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2. Podern ser convidados a participar no Colectivo de Di
rccc;ao, outros quadros e ttknicos superiores a designar pelo 
director do CDS-RECURS OS NATURAlS. 

3.0 Conselho Consultivo, reune-se ordinariamente uma vez 
pOl' mes e extraordinariamente, sempre que para tal for convo
cado pelo Director. 

ARTIGO 8 
Conselho Tecnlco 

1. 0 Conselho Tecnico e um colecti vo dirigido pelo Director 
do CDS-RECURSOS NATURAlS, que assiste a Direcc;ao nas 
quest6es tecnicas da especialidade, relacionadas com as acti
vidades do CDS-RECURS OS NATURAlS, a quem compete: 

a) Avaliar :e discutir as propostas de programas e pro
jectos, a serem desenvolvidos pelos departamentos 
tecnidos do CDS-RECURSOS NATURAlS; 

b) Analisarl normas tecnico-cientfficas relacionadas com 
a areal de gestao dos recursos naturais; 

c) Prop~r ~ direcc;ao do CDS-RECURSOS NATURAlS 
event4ais modificac;oes a serem feitas nos progra
mas ~ projectos em curso, bem como novas areas 
de tra~alho; 

d) Analisar: os resultados dos programas e projectos do 
CDS-lRECURSOS NATURAlS e as po~sfveis apli
cac;oe$ praticas para a gestao dos recursos naturais; 

e) Dar par~cer sobre trabalhos de investigac;ao a serem 
public,ados; 

j) Dar parer;:er sobre propostas de formac;ao, especializa
C;ao t6cnico-cientffica dos tecnicos do CDS-RE
CUR~OS NATURAlS para aprovac;ao superior; 

g) Pronunc\ar-se sobre quest6es cientfficas e de gestao 
dos recursos naturais sempre que solicitado. 

2. S:H \ Illcmbros do Conselho Tecnico: 
(/) ()~ tecnicos superiores afectos as areas de especiali

dade do CDS-RECURSOS NATURAlS; 
b) Dois representantes de instituic;6es de investigac;ao; 
c) Um representante da sociedude civil. 

3. 0 Conselho Tecnico reune-se trimestrulmente de formu 
ordinaria e extraordinariumente, sempre que para 0 efeito for 
convocado pelo seu director. 

4. Poderao tom'll' purte nus reunioes do Conselho Tecnico, 
outros tecnicos e especiali~tus sempre que 0 director 0 julgue 
necessario. 

ARllGo9 

Departamento de Recursos Naturals 

Sao func;oes do Departumento de Recursos Naturais: 
a) Conceber, promover e coordenur program as piloto 

relacionados com a gestao ge recursos naturais; 
b) Implementur projectos pHoto de gestao dos recursos 

nuturais; 
c) Subsidiar com infonnu<;i1o actualizada sobre gestao 

dos recursos nuturais, 0 bunco de dudos do CDS
-RECURS OS NATURAlS; 

d) Apoiar a realizac;ao de proCf)SSOS de avaliuc;ao de im· 
pactos ambientais. 

ARl'lOO 10 

Departamento de FormaQao e DivulgaQao 

Sao fun<;oes do Departamento de Fonnu~ii() e Divulgnc;ao: 

0) Promo vel' cursos de capacita<;iio e especializa~ao em 
materiu de gestiio (IInbiental; 
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b) Promover seminarios intersectoriais sobre u proble
~utica du gestao dos recursoJ> naturais; 

c) Disseminar as experienc,ins e resultados das pesquisas 
e actividades piloto de gestao dos recursos natumis; 

d) Promover programas de educac;ao e sensibilizuc;ao 
publica sobre gestao dos recursos naturuis. 

ARTIGO 11 
RepartlQiio de DocumentaQao e InformaQiio 

Sao func;oes da Repartic;ao de Documenta<;iio e Infonnac;1io: 

a) Manter actualizados documentos e bibliogmfia rele· 
vantes sobre u gestao dos recursos naturais; 

b) Estabelecer urn sistema de arquivo da documentuc;ao 
e actualizar regularmente a sua inventaria<;1io; 

c) Emitir e circular regularmente boletins con tendo a Ii&
'tagem dos documentos mais recentes; 

d) Facilitar 0 acesso e consulta dos documentos e biblio
grafia existente; 

e) Criar e manter actualizado urn banco de dados sobre 
aspectos relacionados com a gestao dos recursos 
naturais; 

j) Actualizar os sistemas de inforrnac;ao em uso nu ins
titui<;ao; 

g) Elaborar revistas e boletins sobre actividades desen
volvidas na area de gestao dos recursos naturais. 

ARTIGO 12 
RepartlQao de AdmlnlstraQiio e FlnanQas 

Sao fun<;oes da Reparti<;ao de Administrac;ao e Finan<;as: 
a) Gerir os recursos humanos, financeiros e materiais 

u cargo e responsabilidade do CDS-RECURS OS 
NATURAlS; 

b) Guruntir as condic;oes logfsticas pum Q funcionamento 
do CDS-RECURSOS NATURAlS; 

c) Assegumr 0 movimento do expediente; 
d) Elabomr 0 plano orc;amental; 
e) Munter actualizado 0 inventario e patrim6nio; 
j) Garantir os servic;os de apoio do CDS-RECURS OS 

NATURAlS. 
ARTlGo13 

Pessoal 

Os funcionarios e trabalhadores do CDS-RECURSOS NA
TURAlS, regem-se pelo Estatuto Geral dos Funcionarios do 
Estado (EGFE). 

