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Circular nº 38/2014 
 

14 de Outubro  de  2014 

 
 
 
 
 

Assunto:  Extinção da permissão da utilização de fluidos frigorigéneos reciclados, que 

contribuem para a destruição da camada de ozono, HCFC (R22 e outros), a 

partir de 01 de Janeiro de 2015 

 

 

Caros Associados, 

 

 

O Regulamento (CE) n.º 1005/2009, de 16 de Setembro, transcrito para o direito nacional pelo 

Decreto-lei n.º 85/2014 (Ver Circular da APIRAC n.º 26/2014, de 27 de Maio), determina no 

art.º 11.º, n.º 4, a permissão até 31 de Dezembro de 2014 da utilização de 

hidroclorofluorocarbonetos reciclados para fins de manutenção ou reparação de equipamento 

existente de refrigeração, ar condicionado e bombas de calor, tal como aqui se transcreve: 

 

“4. Até 31 de Dezembro de 2014, é autorizada a utilização de 

hidroclorofluorocarbonetos reciclados para fins de manutenção ou reparação de 

equipamento existente de refrigeração, ar condicionado e bombas de calor, desde que 

tenham sido recuperados desse equipamento e possam ser utilizados apenas pela 

empresa que tenha procedido à recuperação como parte da manutenção ou reparação 

ou em relação ao qual a recuperação fazia parte da manutenção ou recuperação”. 

 

A APIRAC alerta mais uma vez os seus associados para esta situação, aconselhando a prevenirem os 

vossos clientes desta condicionante que pode determinar, no caso de fuga de fluido ou de 

intervenção para reparação, 

� a necessidade da recuperação para destruição dos gases ODS (R22 e outros da família dos 

HCFC) e sua substituição por substância alternativa, 
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� ou, mesmo, determinar o abate do equipamento se não houver fluido de substituição 

compatível, 

pois constitui contra-ordenação muito grave, conforme determinado no art.º 16.º, n.º 1, alínea l), do 

Decreto-Lei n.º 85/2014, a não observância do disposto no do art.º 11.º n.º 4, do citado 

Regulamento. 

 

No entanto, esclareça-se que não é obrigatória a substituição do fluido frigorigéneo em causa (HCFC-

R22 ou outros da mesma família de fluidos), desde que este não apresente fuga ou que não seja alvo 

de intervenção no circuito frigorífico por necessidade de manutenção ou reparação. 

 

Como comprovativo, transcrevemos a FAQ nº 17 da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), sobre as 

Políticas da Protecção da Camada de Ozono: 

 

17. Qual o prazo de utilização de equipamentos contendo HCFC? 

Os equipamentos que contenham ou dependam de HCFC, como é o caso do R22, 

podem continuar a funcionar após 31-12-2014. Contudo, a partir desta data e 

independentemente da quantidade de fluido frigorigéneo presente no equipamento, 

não será possível efectuar a manutenção desses equipamentos com utilização de 

substâncias regulamentadas. 

Assim, não é possível utilizar HCFC revalorizados ou reciclados para fins de 

manutenção e reparação dos equipamentos e para qualquer outro tipo de 

manutenção é preciso ter em conta o artigo 6.º do Regulamento n.º 1005/2009, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Setembro de 2009, que proíbe a 

colocação no mercado de produtos e equipamentos que contenham substâncias 

regulamentadas ou delas dependam. 

Deste modo, os equipamentos que contenham ou dependam de HCFC, como é o 

caso do R22, podem ser sujeitos a detecção de fugas após 31-12-2014, e quando 

deixarem de operar (devido às proibições acima mencionadas), podem ser 

convertidos (enchimento com substância que não seja ODS), ou desmantelados. Se 

os equipamentos não necessitarem de manutenção, podem operar indefinidamente, 

não sendo obrigatório substituir o referido gás até ao final de 2014. 
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Realça-se a necessidade de se proceder à pesquisa periódica de fugas de HCFC (R22 e outros da 

mesma família), conforme se determina no art.º 23.º, n.º 2, do mencionado Regulamento, sem 

prejuízo da obrigação da recuperação do fluido para destruição em caso de fuga ou de manutenção/ 

recuperação do circuito frigorífico, com a seguinte periodicidade: 

 

Carga de cada circuito frigorífico – Kg de HCFC-R22 (ou 

outro HCFC) 
Periodicidade da detecção de fugas 

Igual ou superior a 3 kg 12 em 12 meses 

Menos de 6 kg, se hermeticamente fechado e rotulado 

como tal 
12 em 12 meses 

Igual ou superior a 30 kg 6 em 6 meses 

Igual ou superior a 300 kg 3 em 3 meses 

 

 

Mantém-se a obrigatoriedade da empresa que explora os equipamentos de ar condicionado, 

refrigeração e bombas de calor, que contenham gases ODS que empobrecem a camada de Ozono, 

em recorrer a técnicos qualificados pela APA, segundo as seguintes categorias: 

 

− Trasfega de fluido – Técnicos dos grupos A, B. ou C 

− Detecção de fugas. Manutenção, reparação, assistência técnica, recuperação e reciclagem: 

 

≤ 15 kg/ circuito  –  Técnico dos grupos A, B ou C 

<150 kg/ circuito  –  Técnico dos grupos A ou B 

≥150 kg/ circuito  –  Técnico do grupo A ou do grupo B sob responsabilidade do Técnico 

do grupo A.  

 

Finalmente, recordar que o técnico que faz a intervenção deve preencher a respectiva ficha de 

intervenção (retirada do site da APA, segundo o Anexo II do Decreto-Lei nº 35/2008), entregando um 

exemplar ao seu cliente para registo e conservação durante o prazo de 5 anos. 
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No caso de encaminhamento de fluido para destruição ou de equipamento para abate, não esquecer 

de se preencher a GAR (Guia de Acompanhamento de Resíduo-modelo A da Imprensa Nacional) e 

dela fazer menção nas Observações da respectiva Ficha de intervenção, com indicação dos dados do 

Operador de Gestão de Resíduos que recebe o resíduo. 

 

 

 

Com os melhores cumprimentos 

 

 

 

A Direcção da APIRAC 

 


