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Introdução 

O presente relatório sintetiza os resultados de todas as atividades de consulta efetuadas 
no âmbito da avaliação do Regulamento (CE) n.º 1013/2006 relativo a transferências de 
resíduos, com a última redação que lhe foi dada (Regulamento Transferências de 
Resíduos), bem como do Regulamento (CE) n.º 1418/2007 relativo à exportação de 
determinados resíduos, para fins de valorização, enumerados no anexo III ou no anexo 
III-A do Regulamento (CE) n.º 1013/2006 para certos países não abrangidos pela 
Decisão da OCDE sobre o controlo dos movimentos transfronteiriços de resíduos. O 
relatório baseia-se no apêndice D do estudo de apoio1.  

Estratégia de consulta 

Em 2017, a Comissão apresentou a estratégia de consulta para a avaliação do 
Regulamento Transferências de Resíduos, a qual pode ser consultada na ligação seguinte: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/wsr_evaluation_consultation_strategy.pdf.  

Consulta pública 

A consulta pública visou recolher as opiniões dos cidadãos e organizações interessados, 
sendo especialmente direcionada àquelas partes interessadas com pouca propensão a 
participar nas restantes atividades de consulta, prioritariamente dirigidas a especialistas.  
                                                 
1  https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/926420bc-8284-11e9-9f05-

01aa75ed71a1/language-en/format-PDF. 
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O questionário foi redigido para o público em geral, pelo que continha menos 
terminologia técnica do que o Regulamento Transferências de Resíduos. Foi 
disponibilizado em todas as línguas da UE, no portal «Dê a sua opinião»2, mediante a 
ferramenta EUSurvey3. O período de consulta decorreu de 30 de janeiro a 27 de abril de 
2018. Com o intuito de maximizar a taxa de resposta, disponibilizou-se igualmente uma 
ligação para o questionário na página «Consultas» do sítio EUROPA4, tendo várias 
organizações sido diretamente contactadas e convidadas a divulgá-lo. 

Obtiveram-se 215 respostas ao questionário durante o período de consulta. A figura B-1 
representa a distribuição por tipo de respondentes. 

Entre os participantes da consulta, 89 (41 % do total) responderam em representação de 
empresas (das quais 44 grandes empresas com mais de 250 empregados e 26 empresas 
com 1 a 50 empregados), 31 de organizações empresariais nacionais, 28 de organizações 
empresariais europeias, 21 de autoridades públicas nacionais, 19 de organizações não 
governamentais, 10 cidadãos, tantos quantas as autoridades públicas regionais/locais, e 
um total de 7 em nome de empresas de consultoria, sindicatos e entidades da categoria 
«outros» (esta última com 3 participantes: um profissional independente, um organismo 
profissional e um grupo de interesses). A figura B-1 representa a distribuição por tipo de 
partes interessadas.  

  

                                                 
2  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_pt. 

3  https://ec.europa.eu/eusurvey/home/welcome?language=pt. 

4  https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-waste-shipment-regulation_pt. 
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Figura B-1: Distribuição dos participantes na consulta pública sobre a avaliação do 
Regulamento Transferências de Resíduos por tipo de parte interessada 

 

Figura B-2: Distribuição dos participantes na consulta pública sobre a avaliação do 
Regulamento Transferências de Resíduos por país 

 

A figura B-2 representa a distribuição por país. 
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Consultas direcionadas mediante entrevistas e inquéritos 

As consultas direcionadas realizaram-se por meio de entrevistas a certas partes 
interessadas e de inquéritos eletrónicos, tal como indicado seguidamente de forma 
resumida. 

Entrevistas iniciais a peritos 

No início do processo de recolha de dados, realizaram-se 12 curtas entrevistas-piloto 
estruturadas com peritos, a fim de complementar as informações recolhidas na análise da 
documentação. Participaram nestas entrevistas representantes das indústrias do setor dos 
resíduos, dos Estados-Membros e das ONG, tendo os resultados sido utilizados para 
validar o âmbito inicial da avaliação, as fontes de dados previstas e as lacunas de dados, 
bem como para fundamentar a recolha de dados primários resultantes da consulta pública 
e os exercícios de consulta direcionados realizados num estado mais avançado do 
processo de avaliação. 

