornecimento de etiquetas que 
permitam que todos os resíduos 
estejam identi�cados no parque de 
resíduos dos seus clientes;
Armazenamento temporário de 
resíduos industriais;
Fornecimento de equipamento para 
o acondicionamento adequado de 
resíduos;

Valorização e tratamento de resíduos 
industriais;
Gestão de parques de resíduos dos 
seus clientes colocando em “casa” 
dos clientes técnicos especializados 
e com formação especí�ca;
Acompanhamento e apoio técnico 
especializado e personalizado;
Limpezas industriais;
Consultadoria;
Formação.

Se procura uma solução de gestão integrada de resíduos, bem como uma empresa especializada no tratamento de resíduos indus-
triais perigosos e não perigosos, entre em contacto connosco. Nós temos as infraestruturas, as competências, bem como a 
experiência necessária para prestar a ajuda que necessita.

Óleos e solos contaminados com 
policlorobifenilos (PCB´s);
Transformadores e condensadores 
contaminados com policlorobifenilos 
(PCB´s);
Solventes halogenados e não 
halogenados;
Reagentes de laboratório;
Aerossóis;
Lotes fora de especi�cação;
Resíduos de fabrico e remoção de 
tintas e vernizes;
Pesticidas;
Embalagens contaminadas: jerrica-
nes, tambores, contentores de 1m3;
Embalagens metálicas;
Embalagens plásticas;
Águas oleosas;
Resíduos com hidrocarbonetos;

Gorduras;
Óleos;
Emulsões;
Líquidos de lavagem;
Resíduos provenientes dos separa-
dores óleo/água;
E�uentes de laboratório;
Resíduos líquidos contaminados 
com crómio;
Resíduos líquidos contaminadas 
com metais pesados;
Resíduos líquidos contaminados 
com cianetos;
Ácidos e bases de decapagem;
Banhos de galvanoplastia;
Banhos de �xação e revelação;
Águas de molha;
Águas de fosfatação;
Lamas oleosas;

Lamas de �ltro de prensa;
Solos e areias contaminados com 
metais pesados;
Lamas de ETAR e ETARI;
Cinzas Volantes;
Escórias;
Areias de decapagem;
Resíduos sólidos de remoção de 
tintas e vernizes;
Solos e rochas contaminados com 
hidrocarbonetos;
Areias e argilas contaminadas com 
hidrocarbonetos;
Lamas estabilizadas;
Misturas betuminosas;
Resíduos contendo amianto.

O QUE É A GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS?

O QUE FAZEMOS?
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A recolha e transporte 
de resíduos industriais 
não deve ser descura-
do pelas entidades 
envolvidas. 

Em Portugal, anualmente são produzi-
das milhares de toneladas de resíduos 
industriais perigosos e não perigosos, 
os quais necessitam não só de soluções 
de tratamento e�cazes, mas também 
de recolha e transporte em condições 
de segurança e em respeito pelas 
normas em vigor.

Em Portugal, a recolha e transporte de 
resíduos pode ser efetuada pelo 
destino �nal dos resíduos por empresa 
que detenha licença para transporte 
rodoviário de mercadorias por conta de 
outrem.

Devido à perigosidade de muitos 
resíduos industriais é necessário recor-
rer a um serviço devidamente licencia-
do para esse efeito por empresas 
especializadas e com experiência.

RECOLHA E TRANSPORTE 
DE RESÍDUOS



As operações de transporte de 
resíduos, nomeadamente de resíduos 
perigosos, em Portugal, devem seguir 
as regras impostas pela legislação 
aplicável, ou seja, o transporte deverá 
ser acompanhado da Guia de Acompa-
nhamento de Resíduos - Modelo A, de 
acordo com as indicações previstas na 
Portaria n.º 335/97 de 16 de maio, mate-
rializado no Modelo nº 1428 da Impren-
sa Nacional Casa da Moeda.

Caso se tratem de resíduos de constru-
ção e demolição (RCD), o transporte 
dos mesmos deverá ser efetuado acom-
panhado da Guia de Acompanhamento 

de Resíduos de Construção e Demoli-
ção (GARCD), de acordo com o modelo 
que se encontra na Portaria n.º 
417/2008 de 11 de junho.

