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Prevenção e combate ao furto
Mecanismo adicional e de reforço no âmbito
da fiscalização da actividade de Gestão de
Resíduos:
Sistema Videovigilância e registo obrigatório
ENQUADRAMENTO
A lei define os meios de prevenção e de combate ao
furto e recetação de metais não preciosos com valor
comercial e prevê mecanismos adicionais e de reforço
no âmbito da fiscalização da atividade de gestão de
resíduos pelas forças e serviços de segurança e pela
Autoridade de Segurança Alimentar e Económica
(ASAE).
SISTEMA DE SEGURANÇA
Os operadores em cujas instalações se procede ao
armazenamento, tratamento ou valorização de
metais não preciosos são obrigados a adotar um
sistema de segurança que inclua, no mínimo, um
sistema de videovigilância para controlo efetivo de
entradas e saídas nas instalações onde são recolhidos.
O sistema de videovigilância a que se refere o número
anterior tem também como objetivo o reforço da
eficácia da intervenção legal das forças e serviços de
segurança e das autoridades judiciárias, bem como a
racionalização de meios, sendo apenas utilizável em
conformidade com os princípios gerais de tratamento
de dados pessoais previstos na Lei n.º 67/98, de 26 de
outubro (Lei da Proteção de Dados Pessoais), em
especial os princípios da adequação e da proporcionalidade, e por forma a assegurar, designadamente, a
utilização dos registos de vídeo para efeitos de prova
em processo penal.
O disposto nos números anteriores, incluindo o prazo
para implementação do sistema em causa, é
regulamentado em diploma próprio.
Sem prejuízo do disposto no número anterior, o prazo
de preservação das imagens do sistema de
videovigilância é de 90 dias.
REGISTO E CONSULTA
Os operadores em cujas instalações se procede ao
armazenamento, tratamento ou valorização de
metais não preciosos são obrigados a manter registo,
a efetuar diariamente, em suporte de papel ou
informático, neste caso no âmbito das plataformas
eletrónicas da Agência Portuguesa do Ambiente, I. P.
(APA), que contém os seguintes elementos referentes
a resíduos rececionados ou adquiridos:
a) A proveniência desse material, incluindo a
identificação do produtor ou detentor dos resíduos,
cujas cópias do documento oficial de identificação e do
cartão de contribuinte devem ser guardadas, a
morada do produtor ou detentor, a identificação do

transportador, a origem declarada e o dia e hora da
receção;
b) A descrição do material rececionado ou adquirido,
designadamente a quantidade, tipologia, características e valor;
c) O destino dos resíduos e a identificação do
transportador e do comprador;
d) Os meios de pagamento utilizados nas transações
em causa, incluindo a identificação do número de
cheque e ou do número da transferência bancária.
O registo em suporte de papel deve ser efetuado em
livro próprio e mantido pelo operador durante o
prazo de cinco anos contado desde o último registo
inscrito no referido livro, devendo o mesmo prazo ser
observado para o registo em suporte informático.
É autorizada a consulta do registo pelas forças e
serviços de segurança, pela ASAE e pelo Ministério
Público, incluindo a informação constante das bases
de dados informáticas referidas no número anterior,
de modo a proceder a diligências no âmbito das suas
atribuições, sendo aplicável o disposto nos artigos
30.º, 31.º e 33.º da Lei n.º 53/2008, de 29 de agosto,
que «[a]prova a Lei de Segurança Interna».
PAGAMENTO
Todo o pagamento a efetuar no âmbito da aquisição
de resíduos que sejam metais não preciosos é feito
através de transferência bancária ou cheque, neste
caso sempre com indicação do destinatário.
Excetua-se do disposto no número anterior o caso de
valores inferiores a 50,00 € situação em que o
pagamento pode ter lugar através de numerário
ACESSO A INSTALAÇÕES
Sem prejuízo do disposto na lei geral em matéria de
fiscalização da atividade, as forças e os serviços de
segurança competentes, bem como a ASAE, ficam
autorizados a entrar nas instalações em que se
procede o armazenamento, tratamento ou
valorização de metais não preciosos, que estejam
abertas ao público ou em horário de funcionamento,
de modo a proceder a diligências no âmbito das suas
atribuições, sendo aplicável o disposto nos artigos
30.º, 31.º e 33.º da Lei n.º 53/2008, de 29 de agosto.
Aquando da entrada nas instalações, é permitida a
fiscalização do interior de veículos que se encontrem
dentro daquelas, sendo aplicável o disposto nos
artigos 30.º, 31.º e 33.º da Lei n.º 53/2008, de 29 de
agosto.

As forças e serviços de segurança que verifiquem a
existência de fortes indícios da prática de crime de
furto ou de recetação de metais não preciosos, ou em
caso de flagrante delito, podem determinar o
encerramento temporário das instalações, sendo
aplicável o disposto no artigo 33.º da Lei n.º 53/2008,
de 29 de agosto.
Das diligências referidas nos números anteriores é
sempre elaborado relatório e feita comunicação à
entidade licenciadora nos casos a que se refere o
número anterior e, no mais curto prazo possível, ou,
no máximo, até 72 horas após a prática dos factos, é
feita comunicação ao Ministério Público.
FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO
Cumpre às forças e serviços de segurança e à ASAE a
fiscalização do cumprimento da lei.
As entidades licenciadoras são as previstas no DecretoLei 73/2011 de 17 de Junho.
IMPORTANTE CONSULTAR NO DOCUMENTO...
- Interdição do exercício da actividade;
- Regularização em 60 dias;
- Regime contraordenaconal
O QUE FAZ A APAMB
No âmbito das suas inspecções preventivas identifica a
falta como inconformidade na sua auditoria e dá
informação com vista à regularização.
No âmbito do apoio ao licenciamento dos Operadores
em causa chama a atenção para a implementação dos
sistemas necessários.
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