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Ex. mos parceiros 

Incumbe-nos a Exma. Senhora Vereadora da Proteção Ambiental, Dr.ª Inês Barroso de congratular a disponibilidade 
de V. Exas. em participarem na 1ª sessão de esclarecimento sobre Gestão adequada de Resíduos Hospitalares (RH), 
no passado dia 19 de Fevereiro, prevista no Modelo Municipal de Gestão de Resíduos Hospitalares no Sistema de 
Recolha de Resíduos Urbanos, aprovado em reunião de câmara a 15 de fevereiro 2016, iniciando-se o projeto 
“Santarém Sustentável”, o qual tem como propósito dar acesso à informação sobre como se procede a uma 
adequada gestão de RH. Informa-se que infelizmente não nos será possível organizar, para já, a visita às tecnologias 
de tratamento de RH, prevendo-se agendar uma nova data breve que será comunicada atempadamente a V. Exas. 

De seguida apresenta-se, conforme solicitado por V. Exas. na sessão de esclarecimento, um resumo do 
cumprimento da legislação habilitante. 

Conceito 

 Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 
17 de Junho  

RESÍDUOS HOSPITALARES (RH) – Resíduos resultantes de atividades de prestação de cuidados de saúde a seres 
humanos ou animais, nas áreas da prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação ou investigação e ensino, bem 
como de outras atividades envolvendo procedimentos invasivos, tais como acupunctura, piercings e tatuagens. 

RESÍDUO URBANO (RU) - o resíduo proveniente de habitações bem como outro resíduo que, pela sua natureza ou 
composição, seja semelhante ao resíduo proveniente de habitações 

Os Resíduos hospitalares não são urbanos. São constituídos por quatro grupos em que o grupo I e grupo II (Despacho 
242/96), seguidamente discriminados, podem ser equiparados a urbanos. O Artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 
178/2006, na sua redação atual, “Princípio da responsabilidade pela gestão”, responsabiliza o produtor de resíduos 
pela sua gestão a destino final adequado, tendo os municípios responsabilidade pela gestão dos resíduos urbanos 
(RU) até uma produção de 1100 litros /dia.produtor. Os grupos III e IV são resíduos perigosos que exigem 
tratamento especifico não tendo o município competências para a sua gestão. 



 

 

 
 

 

 Despacho nº 242/96, de 13 de Agosto 

 

Como fazer 

 Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 
17 de Junho  

O preenchimento online do MIRR (Mapa Integrado de Registo de Resíduos) na plataforma da Agência Portuguesa do 
Ambiente (SILiAmb) é obrigatório para os Produtores de Resíduos Perigosos aplicado à problemática da sessão de 
esclarecimento, abrangendo ainda os produtores de resíduos não urbanos com mais de 10 trabalhadores. 

Até 31 de Março de cada ano. 

É da Responsabilidade do Produtor dos Resíduos: 

- O registo inicial na plataforma SiliAmb; 

- A submissão do MIRR; 

- O pagamento anual da taxa correspondente diretamente à Agencia Portuguesa do Ambiente. 

 Portaria n.º 289/2015 de 17 de Setembro 

Novo Regulamento de Funcionamento do Sistema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos (SIRER) - o 
pagamento da taxa anual de registo no SIRER passa a ser efetuado antes da submissão dos mapas de registo de 
resíduos (Artigo 12.º - taxas). 

A taxa anual de registo no SIRER deixa de ser paga por altura da data de inscrição do Estabelecimento e passa a ser 
paga exclusivamente durante o período em que é possível preencher e submeter o MIRR, para os utilizadores 
enquadrados no ano de reporte. 



 

 

 
 

 

Local de Registo: https://siliamb.apambiente.pt/ 

 Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente 

Nomear o Representante para a Organização e os Responsáveis dos Estabelecimentos. 

Entrando no SiLiAmb com o NIF e senha da ORGANIZAÇÃO, aceda ao separador Procurações na área Perfil/contactos 
e indique qual é o NIF de pessoa singular do Representante da Organização. 

Faça upload do documento (pdf) comprovativo dessa delegação de competências. 

Exemplo de documento comprovativo a carregar em PDF: 

•Declaração do representante legal da empresa (assinada e carimbada) a atribuir essa responsabilidade. 

•Certidão Permanente, com informação dos gerentes. 

Com os dados de acesso à Organização pode proceder à criação do Estabelecimento e da Procuração de 
Representante 

•O Representante é quem define cada um dos responsáveis pelos estabelecimentos. 

Os formulários MIRR 2015 só ficam visíveis se o Estabelecimento: 

•Tiver um Responsável atribuído; 

•Com estado Ativo; 

•Apresentar Registo em dia;  

•Enquadramento MIRR definido para o ano 2015. 

Formulários MIRR 

Após fazer login com o NIF pessoal do RESPONSÁVEL do estabelecimento, no qual pretendemos efetuar o 
preenchimento do MIRR; 

No separador de “Estabelecimento” definir o enquadramento do MIRR; 

Como produtor de resíduos preencher: 

•Formulário B 

 Decisão 2014/955/UE, da Comissão, de 18 de dezembro, em vigor desde 1 de junho de 2015 - Lista 
Europeia de Resíduos (LER) 
 
 
 
 

https://siliamb.apambiente.pt/


 

 

 
 

 

CAPÍTULO 18 - RESÍDUOS DA PRESTAÇÃO DE CUIDADOS DE SAÚDE A SERES HUMANOS OU ANIMAIS E/OU DE 
INVESTIGAÇÃO RELACIONADA (EXCETO RESÍDUOS DE COZINHA E RESTAURAÇÃO NÃO PROVENIENTES DIRETAMENTE 
DA PRESTAÇÃO DE CUIDADOS DE SAÚDE) 

 

CAPÍTULO 15 - RESÍDUOS DE EMBALAGENS; ABSORVENTES, PANOS DE LIMPEZA, MATERIAIS FILTRANTES E 
VESTUÁRIO DE PROTEÇÃO SEM OUTRAS ESPECIFICAÇÕES 

 

CAPÍTULO 20 - RESÍDUOS URBANOS E EQUIPARADOS (RESÍDUOS DOMÉSTICOS, DO COMÉRCIO, DA INDÚSTRIA E DOS 
SERVIÇOS), INCLUINDO AS FRAÇÕES RECOLHIDAS SELETIVAMENTE  

 

Para uma gestão interna adequada com garantia do devido encaminhamento a Agência Portuguesa do Ambiente 
(APA) disponibiliza na sua página web os operadores licenciados para a gestão de resíduos. 
https://silogr.apambiente.pt/pages/publico/index.php 
 

https://silogr.apambiente.pt/pages/publico/index.php

