REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DOS RECURSOS NATURAIS
Direção Regional do Ambiente

Resumo da Atividade da VALORMED – 2013- Região Autónoma dos Açores

Entidade
Atividade

Valormed – Sociedade Gestora de Resíduos de Embalagens e Medicamentos, Lda.
Gestão do sistema integrado de gestão de resíduos de embalagens e medicamentos SIGREM
•

Licença de 2007 para o exercício da atividade de gestão de resíduos de
embalagens no âmbito do sistema integrado

Licença

•

Despacho nº 85/2010, de 1 de fevereiro da SRE e SRAM – Extensão da licença
à RAA

•

Despacho nº 508/2012, de 10 de abril da SRE e SRAM – Prorrogação do prazo
de extensão da licença à RAA

1. Resumo da atividade e principais indicadores nos Açores
Na Região Autónoma dos Açores encontra-se implementado desde 2004 o Subsistema dos resíduos
de embalagens e medicamentos recolhidos em farmácias comunitárias. Em 2011, e na sequência da
aprovação da Extensão da Licença da VALORMED à Região Autónoma dos Açores, foi alargado ao
subsistema da Veterinária, e em 2013, foram iniciadas as recolhas no âmbito do subsistema das
Farmácias Hospitalares.
Principais indicadores de atividade na RAA

Indicadores

2013

2012

Farmácias aderentes (n.º)

45

44

1

2,3%

Centros de retoma (n.º)

1

1

0

0%

Armazenistas (n.º)

7

7

0

0%

11,873

7,416

4,457

60,1%

Resíduos recolhidos no subsistema farmácias comunitárias (t)

10,492

6,721

3,771

56,1%

Resíduos recolhidos no subsistema farmácias hospitalares (t)

0,675

0

n.a.

n.a.

Resíduos recolhidos no subsistema da veterinária (t)

0,706

0,695

0,011

1,6%

Resíduos recolhidos (toneladas)
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2. Centro de retoma existente nos Açores
Em 23 de Março de 2011 foi formalizada ao SIGREM a adesão da Cooperativa de União Agrícola (São
Miguel), no âmbito do subsistema da Veterinária, com as primeiras recolhas a serem realizadas em
2012.

3. Número de farmácias aderentes por ilha nos Açores
Num total de 49 farmácias existentes na totalidade das ilhas da Região Autónoma dos Açores, 45 são
aderentes ao SIGREM (91,8%), sendo que em 2013 se verificou uma adesão.

Evolução do número de farmácias aderentes na RAA.

Número de farmácias aderentes na RAA.

Nº de farmácias

Ilha

aderentes

Santa Maria
Corvo
Graciosa
Flores
São Jorge
São Miguel
Faial
Pico
Terceira
Total

0
0
1
1
2
23
3
4
11
45

4. Número de armazenistas aderentes por ilha nos Açores
Distribuídos pelas ilhas de S. Miguel, Terceira, Faial e S. Jorge, existiam, em 2013, 7 armazenistas
aderentes à VALORMED, que fazem armazenagem intermédia de contentores de resíduos de
embalagens e medicamentos fora de uso, recolhidos.
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5. Hospital
No final de 2012 foi formalizada a adesão do Hospital de Santo Espírito (Angra do Heroísmo), tendo
sido as primeiras recolhas ativadas em 2013.
6. Evolução das recolhas nos Açores
Em 2013, na Região Autónoma dos Açores recolheram-se 11,873 toneladas de resíduos de
embalagens de medicamentos fora de uso, provenientes dos subsistemas implementados,
representando um crescimento global de 60,1%. Este crescimento é em parte explicado pela
quantidade de resíduos que ficaram armazenados do ano anterior, pois nos últimos 3 meses de 2012,
por razões operacionais, não se realizaram transportes destes resíduos para o continente. Por outro
lado, em 2013 foram também transportados para o Continente todos os contentores da VALORMED
recolhidos nas farmácias do Faial, em 2012 e 2013.

Evolução das recolhas de resíduos desde o início da atividade na RAA

A VALORMED não possui informação sobre o número de embalagens de medicamentos colocadas no
mercado regional das Regiões Autónomas, pelo que não consegue aferir o contributo da RAA para os
objetivos de recolha nacional. No entanto, em 2013, a Região Autónoma dos Açores contribuiu com:
•

1,25% das recolhas efetuadas (10,4915) no Subsistema das Farmácias Comunitárias;

•

1,37% das recolhas efetuadas (0,706 ton) no Subsistema dos Medicamentos de Uso
Veterinário;

•

3,45% das recolhas efetuadas (0,67485 ton) no Subsistema das Farmácias Hospitalares.

Fontes:
- Relatório de Atividades 2013- VALORMED;
- SRIR (Sistema Regional de Informação sobre Resíduos).
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