Cabe ao produtor e/ou detentor dos 
resíduos garantir que o transporte dos 
mesmos é realizado de acordo com as 
normas legais vigentes e assegurar que 
o destinatário está devidamente habili-
tado para receber os resíduos em 
causa.
Sempre que os resíduos a transportar se 
enquadrarem nos parâmetros de classi-
�cação de mercadorias perigosas, as 
entidades envolvidas, nomeadamente 

o produtor dos resíduos, detentor e 
transportador estão obrigadas a 
cumprir com a regulamentação prevista 
quer na legislação nacional, no Regula-
mento Nacional de Transporte de 
Mercadorias Perigosas por Estrada 
(RPE), quer na união europeia, ao 
abrigo do Acordo Europeu Relativo ao 
Transporte Internacional de Mercado-
rias Perigosas por Estrada (ADR), bem 
como com outras disposições legais 
subjacentes à atividade.

A ECODEAL, enquanto empresa deten-
tora de um CIRVER - Centro Integrado 
de Recuperação, Valorização e Elimina-
ção de Resíduos Perigosos (CIRVER), 
está naturalmente habilitada para 
promover/realizar a recolha e transpor-
te de resíduos de uma forma integrada 
já que o serviço envolve o posterior 
tratamento dos resíduos.

A recolha e transporte é efetuada por 
técnicos especializados e usa viaturas 
devidamente adaptadas a esse propósi-
to, nomeadamente a questão de serem 

detentoras de ADR, bem como por 
condutores pro�ssionais, com carta 
ADR e formação sobre os procedimen-
tos a adotar em caso de situações de 
emergência.

Após a recolha, a carga é transportada 
para a unidade industrial da ECODEAL 
- CIRVER ECODEAL.
A ECODEAL confere um tratamento 
especí�co a cada tipo de resíduo, em 
respeito pela hierarquia de gestão de 
resíduos em vigor, privilegiando em 
primeiro lugar a reutilização, depois a 

reciclagem, seguindo-se da valorização 
energética e só depois por último a sua 
deposição em aterro. O nosso objetivo 
é promover e proteger a saúde pública 
e o ambiente.

Assim, caso procure um serviço 
especializado de gestão integral de 
resíduos industriais e um serviço quali�-
cado de recolha e transporte de 
resíduos perigosos, contacte-nos já, 
para que lhe possamos facultar a 
solução que procura.

PORQUÊ ESCOLHER A ECODEAL?

QUEM EFETUA A RECOLHA?
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RECORRA À ECODEAL 
PARA EFETUAR 
LIMPEZAS INDUSTRIAIS

A atividade industrial é propensa à 
produção de resíduos, perigosos e não 
perigosos, sendo muitas vezes necessá-
rio recorrer a soluções externas e pro�s-
sionais de limpezas industriais, A 
ECODEAL, através dos vários parceiros 
que possui para o efeito, presta o 
serviço de limpezas industriais, nomea-
damente em ambiente ATEX (Atmosfe-
ras Explosivas), tratando no seu CIRVER 

ECODEAL, os resíduos industriais 
resultantes das mesmas.
Após as limpezas industriais, os 
resíduos resultantes são transportados 
para o CIRVER ECODEAL - Centro 
Integrado de Recuperação, Valorização 
e Eliminação de Resíduos Perigosos, 
localizado na Chamusca.

LIMPEZAS INDUSTRIAIS



O transporte é efetuado por viaturas 
apropriadas, as quais são conduzidas 
por motoristas com formação ADR, 
sempre que aplicável, ao abrigo do 
Acordo Europeu Relativo ao Transporte 
Internacional de Mercadorias Perigosas 
por Estrada. O transporte é acompanha-
do por toda a documentação necessária 
de acordo com a legislação em vigor.

