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OBJETIVO

Esta especificação tem como objetivo definir as especificações para os equipamentos de resíduos urbanos a
aplicar em obras, geridas ou a gerir pela EMARVR e cujo Dono de Obra é uma entidade terceira.
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CAMPO DE APLICAÇÃO

A presente especificação é aplicável a todas as obras promovidas por entidades privadas, públicas ou
concessionárias de serviços públicos, designadamente:
a) Loteamentos particulares;
b) Empreitadas de obras públicas, promovidas por outras entidades públicas, incluindo as promovidas
pelo Município de Vila Real e respetivas Juntas de Freguesia.
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VARIÁVEIS, PARÂMETROS OU TOLERÂNCIAS

Descreve-se de seguida os requisitos para os equipamentos de resíduos urbanos a aplicar em todas as
obras mencionadas no ponto dois, geridas ou a gerir pela EMARVR.
3.1

EQUIPAMENTOS

3.1.1 – ESPECIFICAÇÕES COMUNS








Todo o equipamento a propor deve ser submetido à apreciação e consequente aprovação da
EMARVR.
A colocação e localização dos equipamentos de recolha de resíduos têm de ter em conta a
mobilidade do cidadão.
Todos os equipamentos situados na via pública têm de ser normalizados e dispor das características
apresentadas na presente especificação e na ESPDIM001 – Especificação para Dimensionamento do
Equipamento de Recolha de Resíduos Urbanos.
Os acessos aos pontos de deposição têm de permitir a circulação eficaz de viaturas de recolha
utilizadas pelo Município.
Os equipamentos utilizados para deposição de resíduos não devem permitir escorrências, pelo que
devem ser estanques.
As peças desenhadas têm de ser em número, forma e escalas iguais às das restantes infraestruturas
da responsabilidade da EMARVR, quando apresentadas em pormenor.
O Dimensionamento e características do equipamento a propor para deposição dos resíduos
urbanos devem respeitar o definido nas Especificações para Dimensionamento do Equipamento de
Recolha de Resíduos Urbanos - ESPDIM001.

3.1.2 – EQUIPAMENTO PARA DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS INDIFERENCIADOS



O equipamento para resíduos indiferenciados não pode ultrapassar a quantidade de dois
contentores por local de deposição.
Quando a produção ultrapassar a quantidade referida no ponto anterior, devem ser propostos
contentores e ecopontos subterrâneos.

Elaborado: Arcília Costa
Página 1 de 1

Aprovado: Manuel Moras

Data: 30-06-2016
Mod.100.00

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

MAT.003

MATERIAIS DE RESÍDUOS URBANOS

Revisão: 00

3.1.3 – EQUIPAMENTOS PARA DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SELETIVOS



A colocação dos ecopontos deve ser em quantidade adequada, de acordo com a relação mínima de
um ecoponto por cada raio de 200m e/ou um ecoponto por cada ponto de deposição de resíduos
indiferenciados.
No local destinado aos ecopontos deve existir uma placa, onde posteriormente devem ser
colocadas informações úteis pela EMARVR.
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