ARTIGO 14 
Regulamento Interno 

o Ministro para u Coordenuc;ao da Ac<;iio Ambient'll apro
vura no pmzo de noventa dil}.s, up6s publica<;ao deste Decreto, 

'0 Regulumento Interne do CDS-RECURS OS NATURAlS. 

Decreto n.o 8/2003 
de 18 de Favereiro 

o artigll 9 du Lei n." 20/97, de 1 de Outubro, proibe 0 

dep()sito no ~(ll() (Ill no subsolo nacionais, bern como 0 lanc;a
mento panl a 'Iglld (lll para u atmosfera, de substunc1<ls ttlX1Cll!-. 
ou p()luidoru~. rOIll lim limite~ legal mente estabelecido~. d(1I 

que se torna necc~~,lri() definll' () quadro legul em que se deved 
proces~ur u ge~tii() de ~llb~ttlllcias poillidora~ re~llitante~ tin 
fllncionamento de lInidade~ ~anitarias. 
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Nestes termos ao abrigo do artigo 33 da referida lei, 0 Con
~elho de Mmlstros decreta: 

Artigo 1. E aprovado 0 Regulamento sobre a Gestao de Lixos 
Blo-Medicos, em anexo, que e parte integrante deste Decreto. 

Art. 2. 0 presente Decreto entra em vigor no prazo de no
venta dias apos a sua pubIicac;ao. 

Aprovado pelo Conselho de Ministros. 

Publique-se. 

o Primeiro-Ministro, Pascaal Malluel Maculllbi. 

Regulamento sobre a Gestao de Lixos Sio-Medicos 

CAPiTULO I 

Disposic;oes gerais 

ARTIGO I 

Defini~6es 

Para efeitos do presente regulamento define-se: 

a) Monitor de Higiene e SeguraDl;a Ocupacional (tec
nico de higiene seguran~a ocupacional e ambiental): 
e a pessoa designada em cada unidade sanitaria para 
coordenar a gestao de lixos bio-medicos desde 0 local 
da sua geraC;ao ate ao local da sua deposiC;ao final no 
interior ou nao da untdade sanitaria, assim como para 
providenclar tremamento e informac;ao aos trabalha
dores sobre questoes de saude ocupacional, seguranc;a 
publica e amblental associadas aos Iixos bio-medicos 
e outros nscos de saude e seguranc;a. 

b) GesHio de Risco: significa a identifica9ao sistematica 
de perigos, avaliac;ao dos riscos associados com os 
perigos Identificados e posteriormente 0 desenvol
vlmento de medidas de controlo para genr os riscos 
associados com cada urn dos perigos identiflcados. 

() Lixo: sao substancIas ou objectos sem utilidade para 
a untdade santtana, que se elimmam, que se tem a mten
<;ao de eltmmar ou que se e obrigado por leI a elimmar 

d) Lixo Bio-Medico: e 0 !txo resultante das actlvldades 
de diagnostlco, tratamento e investigaC;ao humana e 
vetennana. 

e) Lixo Infeccioso: e qualquer tipo de !txo que tenha en
trado em contacto com tecldos humanos. ~angue ou 
tluidos do corpo humano e antmal. 0 lixo mfeccloso 
pode tambem ser deslgnado como lixo contammado. 
!txo patologico, lixo blO-preJudlcIaI ou qualquer outra 
termmologIa usada para descrever lixo infeccioso. 

j) Lixo Anat6mico: e todo 0 lixo constltufdo por fluf
dos, despojos de tecido~, orgaos. membros. partes 
de orgaos ou membros de seres humanos e animals 
de qualquer especle, que sao removido~ ou !tbel tados 
durante clrurgias, partos, blopsJas e autopsias. 

g) Lixo comum: e todo 0 lrxo que nao tenha e~tado em 
contacto ou ~Ido contammado por tecido humano, 
~angue ou outro~ fluidos corporals. e que nao estep 
Inclu~o em qualquer da~ categona~ precedente~. 

II) Lixo de medicamentos: e todo 0 !txo con~!ttuid() por 
produto~ farmaceutlco~ fora de prazo, que n:io tenham 
out I a utdldade pam os paclente~ ou untdades ~antt,l
Ila", ou por mater ials ou "ub~tancra~ produzlda~ du
rante 0 fabncn e admml~trac;uo de pIOdutos faJ maceu
tICOS, excluindo o~ CltotOXICO~. 
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/) Lixo Radioactivo: e qualquer material contaminado 
por radio-isotopos. 

j) Lixo de Medicamentos Citot6xico: e 0 lixo consti
tufdo por medicamentos citotoxicos us ados no trata
mento de doenC;as cancerfgenas fora de prazo ou que 
nao tenham outra utilidade para os pacientes ou uni
dades sanitarias. 

k) Lixo Cortante e/ou perfurante: e 0 hxo constitufdo 
por objectos ou dispositivos usados ou descartados 
possumdo extremidades, gumes, pontas ou protube
rancIas rfgidas e agudas que podem cortar, plcar ou 
perfurar a pele humana. 

/) Outro Tipo de Lixo: e todo 0 lixo constituido por 
pequenas quantidades de Iixo especfflco que tern 0 

potencial de criar riscos especiais e ql.\e pode ser pro
dUZldo em algumas unidades sanitarias com servic;os 
altamente especializados. 