O CIRVER ECODEAL dispõe de 8 unida-
des de tratamento de resíduos, as quais 
permitem não só combinar as melhores 
tecnologias existentes a custos acessí-
veis mas também, oferecer aos nossos 
clientes a melhor solução e destino a 
cada resíduo produzido.

O CIRVER garante a recuperação, valori-
zação e eliminação dos resíduos indus-
triais perigosos e não perigosos, de 

forma a proporcionar uma maior prote-
ção à saúde pública e, naturalmente, do 
meio ambiente.

Deste modo, se pretende recorrer a um 
serviço especializado de limpezas indus-
triais e posterior tratamento de resíduos 
industriais, ao abrigo da legislação em 
vigor, contacte-nos, para que o possa-
mos ajudar e facultar-lhe o serviço que 
necessita.

Deste modo, estamos habilitados a 
realizar limpezas de tanques, bacias, 
separadores de hidrocarbonetos, 
ETAR’s, entre outros equipamentos. 
Nas operações de limpeza, são utiliza-
das viaturas com sistema de alta 
pressão, bombas e cisternas. Todos os 
trabalhos são realizados e supervisiona-
dos por colaboradores da ECODEAL 
devidamente quali�cados para o efeito, 

bem como, com a experiência necessá-
ria e exigível à operação e às condições 
de segurança exigidas em cada 
situação.

Sempre que seja aplicável, são emitidos 
certi�cados de desgasei�cação dos 
equipamentos sujeitos à limpeza indus-
trial.

Além disso, na ECODEAL, compreen-
demos as preocupações dos clientes 
relacionadas com a celeridade do 
procedimento de limpeza, pelo que o 
plano das operações de limpeza é 
estruturado de forma a ser célere e 
e�ciente, para minimizar o tempo, bem 
como o potencial incómodo associado 
à realização do serviço.

LIMPEZAS INDUSTRIAIS COM A ECODEAL

O TRATAMENTO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS NO CIRVER
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Uma situação de emergência ambiental é o resultado de um desastre ambiental 
sendo uma ameaça à saúde pública e ecossistemas.
Para o efeito, as causas podem ser distintas, mas têm um denominador comum: a 
libertação de substâncias perigosas.

O QUE SÃO AS 
EMERGÊNCIAS 
AMBIENTAIS?

INTERVENÇÃO EM SITUAÇÕES DE 
EMERGÊNCIA AMBIENTAL



INTERVENÇÃO EM SITUAÇÕES DE
EMERGÊNCIA AMBIENTAL COM A ECODEAL

A ECODEAL está capacitada para atuar e intervir em situações de emergência ambiental, 
nomeadamente em derrames, incêndios, acidentes rodoviários, entre outros.

Dispomos de parceiros com os meios e recursos que possibili-
tam uma intervenção adequada e rápida, de acordo com as 
normas de segurança. No que diz respeito aos resíduos 
gerados fruto de uma situação de emergência ambiental o 
CIRVER ECODEAL dispõe do tratamento indicado para os 
mesmos bem como, de capacidade de armazenagem neces-

sária para receber resíduos provenientes destas situações de 
emergência num curto espaço de tempo.
Para situações de emergência ambiental, opte pela 
ECODEAL, contactando-nos através dos diversos meios 
existentes para o efeito.
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OPTE PELA ECODEAL 
PARA A DESCONTAMI-
NAÇÃO DE SOLOS

O solo é um recurso precioso. A 
contaminação do solo representa um 
perigo para a saúde pública e para o 
próprio ambiente se, naturalmente, a 
descontaminação de solos for negli-
genciada.

A descontaminação de solos, é a 
única solução que permite garantir o 
nível adequado de proteção da saúde 
pública e ambiental.

Em matéria de descontaminação de 
solos, a ECODEAL dispõe da expe-
riência e competência técnica que 
permite facultar serviços que englo-
bam a elaboração de projetos de 
descontaminação e/ou remediação, o 
acompanhamento e supervisão do 
trabalho, bem como a elaboração de 
relatórios técnicos.

DESCONTAMINAÇÃO DE SOLOS
(”IN-SITU” E “EX-SITU”)



O QUE FAZEMOS?