Inquéritos direcionados 

Elaborou-se um inquérito direcionado destinado a ser conduzido por meio da ferramenta 
de inquéritos em linha CheckMarket. A primeira parte do inquérito tratou de questões 
avaliadas segundo cinco critérios aplicáveis a todas as partes interessadas visadas, sendo 
a segunda parte especificamente dirigida às autoridades competentes dos Estados-
Membros, com especial destaque para as disposições do Regulamento Transferências de 
Resíduos em matéria de inspeções e controlo do cumprimento.  

O inquérito foi divulgado no final de maio de 2018 e encerrado no final de junho do 
mesmo ano. 

Receberam-se 104 respostas ao inquérito direcionado em 19 Estados-Membros5. O 
inquérito foi construído de modo a permitir que as partes interessadas pudessem escolher 
as questões a que respondiam, tendo, porém, 59 % dos participantes respondido a todas 
as perguntas. 

  

                                                 
5  Tomadas em conjunto com as respostas da consulta pública, conclui-se que apenas não chegaram 

respostas de 4 Estados-Membros. Não houve mais tentativas de obter respostas desses países. 
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Figura B-3: Número de respostas à consulta direcionada por Estado-Membro 

 

 

Figura B-4: Tipo de organizações que responderam ao inquérito direcionado 

 

 

 

Seminários com as partes interessadas 

Organizaram-se dois seminários durante a avaliação, o primeiro em janeiro de 2018 e o 
segundo em setembro desse ano. Cerca de 60 participantes de todos os grupos de partes 
interessadas participaram em ambos os seminários.  

O primeiro seminário de um dia teve lugar em Bruxelas na quinta-feira, 11 de janeiro de 
2018, e serviu para validar os principais problemas até então encontrados na aplicação do 
Regulamento Transferências de Resíduos, tendo em conta os impactos positivos e 
negativos, e para determinar o alcance dos subsequentes exercícios de recolha de dados. 
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Os participantes receberam uma síntese dos problemas identificados a partir da análise da 
documentação e das entrevistas iniciais, tendo-lhes sido solicitado que confirmassem ou 
contestassem essas questões e contribuíssem com observações e elementos adicionais. 

De um modo geral, os participantes concordaram com os temas abordados e com o 
problemas identificados, tendo defendido a importância da utilização dos relatórios 
fornecidos pelos Estados-Membros no âmbito da aplicação do Regulamento 
Transferências de Resíduos, de ter em conta todas as partes interessadas na avaliação e de 
analisar os objetivos iniciais do regulamento face à evolução do mercado de resíduos, 
nomeadamente a relação com a economia circular. 

O segundo seminário de um dia teve lugar em Bruxelas na terça-feira, 11 de setembro 
de 2018, e serviu para validar as conclusões preliminares, resultantes da avaliação dos 
dados em função dos critérios e das questões avaliadas. Os participantes do seminário 
receberam os elementos seguintes: 

i. Antes do seminário — uma síntese com um breve resumo das conclusões 
da avaliação; 

ii. No seminário — apresentações efetuadas pelos consultores que apoiaram a 
Comissão no processo de avaliação, nas quais se aprofundou a análise das 
conclusões apresentadas na síntese anteriormente referida. 

 

As sessões dividiram-se em função dos critérios de avaliação. 

Em cada sessão, no seguimento das apresentações dos consultores, solicitou-se aos 
participantes que se pronunciassem acerca das conclusões preliminares. Terminado o 
seminário, incluíram-se estas opiniões no relatório do seminário, cuja versão provisória 
se colocou a consulta dos participantes. Em seguida, incorporaram-se as observações dos 
participantes no relatório final. 

De um modo geral, as partes interessadas concordaram com as conclusões preliminares, 
ainda que com alterações de redação e introdução dos matizes necessários para abranger 
os pontos de vista de todas as partes interessadas. 