111) Perigo: e 0 potencial para degradar a quahdade do 
ambiente, prejudicar a saude e a vida das pessoas ou 
danificar propriedades. 

/1) Risco: slgniflca a probabilidade de ocorrencia de urn 
perigo e as consequencias resultantes desta ocorrencia. 

a) Substancias Perigosas: sao os produtos quimicos 
us ados em laboratorios, radiografias e agentes qufmi
cos de estenlizac;ao e de hmpeza. 

p) Trabalhador Auxiliar: significa pessoa sem vinculo 
laboral com a unidade sanitaria, mas que lida com 
o hxo nela produzldo. 

q) Unidades Sanitarias: significa hospitais, cIfOlcas me
dicas, dentanas e vetennanas, laboratonos de pesqui
sas mecticas, morgues e todos os outros servic;os que 
podem produzir ou manusear 0 lixo bIO-medlco, ou ter 
capacidade de produzir Iixo blO-medico, que possam 
colocar em risco 0 ambiente assim como a saude e a 
seguranC;a dos trabalhadores e do publico em geral. 

ARTIGO 2 

Objecto 

o presente regulamento tem como obJecto 0 estabeleclmento 
das regras para a ge"tuo do~ hxos blo-medlcos, com vista a 
salvaguardar a ~aude e ~eguran<;a dos trabalhadores das Unt

dades santtarias, dos trabalhadores auxIllares e do pub!tco em 
geral e mmimizar os Impactos de tai., IIxo~ sobre 0 ambiente. 

ARTIGO 3 

AmbitO' de aplica~ao 

o pre~ente Regulamento aplica-se as unldades santtanas, 
institUl\oes de mvesllga9ao, empresas ou pes~oa~ que: 

0) Produzem ou manuseiam hxo bio-medlco; 
b) Transportam lixo bio-medico; 
c) Elimmam lixo bID-medico; 
d) Estao empregues numa unidade ~anltaria que produz, 

manuseia ou elimina lixo blo-medlco; 
e) Sepm doentes, Itabalhadore~ Oll \ l'lt,mte~ duma uni

dade sanitaria que produz, m,lllll'oCld. transporta ou 
elimma lixo blo-medico. 

ARTIGo4 

Competencias em materia de gestao de lixos bio-medicos 

Em materia de gestao de !txos bID-medIcos compete ao: 

I. Mmlsteno para a Coordena<;ao da AC9uO Amblental 
a) Emllir e dlvulgar dlrectlvas de cumpIlmento obn

gatono pard as 1I0ldade., ~anItaria~ e empre.,a" 
relatlva<; aos proces<;()', de gestao de IIxos blo
-medicos. mclumdo tran"porte. armazenagem 
e deposi<;uo; 
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b) Licenciar, ouvido 0 Ministerio du S~\llde e 0 Conselho 
Municipul. as viaturus, instalu~6es e locuis para 0 

trans porte, armazenagem e deposi~ao de lixo bio
-medico; 

c) Pisculizur 0 cumprimento dus normas do presente Re
gulamento assim como das directivas sobre gestao 
de Iixos bio-medicos. 

2. Ministerio da Sallde: 
a) Desenvolver e manter actualizado, em coordena~ao 

com a institui~ao governamental responsavel pela 
protec<;ao do ambiente e com os conselhos muni
cipais, um sistema de gestao de lixos bio-medicos; 

b) Garantlr que se fa~a 0 tratamento do lixo infecclOSO 
antes da sua destruic;ao; 

c) Aprovar, ap6s consult a it institui<;ao governamental res
ponsavel pela protec<;ao do ambiente, os pIanos de 
gestao de lixos bio-medicos de unidades sanitarias 
e empresas que \idem com lixos bio-medicos; 

d) Fiscalizar os processos de segrega~ao do Iixo bio-me
dico e realizar, em coordenac;ao com outras entida
des, auditorias sobre os processos e instala~5e§ para 
a armazenagem e destruic;ao do lixo bio-medlco; 

e) Garantir que a deposi<;ao final do \ixo bio-medico den
tro das unidades sunitarias nao tenha impacto nega
tivo sobre 0 ambiente ou sobre a sallde e segLlran~a 
publicas; 

f> Realizar ac<;oes de forma<;iio e capacita<;ao em ma
teria de gestao de lixos bio-medicos; 

g) Supervisar, em coordena<;ao com 0 Ministerio do Traba
Iho, a actlvidade dos monitores e tecnicos de higiene 
seguranc;a ocupaclOnal e ambiental nas unldades 
sanitarias. 