Após a identi�cação do 
modelo conceptual de 
contaminação, é possível 
de�nir o método de 
remediação mais adequado, 
sendo que a seleção depende 
de fatores como:

A ECODEAL (CIRVER) consegue oferecer aos seus clientes através da sua expe-
riência e know-how uma vasta gama de opções de remediação in-situ e ex-situ. 
A ECODEAL detém um Centro Integrado de Recuperação, Valorização e Elimina-
ção de Resíduos Perigosos (CIRVER).

As disposições legais resultantes do Decreto-Lei nº 3/2004 de 3 de janeiro, que 
consagrou o regime jurídico do licenciamento da instalação e exploração deste 
tipo de estabelecimentos, implicam que um CIRVER tenha obrigatoriamente uma 
série de unidades de apoio ao tratamento de resíduos perigosos, sendo que uma 
dessas unidades é precisamente referente à descontaminação de solos.

Uma das várias e possíveis soluções que a ECODEAL pode oferecer, já existe em 
funcionamento na Chamusca (CIRVER), na sua unidade de descontaminação de 
solos (UDS).

Tipo de terreno;
Tipo de contaminantes presentes;
Melhores tecnologias disponíveis 
para o tipo de contaminação;
Uso futuro do terreno;
Custo e duração das operações.

Temos uma equipa cujas competências humanas e técnicas são 
conhecidas e reconhecidas, a ECODEAL pode ajudar a selecionar 
o melhor método de tratamento de solos contaminados 
permitindo assim a sua futura utilização num contexto adequado 
quer para a saúde pública, quer para o ambiente.

Os métodos de tratamento de solos 
contaminados ou de remediação podem 
ser classi�cados de duas formas:

Remediação "in-situ" - É a remediação 
que pode ser efetuada no local. Nestes 
casos, o material contaminado é 
tratado no próprio local, sem que se 
recorra à sua mobilização e remoção.

Remediação "ex-situ" - Trata-se da 
remediação fora do local. Este método 
envolve sempre a remoção, a qual é 
realizada através da escavação (dos 
solos) e da bombagem (águas), bem 
como o respetivo transporte para a 
unidade de tratamento, CIRVER 
ECODEAL.

OS NOSSOS 
MÉTODOS



(+351) 249 749 030
(+351) 249 749 039

Sede Social: Rua Pinhal do Duque, Eco-Parque do 
Relvão, 2140-671 Carregueira, Chamusca - Portugal

geral@ecodeal.pt
comercial@ecodeal.pt www.ecodeal.pt

A NOSSA GESTÃO DE 
RESÍDUOS PERIGOSOS

A gestão de resíduos perigosos inclui 
a recolha, valorização e/ou tratamen-
to e/ou eliminação de resíduos que, 
quando manipulados de forma impró-
pria, podem resultar em graves 
problemas para a saúde pública e 
para o ambiente, razão pela qual é 
necessário recorrer a um serviço 
especializado para o efeito.

Os serviços proporcionados pela 
ECODEAL não se reduzem ao espaço 
do CIRVER ECODEAL.
A ECODEAL disponibiliza soluções de 
gestão de resíduos perigosos aos 
seus clientes, de modo a facultar uma 
resposta adequada às suas necessida-
des.

SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO DE 
RESÍDUOS ESPECIALIZADOS



Operações de trasfega de resíduos 
através de bomba;

Operações de carregamentos de 
cisternas;

Reacondicionamento de resíduos 
em paletes, caixas, entre outras 
opções, para que as operações de 
transporte sejam efetuadas em 
condições de segurança;

Acompanhamento de cargas com 

etiquetagem e preenchimento da 
documentação legal aplicável, 
nomeadamente Guias de 
Acompanhamento de Resíduos e 
Guias de Transporte;

Colocação de 
embalagens/contentorização 
apropriada a cada tipologia de 
resíduo, devidamente etiquetada;

Outros.

O NOSSO MÉTODO

A ECODEAL possui técnicos especializa-
dos que se podem deslocar às instala-
ções do cliente para a realização de 
serviços técnicos de apoio, nomeada-
mente:

A ECODEAL sempre que solicitado pode oferecer a própria gestão do parque de resíduos aos seus 
clientes através da colocação de colaboradores especializados e com formação especí�ca.