As conclusões pormenorizadas dos seminários constam dos relatórios incluídos no 
apêndice G do estudo de apoio6. 

Observações recebidas sobre o roteiro da avaliação 

Receberam-se comentários da BDE (associação alemã que representa principalmente 
empresas privadas do setor da gestão de resíduos e do setor da gestão de águas residuais), 
da Associação Europeia de Recicladores de Resíduos Eletrónicos (EERA), da 
Confederação Europeia das Indústrias de Reciclagem (EuRIC), da União Europeia para a 
Incineração e o Tratamento Responsáveis de Resíduos Especiais (EURITS), da 
Plataforma Europeia de Reciclagem (ERP), da Associação Europeia de Gestão de 
Resíduos e de Serviços Ambientais (FEAD), da Remondis Industrie Service Group 
(RISG), da Subdireccion General de Residuos, da Finnish Environmental Industries 
(YTP), de Fabrice Sancho (cidadão), da Arsi Saukkola (inserida no grupo de 
organizações que não são empresas/sociedades/ONG) e de dois respondentes anónimos. 

                                                 
6  https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/926420bc-8284-11e9-9f05-

01aa75ed71a1/language-en/format-PDF. 
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As opiniões expressas e os dados apresentados decorrentes deste exercício foram 
utilizados diretamente no estudo de avaliação, tendo alguns respondentes fornecido mais 
informações no âmbito das restantes atividades de consulta, como referido anteriormente. 

Parecer da plataforma REFIT 

 A plataforma REFIT analisou as observações do Fórum Empresarial Dinamarquês, do 
Estudo Finlandês para a Melhoria da Legislação e por um membro do grupo de partes 
interessadas do Regulamento Transferências de Resíduos, tendo aprovado o seu parecer em 
19 de março de 20187. 

O grupo de partes interessadas observou que, ao longo dos anos, as autoridades nacionais 
e as partes interessadas levantaram uma série de preocupações quanto a certas 
disposições do regulamento que acarretavam encargos administrativos desnecessários, 
atrasos e custos adicionais para as transferências de resíduos, assinalando igualmente a 
ocorrência reiterada de transferências ilegais de resíduos. 

As duas primeiras observações analisadas pelo grupo disseram ambas respeito à 
imprecisão da definição de «resíduos» e ao estatuto de certos resíduos, bem como aos 
possíveis efeitos sobre o aumento da reciclagem de resíduos na UE. O grupo de partes 
interessadas reconhece que estes problemas dificultam o desenvolvimento de um 
verdadeiro mercado interno para a reciclagem de resíduos e o desenvolvimento de uma 
economia circular. O grupo de partes interessadas tinha conhecimento do trabalho 
realizado no contexto da revisão da Diretiva-Quadro Resíduos para ajudar a distinguir 
«resíduos» de «não resíduos» e no contexto da, na altura ainda não adotada, comunicação 
sobre a relação entre os produtos químicos, produtos e resíduos.  

O grupo de partes interessadas incentivou a Comissão a utilizar a revisão do 
Regulamento Transferências de Resíduos para clarificar estas questões e garantir a 
harmonização das definições e interpretações em todos os Estados-Membros. A atual 
diversidade de interpretações e medidas de aplicação prejudicam as oportunidades 
empresariais existentes no domínio da reciclagem de resíduos e na economia circular. O 
grupo recomendou que a Comissão reforçasse o intercâmbio de boas práticas em matéria 
de aplicação e controlo do cumprimento e que apostasse numa aplicação mais uniforme.  

O grupo considerou interessante a ideia de se analisar a possibilidade de adicionar outros 
tipos de resíduos à lista «verde», tendo em vista reduzir os encargos administrativos. Não 
obstante, tal só deve ser feito depois de devidamente avaliadas as propriedades dos 
diversos tipos de resíduos e o seu impacto previsível no ambiente. Sugeriu-se igualmente 
que se analisasse a forma de criar um registo de instalações de reciclagem certificadas e 
de diminuir as taxas de licenciamento na UE, caso os resíduos sejam transferidos para 
uma dessas instalações certificadas.  