CAPiTULO II 

Gestao do lixo blo-medico 

ARrtGO 5 
Plano de gesUio de IIxo bio·medico 

1. Todas as umdades samtarias, institutos de investjga~ao e 
empre~as abrangidas por este Regulamento, deverao desenvol
vel' um Plano de Gestao do lixo bio-medico por elas produ
zido, contendo informa~ao sobre: 

(I) Os processos de gestao de mco: 
• Identifica~ao dos perigos que cada tipo de lixo 

representa; 
• Determina<;ao dos riscos associ ados com os 

perigos; 
• Determina<;ao de medidas apropriadas para 

o controlo dos riscos; 
• Infcio da lmplementa<;ao das medidas de con

trolo e analise da sua eflcacia. 
b) Os processos de hJerarquia na gestao de Iixo: 

• Preven<;ao e minimizac;ao do lixo; 
• Reciclagem do lixo; 
• RecuperaC;ao de recursos; 
• Tratamento do Iixo; 
• Deposi~ao do Iixo. 

c) Devera conter ainda, informaC;6es sobre: 
• Os procedimento~ para 0 armazenamento e 

transporte no local do lixo bio-medico desde 
o ponto da sua gerac;ao ate ao locul da ~ua 
deposic;uo flnnl, quando a deposic;uo final 
for no local; 

• Ou do ponto da gemc;uo ate 0 Iixo blo-medico 
delxm 0 recinto dn unidade snllltariu quando 
() ponto tla deposi~ao final for fora da un i
dade sanitllria. 
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2. Os pianos aludidos no numero anterior deverao ser apre
sentados ao Ministerio da Saude. 

ARTIGO 6 

Obrigagoes especificas das unidades sanitarias, institutos 
de Investlga~ao e empresas que manuselam IIxo bio-medico 

Para alem das obrigac;6es constantes do artigo anterior, slio 
obrigac;oes especfficas das unidades sanitarias, institutos de 
investigac;ao e empresas geradoras ou manuseadoras de Iixo 
bio-medico: 

a) Minimizar a produ<;ao de lixo de qualquer especie; 
h) Garantir a segrega<;ao dos diferentes tipos de lixo; 
c) Garantir 0 tratamento do Iixo infeccioso antes da sua 

deposi<;ao; 
d) Assegurar a protec<;ao de todos os trabalhadores contra 

incidentes envolvendo Iixos e doen<;as resultantes 
da exposi~ao ao lixo bio-medico; . 

e) Garantir a protec<;uo do publico, dentro e fora dos limi
tes das unidades sanitt'irias e empresas, contra inci
dentes e doen<;as envolvendo Iixo bio-medico; 

j) Garantir que todo 0 lixo bio-medico que sai dos Iimites 
do perf metro da unidade sanitaria tenha um risco 
potencial de contaminac;uo mfnimo para os traba
Ihadores que'se encontram fora do perfmetro da 
unidade sanitaria e para 0 publico em geral; 

g) Capacitar os seus trabalhadores em materia de sallde, 
seguranc;a ocupacional e ambiente; 

11) Garantir que a deposi<;ao final do hxo blo-medico den
tro e fora das unidades sanitarias nao tenha impacto 
negativo sobre 0 ambiente ou sobre a saude e segu
ran~a publicas; 

i) Afectar um tecnico especializado em materia de hi
giene e seguranc;a ocupacional e ambiental para a 
coordena<;ao e supervisao do processo de gestlio do 
Iixo bio-m6dico. 

CAPiTULO III 

Armazenagem e identificayao de Iixo bio-medico 

A~'IIGO 7 
Normas para a armazenagem e identiflcagao de lixo blo-medico 

o processo de recolha e armazenamento do lixo bio-medico 
devera ser efectuado de acordo com as disposi<;oes do presente 
capitulo para garantir a sua conformidade e harmonia com 
pnncfplos e normas internacionais assumidas pelo paIs em 
Conven<;6es internacionals sobre gestao de lixos. 

ARTIGo8 

Segregagao do lixo blo-medlco 

o lixo bio-medico devera ser segregado de acordo com a sua 
periculosidade, devendo cada unidade sanittlria e empresa ma
nuseadora de lixos disp6r, no mlnimo, de condi<;6es de acon
dicionamento para as segullltes categorills de Iixo: 

a) Lixo infeccioso; 
h) Lixo cortante e/ou perfurante; 
c) Lixo anat6mico; 
d) Lixo comum; 
e) Outro tipo de lixo. 

ARI'IGO 9 

Identiflcagao e armazenamento de lixo infeccloso 

1. Os contentores de Iixo infeccloso deveruo ser identlflCtl
dos pela cor amarelll, bem como qUllisquer etiquetas de identi
fic(\~uo com ele relacionados. 
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2.0 lixo infeccioso devera ser segregado em sacos plasticos 
amarelos ou, quando tal nao seja possIvel, por quaisquer outros 
tipOS de saco plastico ou contentor impermeavel timbrado com 
uma ellqueta amarela com a mscri~ao "Lixo Infeccioso". 

3. Os contentQres de lixo infeccioso deverao estar c1aramente 
Identificados atraves do rotulo "Lixo Infeccioso" e deverao ser 
timbrados com 0 simbolo internacional para 0 Lixo Infeccioso 
abaIxo indlcado. 

ARTIGolO 

Identificac;:ao e armazenagem de lixo cortante e/ou perfurante 

1. 0 lixo cortante e/ou perfurante devera ser guardado em 
contentores com paredes fortemente rfgidas e devem ser pm
tados em amarelo a inscri~ao "Lixo cortante e/ou perfurante" 
Imprensa numa das partes proemmentes do contentor ou, 
quando tal nao seja possivel, timbrados com urn rotulo amarelo 
com as palavras "Lixo Infeccioso". 0 contentor devera apresen
tar amda 0 sfmbolo internacional para lixo infeccioso mtlicado 
no artigo anterior. 

2. Os contentores para lixo cortante e/ou perfurante pode
rao ser feitos a partir de contentores farmaceutlcos plasticos 
reclclados ou outros contentores fixos rfgidos pintados de 
amarelo ou ostentando uma etiqueta amarela com as palavras 
"Lixo cortante e/ou perfurante". 

