
 

BCSD PORTUGAL 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFER 

 

Programa de Gestão de Resíduos 

Melhorar os desempenhos da Empresa 

 

EMPRESA 

A REFER – Rede Ferroviária Nacional, EP, criada pelo Decreto-Lei n.º 104/97 de 29 de 

Abril, encontra-se sob tutela dos ministérios das Obras Públicas, Transportes e 

Comunicações e das Finanças. Nos pressupostos da interdependência da gestão das 

empresas de transporte ferroviário, a REFER articula-se com o Instituto da Mobilidade e 

dos Transportes Terrestres na qualidade de regulador da actividade ferroviária. A empresa 

serve os actuais operadores: CP e Fertagus. 

 

A actividade central da REFER é a gestão da rede ferroviária nas suas vertentes de 

exploração e manutenção, a par de uma gestão racional do património ferroviário. 

Destaca-se ainda o investimento em modernização ou criação de novos canais 

ferroviários, acções que em conjunto visam proporcionar ao mercado uma infra-estrutura 

de transporte competitiva, eficiente e segura, com respeito pelo ambiente. Um dos 

desígnios da REFER é a aproximação das pessoas ao caminho-de-ferro, contribuindo para 

tal o seu esforço no enriquecimento das principais estações, dotando-as de interfaces com 

outros modos de transporte e de serviços, configurando-as para poderem servir como 

espaços de suporte à actividade económica ou de cariz cultural. Também tem sido uma 

preocupação crescente da empresa o aproveitamento dos troços de via desactivados, 

fomentando a sua requalificação de modo a poderem ser integrados na rede de 

“ecopistas”, proporcionando uma acessibilidade complementar, dedicada para fins 

turísticos ou de lazer a nível local.  
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O esforço de modernização da REFER também é demonstrado pela aplicação das mais 

evoluídas tecnologias na sinalização, nas telecomunicações e no comando e controlo de 

circulação, instrumentos essenciais para garantir a excelência do serviço deste modo de 

transporte, que é necessário continuar a dinamizar, para bem do equilíbrio e 

sustentabilidade ambiental do subsector dos transportes terrestres, constituindo o 

comboio movido a electricidade um dos poucos meios de transporte utilizado na 

actualidade, já alinhado com as políticas de controlo e redução de Gases de Efeito de 

Estufa. 

 

ENVOLVIMENTO 

Com a entrada em vigor do Decreto-Lei 239/97, de 9 de Setembro (e mais recentemente 

pelo D.L. 178/2006 de 5 de Setembro, que o revogou) novas exigências se colocaram na 

área da gestão de resíduos, tendo a REFER procedido em finais de 2003 à elaboração do 

seu Plano de Gestão de Resíduos, que foi desenvolvido segundo o lema “Resíduos = 

Recursos”, tendo como objectivo a implementação de uma verdadeira Política dos 3 R’s. O 

plano realizou um diagnóstico segundo quatro eixos essenciais: a caracterização dos 

resíduos, a identificação das redes de recolha e encaminhamento, a normalização de 

procedimentos e a qualificação dos operadores. 

 

ACTIVIDADES 

Na fase de caracterização dos resíduos, usou-se como amostra representativa o universo 

de resíduos armazenados na unidade do Entroncamento, tendo-se avaliado as 

quantidades existentes e as opções de gestão associadas. Numa primeira avaliação 

concluiu-se que os principais volumes de materiais correspondiam a resíduos inertes e 

não perigosos, sendo que grande parte deles possuíam elevado potencial de valorização 

(resíduos metálicos ferrosos e não ferrosos). Destacavam-se, pela sua quantidade, os 

resíduos de travessas de madeira que, face à classificação como resíduo perigoso, 

atribuída pelo Instituto de Resíduos no início de 2003, estavam impedidos de qualquer 

opção de gestão a nível nacional e obrigavam a um processo de exportação para o país 

vizinho, com os elevados custos associados. Nessa altura, a REFER solicitou ao Instituto 

de Resíduos a reclassificação do resíduo, sendo efectuado pelo Centro para a Valorização 

de Resíduos da empresa um estudo de caracterização que conduziu à mudança de 
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estatuto para resíduo não perigoso, abrindo novas portas para a sua gestão, 

nomeadamente ao nível da valorização energética. Outros exemplos podem ser dados do 

investimento na identificação de novas formas de valorização de resíduos, destacando-se 

a reciclagem dos isoladores cerâmicos, das travessas de betão e das nablas CIL. 

 

Na fase de recolha e encaminhamento de resíduos, foram inventariados pela REFER os 

principais pontos por todo o país, para os quais foram constituídos sistemas de gestão 

(entidades gestoras de diferentes fileiras de resíduos), assim como da rede de aterros 

licenciados.  

 

Numa terceira fase, ao nível da normalização de procedimentos, tendo a REFER uma 

tradição muito desenvolvida e bem estruturada neste campo, desenvolveu-se um novo 

método na linha da estratégia da integração da gestão de materiais usados e foi criada 

uma norma conjunta entre as Direcções de Aprovisionamento e Logística e a Direcção de 

Ambiente: Norma AL/AM-01/05. Foram assim integradas as diferentes partes da decisão, 

sendo de destacar a identificação de materiais com eventual interesse patrimonial ou 

museológico, assim como a procura de interessados, internos e externos à empresa. 

 

Na última fase, que consiste na qualificação de operadores, a REFER optou pela alteração 

do modelo em vigor. Foram então lançados a nível europeu dois processos de qualificação 

de operadores para a gestão de resíduos, relativamente a resíduos perigosos e não 

perigosos. Os números apontam para uma duplicação do volume de facturação da REFER 

nesta matéria, quando comparado com o exercício dos quatro anos anteriores. 

 

RESULTADOS 

A gestão de resíduos assumiu-se como uma prioridade do Sistema de Gestão Ambiental 

da REFER e trata-se de um exercício que tem produzido resultados, por força da 

colaboração empenhada de diferentes direcções. Está hoje em implementação um novo 

modelo que reflecte a “Política dos 3 R’s”, pois integra o abastecimento de materiais à 

empresa, estando em marcha acções de expansão e melhoria deste mesmo sistema, cuja 

implementação se iniciou há escassos dez meses. 
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O investimento efectuado na investigação & desenvolvimento tem revelado novas formas 

de valorização. As regras pelas quais se rege a gestão dos resíduos são transparentes e 

há um lote diversificado de operadores que trabalham para a empresa. Esta acção 

conjunta tem resultado numa redução de custos e aumento de proveitos da gestão.  

 

Trata-se de uma vertente do exercício ambiental, onde aos ganhos ambientais se estão a 

associar benefícios económicos e, por opção da empresa, benefícios sociais, fazendo 

reverter 10 por cento dos proveitos resultantes da venda de resíduos valorizáveis para o 

seu Fundo de Acção Social, enquadrado na estratégia de responsabilidade social da 

REFER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais informações em: www.refer.pt 

 