A última observação versou o tema, mais específico, da falta de reconhecimento mútuo 
dos registos. Aparentemente, os Estados-Membros não reconhecem mutuamente os 
registos, o que provoca muitos registos paralelos que, por sua vez, representam um 
encargo administrativo para os transportadores. Além disso, na prática é muito 
complicado para os transportadores proceder a registos em Estados que não os de origem, 
pelas razões que a seguir se indicam: diferentes modos e validade dos registos, diferentes 
obrigações de informação para o registo e problemas linguísticos. Em consequência, o 

                                                 
7  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/recommendation-ix-3a-c_regulation-on-shipment-of-

waste_en.pdf. 
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transporte atrasa-se porque os transportadores estão à espera do registo ou perdem o 
serviço. O facto de o transportador não poder alterar a forma jurídica da empresa é 
igualmente um problema. O transportador tem de alterar a forma jurídica da empresa 
antes de solicitar o registo e, tendo feito esse pedido, aguardar a resposta dos Estados-
Membros. Entretanto, a empresa fica fora do mercado. Por último, as soluções digitais 
nem sempre são compatíveis entre países.  

O grupo de partes interessadas apoiou a sugestão de ser garantido o reconhecimento 
mútuo dos registos dos transportadores de resíduos, considerando ser possível garantir o 
mesmo nível de proteção do ambiente e da saúde humana, caso os requisitos mínimos e 
as fases do procedimento de registo fossem definidos a nível da UE e refletidos nos 
sistemas nacionais de registo.  

Quanto às exportações de resíduos plásticos, o grupo de partes interessadas sublinhou, no 
seu parecer, a evolução da situação mundial, referindo o reencaminhamento recente dos 
resíduos que costumavam ser transferidos para a China, no seguimento da proibição 
imposta por este país quanto à importação de determinados tipos de resíduos plásticos. O 
grupo mencionou igualmente que esta evolução cria oportunidades para os recicladores 
da UE.  

Contribuições ad hoc 

O quadro seguinte apresenta as contribuições ad hoc recebidas: 

Organização Interesses representados Natureza da contribuição 

Câmara de 
Comércio da 
Dinamarca 

Indústria dinamarquesa 

Apresentação por escrito, 
para além das contribuições 
apresentadas durante a 
consulta direcionada das 
partes interessadas. De um 
modo geral, as observações 
proporcionaram 
informações novas em pelo 
menos um critério de 
avaliação. 

EuRIC Indústrias europeias de 
reciclagem 

Eurometaux Indústria europeia de metais não 
ferrosos 

Hazardous Waste 
Europe 

Setor de tratamento de resíduos 
perigosos da UE 

FEAD Setores de gestão de resíduos e 
serviços ambientais da UE 

HOSZ (Hungria) Setor húngaro de gestão de 
resíduos 

VDEh 
(Alemanha) 

Fabricantes alemães de aço 

Veolia Setor privado — serviços de 
gestão de resíduos 
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Utilização das informações recolhidas  

Reuniram-se todas as informações num único arquivo de dados, tanto as recolhidas na 
consulta que é objeto do presente relatório de síntese como as resultantes da análise da 
documentação e da recolha de dados efetuadas pela equipa de consultores. Este arquivo 
possibilitou a verificação de todas as fontes de dados para cada questão avaliada, 
evidenciando-se informações importantes que foram posteriormente citadas na parte 
principal do estudo de avaliação. Em seguida, procedeu-se a uma análise para identificar 
contradições e consenso nos dados e nas declarações, que fundamentassem as conclusões 
do estudo de avaliação final. O segundo seminário das partes interessadas serviu para 
validar a versão preliminar destas conclusões com base nestas informações e para ajustar 
essas conclusões. Neste contexto, o relatório final tem em conta todos os contributos 
consensuais, sendo igualmente mencionados os contributos que obtiveram menor 
concordância. 

 