ARTIGO II 

Identificac;:ao e armazenagem de lixo anatomico 

1. 0 lixo anatomico e considerado lixo infeccioso e devera 
ser devidamente guardado em contentores, pelo mais curto 
p~rlodo de tempo posslvel antes da sua deposi~ao fmal, de 
acordo com as se.guintes instruc;oes: 

a) Pequenas quantldades do tecido humano e amostras 
biopsias deverao ser guardadas em plasticos ama
relos, como os que sao aqui indicados para 0 lixo 
infeccioso; 

b) Grandes quantidades de Iixo anatomlco deverao ser 
guardadas em contentores com paredes rfgldas 
e Impermeaveis com a mscri~ao "Lixo InfecclOso" 
em amarelo e contendo 0 simbolo de lixo infeccloso. 

2. Sempre que posslvel dever-se-ao respeitar as praticas 
culturais da reglao onde se localiza a umdade sanitaria, desde 
que tais pniticas respeitem os mteresses de protec~ao da saude 
publica e do ambiente. 

ARTlGol2 

Identificac;:ao e armazenagem do lixo comum 

I. 0 lixo comum devera ser colocado em sacos plasticos 
claros e transparentes que podem ser colocados em qualquer 
contentor ou recipiente adequado para 0 efeito. 

2. Onde nao for posslvel usar sacos plasticos transparentes 
para 0 acondicionamento desta categona de lixo bio-medico, 
os contentore~ descritos no numero anterior poderao ser usa
do~, mas devera ser em condl~5es de que 0 seu conteudo possa 
ser mspeccionado sem que haja necessidade de se manusear 
fblcamente 0 seu conteLido. 

ARrIGO 13 

Lixo de medicamentos 
A m mazenagem de hxo de medlcamentos devera ser efec

tuado num contentor tlmbrado "hxo de medlcamentos" a ser 
deposJtado em local segura. 

ARTlGo14 

Substiincias perigosas 
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Todas as substiincias perigosas <;ieverao ser depositadas por 
forma a que estejam em conformidade com as indica~6es para 
o efeito emitidas pelo seu fabric ante e completamente rotuladas 
e informa~ao sobre a sua toxicidade e tratamento a exposl~ao 
aCldental deve estar disponfvel para os seus manuseadores. 

ARTlGO 15 
Lixo radioactiv~ 

1. 0 Ministerio da Saude devera dlspor de um registo de 
todo equipamento hospitalar que utilize fontes de materiais 
radioactivos no acto da importa~ao. 

2. 0 lixo radioactlvo devera ser seguramente armazenado 
e eficientemente protegido em contentores apropriados. As 
areas de armazenamento deverao ser completamente seladas, 
de modo que nao haja nenhuma posslbllidade de os trabalha
dores ou 0 publIco em geral terem contacto com os isotopos. 

ARTIGO 16 

Lixo de medicamento citotoxico 

Deverao ser completamente armazenados em contentores, 
rotulados e guardados numa area segura. 

CAPITULO IV 

Deposi~ao do lixo bio-medico 

ARTlGol7 

MtHodos de deposi~ao do lixo bio-medico 

1. As unidades sanitarias e empresa5 que manuseiam lixo 
bio-medico deveriio demonstrar, atraves de um processo de 
avalia~ao de riscos realizado durante 0 desenvolvlmento do 
Plano de Gestao de Lixo Bio-Medico, que a op~ao mais alta de 
deposi~ao do lixo, conforme os metodos apropriados para cada 
tipo de lixos, foi seleccionada como a op~ao mais alta, tendo 
sido exclufdas outras com recurso a um processo objectivo 
dlreccionado a protec~ao da saude, seguran~a publica e do 
ambiente. 

2. Qualquer unidade samtaria que nao usar a op~ao mais 
alta para 0 tratamento dos seus lixos, devera rever 0 seu plano 
de gestao de lixos de 2 em 2 anos, com a mten~iio de alcan~ar 
a op~ao mais alta para deposi~ao do seu hxo. 

ARTlGolS 

Oeposic;:ao do fixo infeccioso 

o lixo infeccioso devera ser eliminado por recurso as formas 
de destrui~ao final, abaixo indicadas por ordem de preferencia, 
nomeadamente: 

a) Esteriliza~ao por autoclave, retalha~ao seguida de 
aterro do material inerte; 

b) Incinera~iio sob alta temperatura; 

c) Esteriliza~ao qufmica seguida de aterro; 

d) Incinera~ao a baixa temperatura seguida de aterro dos 
resfduos; 

e) Deposic;ao em aterro samtario sob supervisao tecnica. 

ARTIGO 19 

Deposic;:ao de lixo cortante e/ou perfurante 

Os IIxos cortantes e/ou perfurantes deverao ~er elimmados 
por recUlSO as formas de destrul<;;ao final, abalxo indicadas por 
ordem de preferencIa, nomeadamente' 

a) Estenhza9ao por autoclave, retalha<;;ao segUlda de ateno 
do matenal merte; 

b) Incmera~ao a alta tempel atura; 
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c) Esteriliza~ao qUlmica seguida de aterro; 
d) Prevenir a acessibilidade do lixo cortante e/ou perfu

rante atraves da encapsula~ao em cimento seguida 
de aterro; 

e) Incinera~ao a baixa temperatura seguida de aterro dos 
reslduos. 

