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Um último apelo!

ATUALIZAÇÃO  DE  DADOSATUALIZAÇÃO  DE  DADOS
ENVIE-NOS JÁ!ENVIE-NOS JÁ!
O pedido de atualização de dados já foi notícia aqui na InformApamb mas continua na 
ordem do dia. Muitos dos Associados não responderam ao n/ pedido!
Tanto os comerciais como as inspetoras da APAMB estão a recordar ao visitarem os 
Associados  a  importância  do  seu  preenchimento  principalmente  quando  se  vão 
verificar alterações no registo de resíduos. É necessário que moradas, contatos, etc, 
estejam corretas para um bom funcionamento no novo sistema.
Não aguarde a visita de um elemento da APAMB! O preenchimento do documento 
demora pouco mais de um minuto e faz toda a diferença também para a melhor 
prestação do nosso trabalho. Recebemos por email,  fax ou ctt,  como lhe for mais 
conveniente.
Se tiver alguma dúvida não hesite e entre em contato!

Ainda sobre o funcionamento das E-GAR...

CUIDADO AO DAR OS SEUS ACESSOS!CUIDADO AO DAR OS SEUS ACESSOS!
Todos sabem que os acessos ao portal da APA são protegidos por palavra passe. A 
posse de tais acessos permitem nesta data fazer anualmente o registo de resíduos e, 
a partir de 2018 obrigatoriamente a emissão das novas guias de resíduos.
Em ação de  esclarecimento da  APA que a  Associação esteve  presente  ficou bem 
vincado que os transportadores e operadores finais podem fazer E-GARs mas não 
podem validar no sistema: Essa obrigação é do produtor de resíduos! É o produtor 
que passa a fechar o circuito de entrega de resíduos!
Por isso recomendamos aos Associados que não possam ou não queiram fazer a partir 
de Janeiro as suas guias que peçam aos serviços da APAMB que já estão preparados 
para o efeito.
Não confundir o n.º APA, que deve ser facultado para criar as guias (que pode ser 
encontrado num MIRR de ano anterior) com os acessos ao sistema da APA.
A APAMB esclarece as dúvidas que tenha ainda! Contate-nos! 265 234 190

Revisão necessária até ao final do ano... 

AFIXOS  OBRIGATÓRIOSAFIXOS  OBRIGATÓRIOS
Ao longo dos anos a APAMB tem dado importância a este tema e até feito alguns 
documentos para facilidade do Associado.
Embora sejam “papéis na parede” recordamos que alguns podem ser, na sua falta, 
extremamente penalizantes para qualquer atividade.

Recordamos que na esmagadora maioria se tratam de obrigações derivadas do Código 
do  Trabalho.  O  ACT  compilou  a  informação  referindo  inclusive  de  quem  é  a 
responsabilidade, qual o momento da afixação e qual a legislação a que se refere.

A  APAMB  num  esforço  de  facilitar  a 
atualização de afixos em mau estado, 
sugere  um dos  seus  modelos  para  o 
horário  de  trabalho  (Código  do 
Trabalho, Artigo 216.º, n.º 1 e 2).

Este novo  modelo personalizado pode 
ser pedido aos serviços da Associação 
ou  às  inspetoras  nas  suas  visitas  de 
auditoria ou contatando o 265 234 190.

Colocar ou não o lixo no recipiente correto:

ATENÇÃO  AO  SEU  ECOPONTO!ATENÇÃO  AO  SEU  ECOPONTO!
A separação do nosso lixo doméstico (e algum até de serviços e indústria) é feita para 
o sistema de R.S.U. (Resíduos Sólidos Urbanos) e faz já há largos anos do nosso dia a  
dia. No entanto ainda sente, provavelmente, alguma hesitação sobre a deposição de 
alguns resíduos.

De um modo simples recordamos o que colocar ou não colocar em cada recipiente.

ECOPONTO AZUL

Pode colocar: caixas de cartão, caixas de ovos, embalagens 
de  bolachas  e  cereais,  envelopes,  papel  de  escrita  e 
impressão, jornais e revistas, sacos de papel.
Não pode colocar: Clips e agrafos, guardanapos, papel de 
cozinha  ou  lenços  sujos,  papel  autocolante,  papel 
contaminado com outros materiais ou gordura,  toalhetes e 
fraldas.

ECOPONTO AMARELO

Pode colocar: Aerossóis, embalagens de detergente, iogurte, 
leite, sumo, óleo e vinho, esferovite, garrafas de água, latas 
de bebidas e de conservas, sacos plásticos.
Não pode colocar: Baldes, borracha, cassetes video, CD ou 
DVDs, equipamentos elétricos ou eletrónicos, talheres, tachos 
e panelas, plásticos de outras proveniências que não sejam 
embalagens,  pilhas  botão,  convencionais  ou  baterias  e 
acumuladores, rolhas de contiça.
ECOPONTO VERDE

Pode  colocar:  Boiões  de  vidro,  frascos  de  perfume  e 
cosméticos, garrafas de bebidas e de azeite.
Não  pode  colocar: Acrílicos,  espelhos,  lâmpadas,  loiças, 
materiais  de  construção,  porcelanas  e  cerâmicas,  pratos, 
chávenas e copos.
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LIXO COMUM
Será aqui que deve depositar os seus resíduos restantes e 
não  classificados.  Recordamos  que todas  as  Câmaras  têm 
equipas  de  recolha  de  “monstros”  em dias  agendados  ou 
sujeitos  a  marcação  e  que  lhe  permitem  deixar 
ordenadamente ao pé dos ecopontos por algumas horas até 
que se promova a sua recolha.
Não abandone o que já não necessita, colabore evitando o 
desnecessário lixo na rua!

Nova vaga de ações inspetivas no terreno...

APOIO JURIDICO APAMBAPOIO JURIDICO APAMB
Nunca será de mais recordar aos Associados do apoio que 
podem  usufruir  ao  abrigo  do  seu  contrato  de  assessoria 
ambiental.
Perante uma visita por parte de autoridades inspetivas o mais 
natural  (infelizmente)  é aparecer  uma contra-ordenação.  É 
nesta  altura  que  o  opoio  jurídico  APAMB  o  pode  ajudar 
respondendo durante o periodo legal de direito de audição e 
invocando o que for possível em sua defesa.

Não hesite informar-nos de qualquer visita por parte 
das entidades inspetivas ou notificação que receba! 
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