
 

 

 

Formação: 

 

Descrição:  

 

Este curso de formação pretende apresentar os conceitos base de gestão de resíduos e dotar 

os formandos dos conhecimentos necessários para o correto preenchimento do MIRR 

Integrado de Registo de Resíduos.

 

 

Conteúdos programáticos: 

 

 

 Gestão de Resíduos –

 Classificação de Resíduos (Lista Europeia de Resíduos);

 Recolha, Transporte e entrega de resíduos;

 Operações na Gestão de resíduos;

 Introdução à plataforma SILIAMB;

 Registo e Preenchimento do MIRR (Mapa Integrado de Registo de Resíduos).

 

 

Objetivos Gerais:  

 

No final deste curso os formandos deverão ser capazes de classificar diferentes tipos de 

resíduos, proceder ao registo na plataforma do SILIAMB e preencher os 

 

 

Destinatários: Quadros médios e superiores, com responsabilidades ao nível da Gestão de 

Resíduos e/ou com funções na área Ambiental

 

Duração: 2 horas 

Formação: Gestão Ambiental 
 

 

Este curso de formação pretende apresentar os conceitos base de gestão de resíduos e dotar 

os formandos dos conhecimentos necessários para o correto preenchimento do MIRR 

Resíduos. 

:  

– Conceitos e definições; 

Classificação de Resíduos (Lista Europeia de Resíduos); 

Recolha, Transporte e entrega de resíduos; 

Operações na Gestão de resíduos; 

Introdução à plataforma SILIAMB; 

o e Preenchimento do MIRR (Mapa Integrado de Registo de Resíduos).

No final deste curso os formandos deverão ser capazes de classificar diferentes tipos de 

resíduos, proceder ao registo na plataforma do SILIAMB e preencher os formulários MIRR.

Quadros médios e superiores, com responsabilidades ao nível da Gestão de 

Resíduos e/ou com funções na área Ambiental 

 

 

Este curso de formação pretende apresentar os conceitos base de gestão de resíduos e dotar 

os formandos dos conhecimentos necessários para o correto preenchimento do MIRR – Mapa 

o e Preenchimento do MIRR (Mapa Integrado de Registo de Resíduos). 

No final deste curso os formandos deverão ser capazes de classificar diferentes tipos de 

formulários MIRR. 

Quadros médios e superiores, com responsabilidades ao nível da Gestão de 