ARTIGO 20 

Deposl980 do lixo anatomlco e de fontes de materials radloactlvos 

1. Para a elimina~ao do lixo anatomico, 0 metoda a obser
vaT dependen.\ da quantidade e tipo do lixo, devendo-se para 
a escolha do metoda a usar, dar-se preferencia aque\e que 
garanta que qualquer risco de infec~iio seja mlnimo. 

2. 0 lixo anatomico deven\ ser agrupado e eliminado de 
acordo com as categorias abaixo indicadas, nomeadamente: 

a) Pequenas quantidades de Iixo anat6mico inc\uindo, 
dentes, tecidos e amostras de bi6psia que tenham 
side colocadas em plasticos amarelos de lixo infec
cioso ou outros recipieotes aprovados devem ser 
destruidos usando-se os metodos prescritos para 
o Iixo infeccioso, no artigo 18, conforme as prescri-
90es abaixo detalhadas, por ordem de preferencia: 

• Esteriliza~iio por autoclave, retalhaC;iio seguida 
de aterro do material inerte; 

• Incinerac;iio a alta temperatura; 
• Esteriliza~iio quimica seguida de aterro; 
• Incinerac;ao a baixa temperatura seguida de 

aterro dos residuos; 
• Deposic;iio em aterro sem tratamento sob super

visao tecnica; 
b) Grandes quantidades de sangue e grandes quantidades 

de f1uidos do corpo contaminados com sangue, 
deveruo ser destruidos atraves de \an~amento: 

• Num sistema de represa ou esgoto; 
• Numa cova segura dentro dos Iimites do esta

belecimento; 
c) Gral1des quantidades, incluindo grandes quantidades 

do tecido humano, orgaos, partes dos orgaos, mem
bros, partes dos membros e fetos deverao ser des
truldos atraves de: 

• Cremac;1io, 
• Enterro, 
• Entrega aos familiares para eliminac;iio de acordo 

com os ritos culturuis/religiosos, desde que 
tuis pniticas respeitem os interesses de pro
tec,!;ao da saude publica e do ambiente; 

d) Placentas poderao ser destrufdas atraves da: 
• Entrega aos famiJiares para elimina,!;ao de acordo 

com os ritos culturais/religiosos, de~de que 
tais praticas respeitem os interesses de pro
tec~ao da saude publica e do ambiente; 

• Lanc;amento numa cova segura dentro dos Iimi
tes do estabelecimento. 

3. Todo 0 equipamento obsoleto contendo fontes radioacti
vas com avarias irreparaveis, bem como todo 0 lixo radioactivo 
deve ser removido para depositos construfdos de acordo com 
as norm as estabelecidas pela Agencia Internacional de Ener
gia At6mica (AIEA). 

ARTIGo~1 

DeposlQ80 do IIxo comum e de outros IIxos 
com rlseos especifieos 

E:-.tas categorias de Iixos deverao ser tmtadu:-. p()r recllrso 
ao metodo que se julgar mms eonveniente, tendo em ennla () 
dl~po:,to no artigo 17, uma vez que estes podem pOI' vezes 
reqllerer prMicas especiais de manuseamento ou de gestf\o. 

I SERlE- NUMERO 7 

ARTIGO 22 

Deposl9ao do IIxo de medlcamentos 

Os fixos de medicamentos deverao ser eliminados pOl' 
recurso as formas de destruic;ao final, abaixo indicadas, no
meadamente: 

a) Lan~amento para 0 sistema de esgotos; 

b) Lan9amento para uma cova segura dentro dos Iimites 
da unidade sanitaria; 

c) Antibioticos nao usados poderuo ser enterrados numa 
cava ou preferencialmente incinerados. 

ARTIGO 23 

DeposlQ80 do IIxo de substAnclas perlgosas 

1. Quaisquer quimicos nao utilizados nas unidades sanita
rias poderao ser diluidos em agua e despejados no sistema de 
esgotos ou deitados numa cova segura dentro dos limites das 
unidades sanitarias. 

2. Todos os qufmicos devem ser completamente rotula
dos e a informac;ao sobre a sua toxicidade e 0 tratamento a 
exposi~ao acidental deve estar disponivel aos trabalhadores 
da saude. Se 0 fornecedor der conselhos especfficos sobre 
a sua deposic;ao, estes deverao ser observados para a depo
sh;ao do Iixo au dos qufmicos em excesso. 

ARTIGO 24 

Oeposl980 do Iixo radloactlvo 

Para a deposic;1io de Iixo radioactivo, as unidades sanitarias 
com isotopos armazenados deveriio iniciar eontactos com 
os fornecedores iniciais dos isotopos ou com 0 pais de origem 
dos isotopos, de modo a que estes possam ser seguramente 
reexportados de volta para 0 pais de origem para deposic;iio. 

ARTIGO 25 

DeposlQ80 do IIxo de medlcamento cltotoxlco 

1. Se qualquer unidade sanitaria tiver em seu poder Iixo 
de medicamento citotoxico, este devera ser completamente 
armazenado em contentores, rotulado e guardado numa area 
segura. 

2. Devera de seguida notificar 0 Ministerio da Saude, da 
presen~a desta categoria de lixos, para que este possa provi
denciar as orientac;oes necessarias sobre a forma mais segura 
para'a deposic;ao deste lixo. 

