
RESUMO 

Este trabalho teve como objectivo principal dar início à concepção de um sistema geral nacional de 

recolha selectiva de resíduos de veículos automóveis, que pudesse contribuir para a redução dos 

riscos ambientais e para a satisfação das determinações em estudo pela Comunidade Europeia nesta 

matéria, que dizem que a reutilização e valorização para todos os veículos em fim de vida deverão 

atingir 85% e 95% em 2005 e 2015, respectivamente. 

Como forma de atingir este objectivo pesquisou-se sobre três processos de recolha selectiva de 

resíduos auto - em oficinas auto, em centrais de desmontagem e em operadores de fragmentação -, 

que, após alguns ajustamentos, pudessem ter aplicabilidade em Portugal, e captaram-se algumas 

ideias para a gestão/coordenação dos mesmos. Uma análise da situação actual - em termos da 

legislação, da quantidade de veículos em fim de vida gerados actualmente em Portugal, da 

composição geral de veículos em fim de vida e da necessidade ambienta' e possibilidade de 

valorização de resíduos auto - e da extrapolação nacional dos resultados obtidos, através da 

realização de uma experiência piloto numa oficina auto, reforçaram a importância deste assunto. 

Foi proposta, de forma inovadora, uma estrutura organizacional integrada - em que uma Entidade 

Técnica coordenadora assume um papel chave para o funcionamento do sistema geral, através das 

competências e dos objectivos que lhe são atribuídos, como, por exemplo, a interligação entre os 

diversos parceiros do sistema geral - e a maneira como as oficinas auto - os dados bibliográficos 

sobre estas evidenciaram-se limitados - e as Informações Técnicas de apoio se devem organizar para 

este fim. Em relação a estas, de salientar que o manual de desmontagem defendido se tomou, não só 

revelador da importância que tem para a operacionalidade de avançadas centrais de desmontagem, 

mas também positivamente esclarecedor em relação à viabilidade de atingir as metas comunitárias, 

devido aos resultados práticos encontrados. 

A análise completa de um sistema holandês - não obstante muitas diferenças organizacionais, mas 

fins gerais comparáveis ao sistema aqui proposto -, das situações propostas e dos resultados obtidos 

- com redefinição das características principais para a implantação em Portugal de centrais de 

desmontagem -, foram, entre outros, alguns dos caminhos seguidos para reforçar a validação deste 

trabalho. 

O trabalho permitiu, assim, concluir que a concepção defendida, após alguns ajustamentos práticos e 

estudos de pormenor, é viável e tem aplicabilidade urgente em Portugal. 

ABSTRACT 

This work had as main objective to begin the conception of a national general system of automobile 

vehicles residues sorted collection. The purpose of this system is to contribute to the environmental 



risks reduction and to the European Community decisions under study that basically say that the reuse 

and recovery for all the end of life vehicles shall attain 85% and 95% in 2005 and 2015, respectively. 

As a way to get the above mentioned objective three processes of automobile residues sorted 

collection - at workshops, at dismantling centres and at shredding operators -, that after some 

adjustments could have applicability to Portugal, were searched. Some ideas to manage/co-ordinate 

these processes were also studied. An analysis to the actual situation - it means, legislation, end of life 

vehicles quantity in Portugal, end of life vehicles general composition and environmental need and 

possibility to reuse and recover automobile residues - and to the national extrapolation of the 

workshop results obtained through a pilot plant experience specially performed, has reinforced the 

importance of this subject. 

It was proposed on an innovator way an integrated organizational structure, where a coordinator 

Technical Entity assumes an important role for the general system operation through the abilities and 

goals that are attributed to it, like, the bridge between all the partners of the system. It was also 

suggested how the automobile workshops -the available bibliography was too short - and support 

Technical Information shall be developed for this aim. Regarding to this information, it is worth to 

underline that the suggested dismantling manual became not only the proof of the importance it has 

for the dismantling centres functionality , but also very elucidative of the practicability to achieve the 

European Community goals, taking into account the practical results that were found out. 

The general analysis of a Dutch system -in spite of several organizational differences, but with 

comparable general goals to the system here proposed -, of the ideas proposed for the Portuguese 

general system and of the attained experimental results was, among other, some of the ways followed 

to reinforce this work validation. 

Thus, this work allowed to conclude that the conception suggested, after some practical adjustments 

and particular detailed studies, is viable and has an urgent applicability to Portugal. 


