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Guia para criação de passaportes de materiais 
para edifícios

Enquadramento

Um passaporte de materiais de
construção é uma ferramenta para
maximizar o seu potencial de
reutilização.

Trata-se de uma ferramenta
promissora de apoio à tomada de
decisão dos stakeholders do setor da
Construção com o objetivo de
promover a circularidade durante a
conceção, utilização, fim de vida e
recuperação de um edifício. Esta
ferramenta desempenha um papel
particularmente importante na fase de
projeto da construção, influenciando
positivamente a inovação e o design
dos materiais e produtos de
construção que serão (re)utilizados,
recuperados e reciclados.

O tema dos passaportes de materiais
é ainda bastante recente, com
diferentes abordagens a serem
adotadas para o seu desenvolvimento.

Ao contrário das Declarações
Ambientais de Produto, não existe
normalização para os passaportes de
materiais, o que impede a sua ampla
utilização no setor da construção.

O projeto mais conhecido que se
centrou neste tópico foi o BAMB2020 -
Building As Material Banks, um projeto
europeu concluído em 2019, que
resultou na criação de uma plataforma
pública com cerca de 300 passaportes
de materiais. No entanto, esta
plataforma já não se encontra
disponível ao público.

Existe, portanto, uma necessidade
evidente de orientações claras e
normalizadas para a criação e
implementação de passaportes de
materiais. O projeto Edifícios
Circulares procurou responder a esta
necessidade, tendo desenvolvido o
Guia para criação de passaportes de
materiais para edifícios.

    
   



Objetivos do Guia

Este guia teve como objetivo definir a estrutura
de um Passaporte de Materiais Circular e
fornecer uma metodologia robusta de
caracterização da circularidade dos produtos
de construção, promovendo assim esta
ferramenta junto dos stakeholders do setor da
construção.

Este guia pretende responder à seguinte
questão:

Que tipo de informação é necessária para
promover a circularidade nos edifícios ao nível
da conceção, gestão e fim de vida para apoiar
a tomada de decisão no setor da construção?

O guia promove assim um level-playing field,
com foco na avaliação da circularidade do
produto, procurando harmonizar os
parâmetros gerais do passaporte e normalizar
os parâmetros de circularidade.

O que é um Passaporte de Materiais?

O Guia propõe a seguinte definição:

Um Passaporte de Materiais Circular é um
conjunto digital de dados que fornece
informações sobre as características técnicas
de um produto de construção e identifica os
seus impactos ambientais assim como o seu
potencial de recuperação, reutilização e
reciclagem.

O Passaporte de Materiais Circular pretende
atingir os seguintes objetivos:

 Fornecer informações sobre as
características técnicas dos produtos de
construção;

 Promover a rastreabilidade das alterações e
utilizações dos produtos de construção
durante o seu ciclo de vida;

 Descrever como os produtos de construção
são implementados num edifício e como
estão ligados ao edifício e a outros
produtos;

 Avaliar o potencial de recuperação,
reutilização e reciclagem dos produtos de
construção.

A estrutura geral do Passaporte de Materiais
Circular divide-se em três secções e está
disponível em formato excel no website do
projeto.
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Saiba mais sobre o Guia 
para criação de 

passaportes de materiais 
para edifícios

https://construcaocircular.pt/edificios
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