CAP(TULOV 

Transporte do lixo bio·m~dico 

ARTIGO 26 

Armazenagem nas unidades sanltarias de IIxos blo.medlcos 

Todo 0 Iixo bio-medico devera ser armazenado num local 
seguro onde 0 acesso para 0 pessoal da unidade sanitaria e 
restrito eo aces so para os doentes e demais publico em geml 
e proibido. 

ARTIGO 27 

Transporte de IIxos blo-medicos dentro das unidades sanltarlas 

1. 0 transporte de I ixos bio-medicos no interior das uni
dades sunilurias, desde 0 ponto da sua gerac,;ao ate aos loeais 
de armazenamento, tratamento e deposi~ao devera ser feito 
atrnves de carroc;ns OLI carrinhns que tenhum uma base e pnre
des s6lidas e que :-.ejllm Cnp(lZeS de conteI' tlufdos. Quuisquer 
derrllmnmentos de IIxo infeccioso, deverao ser contidos dentm 
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da carr09a ou carrinha e 0 equipamento de transporte devera 
ser desenhado e fabricado de modo a permitir uma lavagem 
e desmfec9ao faci!. 

2. Nas unidades sanitarias, onde 0 lixo bio-medico nao 
tenha qualquer tratamento para reduzir os riscos que este 
representa para a saude, seguran9a publica e para 0 am
blente, ate ao nivel pelo menos eqUlvalente do lixo muni
cIpal, a unIdade sanItana devera garantir que a segrega9ao 
do lixo seja mantlda dyrante 0 armazenamento, transporte 
e deposi9ao final deste. 

ARTlGO 28 

Transporte de lixos bio-medicos fora 
das unidades sanitarias 

Os hxos bio-medicos s6 poderao ser transportados para 
fora das unidades sanitarias em viaturas previamente licen
ciadas para 0 efeito, pelo Ministerio para a Coordena9ao 
da AC9ao Ambiental, para recolher e transportar estes tipos 
de Iixos. 

ARTlGO 29 

Criterios para 0 Iicenciamento das viaturas de transporte 
de Iixos bio-medicos 

1. Para a aprova9ao do modelo e condi90es para 0 licencia
mento de uma viatura para 0 transporte de lixo bio-medico, 
de acordo com os reqUlsitos prescritos neste Regulamento, 
o Mmisterio para a Coordena<;ao da Ac<;ao Ambiental, de
vera envJar 0 pedido para 0 MinIsterio da Saude, que podera 
tomar uma das seguintes decisoes: 

a) Recomendar a aprova<;ao do pedido; 

b) Recomendar a aprova<;ao do pedido mediante obser
vancia de algumas condi90es; 

c) Recomendar a reJei<;ao do pedido de licenciamento 
para salvaguarda da saude publica. 

2. Para a tomada de decIsao, 0 Ministerio da Saude, obser
vara dentre outros os segumtes critenos: 

a) Qualquer tratamento do hxo bio-medico para redu
zir 0 rISCO para a saude, seguran<;a publica e para 
o ambiente antes da deposl<;ao final; 

b) 0 rISCO potencial para a saude, seguran<;a publica 
e para 0 ambiente que 0 lixo medico representa 
durante 0 seu transporte; 

c) A capacidade da viatura de recolha do lixo, conter 
o Iixo bio-medlco, mante-Io seguro e sem acesso 
para pessoas nao autonzadas; 

d) A capacidade da viatura de recolha do lixo conter 
quaisquer fluidos que possam escapar ou ser 
Iibertados pelo lixo bio-medico; 

e) As praticas de manuseamento necessarias para car
regar as viaturas de recolha de lixo bio-medico e 
quaisquer nscos que isso possa causar aos tra
balhadores assoclados das unidades sanitanas, 
as vJaturas da recolha de hxo, bern como ao pu
blico em geral; 

f) A capacldade de se hmpar e desinfectar a vlatura 
depois da recolh.l e de~truI"Jo de urn call egc\
mento de lIxo blo-medlco, e 

g) Os procedlmento~ operacIOnais da organlzac;Jo 
que providencla 0 ~ervlC;o de recolha do LIxo e 
operac;ao da vlatura de recolha do hxo. 

CAPITULO VI 

Disposigoes finais 

ARTIGO 30 

Infrac90es 
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1. Constituem infrac<;oes admlntstratlvas e puniveis com pena 
de multa entre 50 000 000,00 MT a 100000 000,00 MT, para alem 
de Imposl9ao de outras san<;oes previstas na lei 0 embara<;o ou 
obstru<;ao, sem justa causa, a realiza<;ao das atribui<;oes cometidas 
as entidades referidas neste Regulamento. 

2. Constituem infrac<;oes puniveis com pena de multa entre 
100 000 000,00 MT a 200 000 000,00 MT, os segumtes factos: 

a) A nao observancia das disposi<;oes estipuladas nos capi
tulos III, IV e. V do presente Regulamento; 

b) Nao cumprimento das recomenda<;oes exaradas no am
bIto de urn processo de audltona amblental; 

c) Reincidencia. 

3. A aplica<;ao da multa prevista no n.o 2 do presente artigo, 
pode resultar como pena acess6ria, a ordem de encerramento 
da actividade ate a sua conforma<;ao com as disposi<;oes legais, 
dependendo da gravidade dos danos causados a saude publica, 
trabalhadores e ao ambiente. 

