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Iniciativa da APAMB em marcha

AFIXO COM O N.º APA DOS ASSOCIADOSAFIXO COM O N.º APA DOS ASSOCIADOS
O pedido frequente por parte de alguns Associados, e a necessidade das empresas 
saberem o seu número de registo para efeito de resíduos, levou a APAMB a tomar a  
iniciativa de o passar a indicar no Dossier Ambiental promovido pelas Inspetoras.
No entanto, para maior facilidade de comunicação com os operadores foi achado por 
bem fazer um afixo plastificado, personalizado.

O referido afixo, que aqui reproduzimos, está a ser enviado a todos os Associados por  
intermédio dos nossos comerciais e inspetoras.

Aproxima-se mais um registo anual de resíduos:

MAPA RESUMO DE RESÍDUOS DE 2017MAPA RESUMO DE RESÍDUOS DE 2017
Todos os anos fomos habituando os nossos Associados ao envio do Mapa Resumo de 
Resíduos com a newsletter  para que possam fazer  a descrição das guias  Mod. A 
enviadas a operadores de Janeiro a Dezembro de cada ano.
O mapa de 2017 será (em princípio) o último já que para o ano de 2018 estarão em 
vigor as E-GAR (guias eletrónicas) com um procedimento de registo diferente.
A APAMB está preparada já para a mudança, tem até uma linha de apoio própria para 
fazer guias e resolver problemas ( 965 039 388 ) e sobretudo estará apta a fazer as 
validações no sistema SiliAmb.
Se ainda tem dúvidas não hesite em contatar com a Associação que a sua 
transição  para  o  novo  modelo  de  registo  de  resíduos  connosco  está 
garantida!

Saiba com o que pode contar:

FORMAÇÃO APAMB/TTERRAFORMAÇÃO APAMB/TTERRA
A  Associação  em  parceria  com  a  Tterra  está  a  promover  um  levantamento  de 
necessidades formativas junto dos Associados.
A ideia de pedir aos Associados a sua opinião, sobre quais os temas que são mais 
necessários  ou  apelativos  a  cada  atividade,  permitirá  desenvolver  módulos  mais 
interessantes e dedicados, e por isso de mais utilidade às empresas e empresários.
Recordamos que a formação aos trabalhadores é obrigatória e altamente penalizada a 
sua falta.
Uma vez traduzidos em números as 
escolhas dos Associados será mais 
fácil  apresentarmos  sugestões  aos 
empresários e estes levarem a cabo 
o  seu  Plano  Anual  de  Formação, 
outra das obrigações muito em falta 
nas empresas.
Responda  ao  nosso  inquérito 
carregando  no  link  que  sugerimos 
no nosso email  ou pelo formulário 
que anexamos (via fax ou ctt).
Agradecemos antecipadamente a vossa colaboração sendo que este pedido não vos 
roubará mais do que 4 ou 5 minutos e ajudará a poupar dinheiro!

Entretanto recordamos que podem (devem) ser feitos pedidos de formação 
à associação, que procuraremos ajustar à realidade da sua empresa, no que 
diz respeito a horários, temas e locais para a realização das formações. 

CONTATE  265 234 190 ou geral@apamb.pt

O que mudou na legislação do...

LIVRO DE RECLAMAÇÕESLIVRO DE RECLAMAÇÕES
Enquanto não é disponibilizada a Reclamação Eletrónica para 
as empresas prestadoras de serviços de um modo geral,  a 
APAMB está a levar a cabo uma campanha de verificação aos 
Livros de Reclamações existentes para despistar necessários 
averbamentos de modo a manter legal o seu Livro atual.
Importa  verificar  nomeadamente  a  correção  do  Nome, 
Morada, Contribuinte, Código C.A.E.
Se tiver a certeza de terem 
sido  efetuadas  alterações  e 
as  mesmas  não  foram 
comunicadas,  deve  entrar 
em  contato  com  a  APAMB 
para  procedermos  à  regula-
rização da situação.  
(imagem de www.contaspoupança.pt)

A parceria da APAMB aborda as condições dos locais 
de trabalho e um dos produtos a utilizar.

A TTERRA RECOMENDAA TTERRA RECOMENDA
O Decreto-Lei  n.º  243/86  de  20  de  Agosto  que aprova  o 
Regulamento Geral de Higiene e Segurança do Trabalho nos 
Estabelecimentos  Comerciais,  de  Escritório  e  Serviços, 
determina que  “Todos os locais de trabalho, zonas de 
passagens,  instalações  comuns  e  ainda  os  seus 
equipamentos  devem  estar  conveniente  e  perma-
nentemente conservados e higienizados”.
- Devem ser limpos diariamente: 
Os pavimentos; 
Os planos de trabalho e seus utensílios; 
Os utensílios ou equipamentos de uso diário; 
As  instalações  higieno-sanitárias,  como  vestiários,  lavabos, 
balneários,  retretes  e  urinóis,  ou  outras  comuns  postas  à 
disposição dos trabalhadores. 
- Devem ser limpos periodicamente: 
Paredes e tectos; 
Fontes de luz natural e artificial; 
Os utensílios ou equipamentos de uso não diário; 
As  instalações  higieno-sanitárias  deverão  ser  sujeitas  a 
desinfecção.

STERILSORB  da  AIRBANK,  é  composto  por  grânulos 
absorventes,  permite  uma  solução  para  o  a  limpeza  de 
derrames de todos os tipos de 
substâncias,  eliminado  o  risco 
de  escorregar  e  garantindo, 
assim,  um  ambiente  de 
trabalho  seguro,  limpo  e 
higiénico.
Além  disso,  sendo  totalmente 
biodegradável,  quimicamente 
neutro  e  sem  quaisquer 
aditivos  especiais  que alteram 
as características, é ideal para 
uso em indústrias  alimentares 
e nos hospitais,  uma vez que 
permite  manter  ambientes 
limpos  sem  contaminar  os 
produtos  e  ambientes  com 
produtos químicos indesejáveis e perigosos.
O Regulamento (CE) n.º 852/2004 HACCP relata em 
várias  secções  a  necessidade  implementar  medidas 
adequadas  para  manter  limpos  os  ambientes  e  os 
estabelecimentos  abrangidos.  o  Sterilsorb  absorve 
derrames contribuindo para a  limpeza e higienização 
de ambientes sensíveis.
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