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É obrigação de empresas e empresários
prestar informação pelo portal da Agência
Portuguesa de Ambiente dos resíduos
produzidos pela sua actividade profissional.
A INSCRIÇÃO

AS GUIAS MOD. A

Estão sujeitos à obrigação de se inscreverem no
SIRAPA empresas ou empresários que na sua
actividade produzam resíduos perigosos como
definido na Lista Europeia de Resíduos ou tenham
mais de 10 funcionários.
A inscrição é feita pela internet acedendo ao site da
Agência Portuguesa de Ambiente.
(ver: www.apambiente.pt)
É pedido que se indiquem dados do responsável da
empresa e da organização e é atribuída uma senha e
respectiva password para acessos futuros.

A inscrição despoleta automaticamente a taxa anual,
de liquidação no mês de inscrição, em documento
próprio intitulado DUC (Documento Único de
Cobrança) que refere o prazo em que deve ser feito o
pagamento (30 dias) e o ano a que se refere.
O pagamento encontra-se facilitado com a
possibilidade de utilização de Multibanco, pagamento
bancário pela internet ou ao balcão.
Se o documento não for pago dentro do limite
estipulado a taxa pedida poderá ser duplicada,
segundo informação cedida pela A.P.A.
O comprovativo deste pagamento deve ser mantido
na empresa e disponibilizado às entidades
fiscalizadoras que o reclamarem.

O registo de cada entrega de resíduos aos
Transportadores e/ou aos Operadores Destinatários é
feito pelo preenchimento do impresso “Guia de
Acompanhamento de Resíduos – Mod. A” (ver figura).
Neste documento encontram-se descritos os três
intervenientes no normal circuito da entrega de
resíduos.
O Produtor é a empresa que gera os resíduos na sua
actividade, e que no caso de alguns resíduos não
perigosos pode acumular o papel de Transportador e
promover a entrega junto do Destinatário.
No seu espaço é referido o código do resíduo (LER) e
a sua natureza, bem como o peso e operação de
destino.
O Transportador promove o levantamento até à casa
do Destinatário dos resíduos produzidos pelo
Produtor, sendo solidário com este último até que o
Destinatário aceite, assine e carimbe a Guia Mod. A.
Existem casos em que a entidade que promove o
transporte é Destinatário também.
O Destinatário recebe do Produtor ou do
Transportador os resíduos e confere o descrito na Guia
Mod. A declarando o peso recebido, dando assim fim
ao ciclo do documento.
Cada entidade fica com uma das vias da Guia Mod. A.
No caso do Produtor recebe ainda como confirmação
de todo o trabalho feito, cópia do documento assinado
e carimbado pelo Destinatário.

O MAPA DE RESÍDUOS

TRANSPORTADORES E OPERADORES FINAIS

Como resultado da introdução dos dados sobre os
resíduos é gerado um mapa. Este documento mostra
quais os resíduos produzidos na actividade, suas
quantidades e as entidades que colaboram no
processo até ao seu destino final: Transportadores e
Operadores de Resíduos.

É necessário confirmar sempre que se está a trabalhar
com Transportadores e Destinatários devidamente
habilitados para a recolha e tratamento de resíduos.
Entregar indevidamente os resíduos torna os
Produtores igualmente responsáveis pelo que venha a
ocorrer com os seus resíduos.
Um dos modos de se certificar que está a entregar a
quem de direito os seus resíduos é exígir cópia da
autorização e o respectivo número ID.

O DOCUMENTO ÚNICO DE COBRANÇA

O COMPROVATIVO DE SUBMISSÃO
Anualmente, de 1 de Janeiro a 31 de Março, o portal
SIRAPA abre para ser possível lançar os elementos
referente aos resíduos produzidos no ano anterior. A
prova desse trabalho é feita com a impressão de um
comprovativo que deve ser junto ao Mapa e ao DUC
pago para disponibilizar às entidades inspectivas.

O TRABALHO DA APAMB
A APAMB garante, pelo seu serviço prestado aos
Associados Activos, que todo o processo de registo e
verificação de documentos e seus intervenientes estão
de acordo com a legislação em vigor.

Possui um sistema de alerta para pagamento do DUC
e complementa este serviço com a sua Auditoria
Ambiental (Inspecção Preventiva).
Durante todo o ano o Departamento do SIRAPA
acompanha e resolve questões burocráticas e resolve
situações que a A.P.A. a seu tempo vai respondendo.
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