Se precisa de ajuda com os seus resíduos contacte a ECODEAL.
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A RESOLUÇÃO COM A 
ECODEAL

A ECODEAL tem realizado, ao longo 
dos seus anos de atividade, trabalhos 
de resolução de passivos ambientais, no 
âmbito da requali�cação e/ou descon-
taminação de áreas degradadas.

Naturalmente, devido à perigosidade 
associada a muitos resíduos, a resolu-
ção de passivos ambientais deve ser 
efetuada por uma empresa devidamen-
te habilitada e conhecedora das melho-
res soluções e tecnologias para o efeito, 
como a ECODEAL.

GESTÃO DE PASSIVOS AMBIENTAIS



Enquanto empresa detentora de um 
Centro Integrado de Recuperação, Valori-
zação e Eliminação de Resíduos Perigo-
sos (CIRVER ECODEAL), temos a capaci-
dade, não só de tratar os resíduos e solos 
contaminados provenientes da resolução 
de um passivo ambiental (remediação 
ex-situ), mas também de oferecer 
soluções de remediação e tratamento 
dos resíduos e solos in-situ.

Cada solução de remediação in-situ 
apresentada é totalmente personalizada, 
tendo em conta a situação em questão e 
o tipo de contaminação em causa, e 
desenvolvida por técnicos experientes e 
conhecedores, que junto do cliente, 
desenvolverão a melhor solução nas 
várias vertentes, técnica e económica 
e/ou expondo os vários cenários possíveis 
para a remediação do local.

Todas as operações levadas a cabo para 
resolução de passivos ambientais são 
desenvolvidas por equipas experientes, 
competentes e devidamente formadas 
para o efeito.

A RESOLUÇÃO 
COM A ECODEAL

Assim, se equaciona recorrer a uma solução especializada de resolução de passivos ambientais, 
contacte a ECODEAL.
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ARMAZENAMENTO DE 
RESÍDUOS PERIGOSOS 
NA ECODEAL

Em Portugal, são produzidas toneladas 
de resíduos nomeadamente pelo setor 
industrial. Para fazer face às exigências 
associadas à gestão de resíduos é neces-
sário disponibilizar formas de acondicio-
namento e armazenamento de resíduos 
perigosos e não perigosos, de modo a 
acondicioná-los no local de produção e 
antes de os mesmos receberem o 
tratamento mais adequado.

Um serviço de acondicionamento e 
armazenamento de resíduos permite 
acondicionar este tipo de resíduos, 
durante um período limitado de tempo 
até os mesmos serem reencaminhados 
para as unidades de tratamento.

ACONDICIONAMENTO E 
ARMAZENAGEM DE RESÍDUOS



A ECODEAL, enquanto empresa deten-
tora de um CIRVER - Centro Integrado de 
Recuperação, Valorização e Eliminação de 
Resíduos Perigosos, está habilitada a 
efetuar o armazenamento de resíduos 
perigosos, dispondo de unidades de 
tratamento de resíduos cobertas, impos-
sibilitando o contacto dos resíduos com 

outros elementos, como a chuva, etc. 
Dispõe de uma plataforma completa-
mente impermeabilizada e bacias de 
retenção.

Para além da sua capacidade de armaze-
nagem no CIRVER, a ECODEAL disponi-
biliza aos seus clientes o serviço de forne-

cimento de acondicionamento de 
resíduos perigosos e não perigosos, em 
regime de cedência ou aluguer mensal, 
no local de produção dos mesmos e/ou 
no parque de resíduos dos seus clientes.

ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS 
PERIGOSOS COM A ECODEAL

Dispomos de equipamento adequado às características físico-químicas dos resíduos. Assim, se 
necessita de uma solução especializada para armazenamento de resíduos perigosos e não perigosos, 
contacte já a ECODEAL, para que possamos proporcionar o serviço de acondicionamento de 
resíduos que procura.