ARTlGO 31 

Gradua9ao das multas 

1. As multas dispostas no numero 1 do artigo anterior sao 
graduadas do seguinte modo: 

a) E aplicado 0 valor mais baixo para os casos primar.ios ou 
em que se verifiquem embara<;os a realiza<;ao da acti
vidade mspectiva nos termos deste Regulamento. 

b) E aplicado 0 valor mais alto nos casos em que a reahza<;ao 
da activldade inspectiva nao ocorre por raz5es impu
taveis ao infractor e este tenha agido com dolo. 

2. As multas dlspostas no numero 2 do artigo anterior sao 
graduadas do seguinte modo: 

a) E aplicado 0 valor de 100 000 000, 00 MT para os casos 
dispostos na alfnea a) do n.o 2 do artlgo 30 do presente 
Regulamento; 

b) E aplicado 0 valor de 150000000,00 MT para os casos 
dispostos na alfnea b) do n.o 2 do artigo 30 do presente 
Regulamento; 

c) E aplicado 0 valor de 200 000 000, 00 MT para os casos 
dispostos na alfnea c) do n° 2 do artigo 30 do presente 
Regulamento. 

ARTIC,O 32 

Cobran9a de multas 

1. 0 infractor disp5e de quinze dla~ P,\l a pagar a multa apli
cada, contados a partir da data de recepC;ao da notifica9ao. 

2. Decorrido 0 prazo supra estipulado sem que 0 infractor 
tenha procedido ao respectivo pagamento, 0 auto sera remetido 
ao J uizo Privativo de Execu<;ao Fiscal, para execu<;ao. 

ARTlGO 33 

Oestino dos valores das multas 

Os valores das multas estabelecidos no presente Regula
mento serao actuahzados sempre que se mostre necessario por 
dIploma mmlstenal conJunto dos Mmlstros do Plano e Finan<;as, 
para a Coordenac;ao da Acc;ao Amblental e da Saude. 

2. 0;. valores da;, multas estabelecldos no presente diploma 
tel ao 0 ~egumte de;,tmo: 

a) 30lk pala 0 Fundo do Amblente (FUNAB); 
b) 40';'(' para 0 Orc;amento do E~tad(), 
c) 30lfr, para 0 ref01C;o d()~ ~CI \ H;m de fI~cahz.lC;ao. 
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Nota$ explicatorlas 

Llxo Infeccl080 

o Lixo Infeccioso pode incluir os artigos listados na tabela 
abaixo indicada mas oulros artigos podem tambem ser consi
derados como lixo infecciosQ se eles satisfazerem a defini~1io 
acima indicada: 

Exemplos do IIxo infeccloso 

Condimentos Ligaduras 

Almofadas infeetadas com tecido, Papel infectado com teeldo, 
sangue ou flufdos do corpo sangue ou flufdos do eorpo 

Fraldas Sacos de sangue 

Sacos IV e doac;ao de eonjuntos sem Sacos de drenagem 
lixo contundente 

Garrafas de drenagem Tubos de drenagem 

Tubos naso-giistricos Seringas sem agulhas 

Recipientes de esputo 

Llxo perfurante eJou cortante 

o lixo perfurante e/ou cortante pode in~luir os artigos lis
tados na tabela abaixo indicada mas outros artigos podem 
tam bern ser considerados como Iixo perfurante e/ou cortante 
se satisfazerem a defini~ao acima indicada: 

Exemplos do IIxo perfurante e/ou cortante 

Seringas com agulhas anexadas Conjuntos de intravenosos de 
doac;ao 

Agulhas hipodermicas Lammas escalpelo 

Espigas intravenosas Suture agulhas 

Lancetas Pipetas pasteurizadas 

Qualqller vidro partido Ampolas quebradas/abertas 

I SERlE - N(;MERO 7 

Llxo anotomlco 
o lixo anat6mico pode incluir os artigos hstados na tabela 

abaixo indicada mas outros artigos podem tam bern ser consi
derados como lixo anat6mico se eles satisfazerem u definic;1io, 

Exemplos de lixo ana tom leo 

Tecido humano Membros ou parte dos membros 

Amostras biopsias Fetos 

Placenta 6rgaos ou parte dos orgaos 

Grandes quantidades de sangue Grandes qllantidadcs de flufdo 
contaminado com sangue 

Dentes 

Llxo generlco 
o Iixo generico pode incluir os artigos Ii~tados nu tubelu 

abuixo indicadu mus outros artigos podem tambem ser consi
derados como lixo generico se eles satisfuzerem u definiC;1io 
ucima indicada: 

Exem\llos do llxo generico 

Restos de comida Lixo geral de cozmha 

Matenal organico de origem Latas de bebidas, vidro e gar-
nao hllmana rafas plastIc as 

Jornais/Magazines Pape I de escrit6ri 0 

Material de embrulho Toalhas de papel nao conta-
minadas 

-
Embrulho~ de (;omida Pacotes de cigarros/tabaco 

Beatas de cigarros Clipes metalicos de papel/aper-
tadores 

Lapiseiras. lapis e borrachas Cartuchos de Impressoras lIsados 

Outro tlpo de IIxo 
Os tipos do lixo cobert os neste urtigo estfio indicudos nu 

tabela ahaixo inseridu, 

Oulro t1po de Iixo 

Llxo fannaccutlco Substllncias perigosas 

Lixo radioactlvo Lixo de medicumento CJtOt6X1CO 

Preyo - 8 000,00 MT 
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