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DESTAQUE
O QUE MUDA EM JULHO QUE
LHE INTERESSA SABER!

Entrada em vigor de medidas que tinham
sido já anunciadas. É o caso da eletricidade,
que ficará mais cara para algumas famílias,
dos descontos nas portagens, das mudanças
no IVA do comércio eletrónico e da
proibição dos plásticos de utilização única.
Além disso, é também esta quinta-feira que
arranca a comparticipação dos testes
rápidos e o certificado digital. 

No que diz respeito ao Ambiente...

O destaque vai todo para as proibições
associadas aos plásticos.
Os plásticos de utilização única passam a ser
proibidos a partir de hoje, ao abrigo da
diretiva europeia que Portugal adotou,
apesar das críticas já do conhecimento
público por ser uma decisão pouco
ambiciosa. A diretiva, de aplicação
obrigatória em todos os Estados-membros
da União Europeia, proíbe, entre outros
produtos de ou com plástico, talheres,
palhinhas, cotonetes, agitadores, varas de
balões ou esferovites para recipientes de
comida.

O que é esperado de todos nós
consumidores?

Colaboração! Antes de comprar alguns
destes items acima referidos (enquanto
ainda disponibilizados) analize quais as
alternativas que o comércio oferece.

Fecho do registo de
Gases Fluorados

Com o fim do mês de Junho chega também ao fim o prazo
instituído para o envio da informação à APA sobre os Gases
Fluorados.
Já haviamos feito até final de Março a obrigação de
preenchimento na plataforma. Agora termina o prazo do
envio dos ficheiros excel com as Compras e Vendas
promovidas para os carregamento de Ar Condicionado
(vulgo AC) da manutenção e reparação automóvel.
Se não está ainda inscrito, se começou agora a fazer este
tipo de trabalho, não hesite contatar-nos para receber
orientações!
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ECOLUB:
Protocolo em renovação

Se ainda não recebeu o email da
ECOLUB sobre a renovação do
protocolo esteja atento à sua
caixa de correio eletrónico!
O procedimento é simples: é
pedido que seja assinado o
documento (protocolo) e colocado
na plataforma ProWEB, onde fica
a aguardar verificação.
Se tiver alguma dúvida ou
dificuldade a APAMB orienta-o
nesta tarefa.
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Porquê desta obrigação
O produtor de pneus, ou seja, quem
introduz quaisquer tipo de pneus,
veículos ou equipamentos que os
contenham no mercado nacional,
pode transferir a sua
responsabilidade pela gestão do
resíduo no qual o pneu se
transforma (pneu usado), para uma
entidade gestora, a Valorpneu, que
assume coletivamente essa
responsabilidade.

Voltamos a recordar aos
Associados que até dia 15 de
Julho é necessário, para quem faz
importação de pneus (obrigado ao
Contrato de Produtor), preencher
na plataforma da Valorpneu os
dados do trimestre.
Confira se os registos anteriores
estão corretos e lembre-se que no
final do ano terá mais obrigações a
cumprir!

Obrigações legais do trimestre
Principal atenção aos Associados com inscrição na Valopneu

São introduzidas obrigações de
informação ao consumidor, de modo a
que este faça escolhas e tenha
comportamentos sustentáveis;
É proibida a disponibilização gratuita de
sacos de caixa de qualquer material;
Impõe-se a obrigatoriedade das grandes
superfícies comerciais destinarem áreas
dedicadas ao comércio de produtos a
granel e de bebidas em embalagens
reutilizáveis;
Determina-se que os estabelecimentos
de hotelaria, restauração, cafés e
similares devem manter à disposição
dos clientes um recipiente com água da
torneira e copos para consumo no local;
A partir de 2022, os estabelecimentos
de pronto a comer, bem como os
estabelecimentos de comércio a retalho
que comercializam produtos a granel,
são obrigados a aceitar que os clientes
levem a sua própria embalagem.

Regime jurídico da deposição de
resíduos em aterro

É reforçado o princípio da hierarquia
dos resíduos impondo, no mínimo, uma
seleção adequada dos diferentes fluxos
de resíduos antes que um resíduo possa
ser depositado em aterro;

DECRETO-LEI  102-D/2020
Entrada em vigor, depois da publicação, a 1 de Julho

Proíbe-se a deposição de resíduos que
tenham sido objeto de recolha seletiva
para efeitos de preparação para a
reutilização e reciclagem e, a partir de
2030, de quaisquer resíduos que possam
ser reciclados ou valorizados;
É admitida a valorização de resíduos
previamente depositados em aterro
através de operações de mineração de
aterro, com autorização prévia e desde
que não existam riscos acrescidos;
São impostas obrigações de desvio de
aterro de resíduos urbanos
biodegradáveis, proibindo-se a deposição
em aterro de quaisquer resíduos
biodegradáveis a partir de 2026;
É estabelecida a competência das
comissões de coordenação e
desenvolvimento regional para o
licenciamento de aterros associados a
estabelecimentos industriais;
São reforçados os instrumentos de
governança do setor, ficando a Comissão
de Acompanhamento da Gestão de
Resíduos (CAGER) responsável pelo
acompanhamento a nível nacional.
Prevê-se a criação de comissões de
acompanhamento local em que
participam representantes das entidades,
autarquias e populações próximas de um
aterro, bem como a elaboração de um
relatório trienal pela APA, para o qual
contribuem as entidades licenciadoras e
inspetivas e as entidades de
acompanhamento nacional.

Que vantagens traz?

Este decreto-lei promove a gestão
adequada dos resíduos com vista à
recuperação sustentável dos materiais,
e a fim de proteger, preservar e
melhorar a qualidade do ambiente e
proteger a saúde humana.
Garante maior transparência e
facilidade de acesso e compreensão
pelos operadores económicos.
Pretende-se promover as abordagens
circulares que dão prioridade aos
produtos reutilizáveis e aos sistemas de
reutilização sustentáveis e não tóxicos
em vez dos produtos descartáveis,
tendo em vista a redução dos resíduos
produzidos em geral, e a quantidade de
resíduos urbanos depositados em aterro
em particular.

Sobre o Regime da gestão de fluxos
específicos de resíduos

Este decreto-lei transpõe as metas
europeias de reciclagem de embalagens,
por tipo de material, e prevê a adoção
de metas relativas à colocação no
mercado de bebidas em embalagens
reutilizáveis;
Procedeu-se a uma revisão geral do
regime dando relevo às abordagens
circulares e ao cumprimento das metas
de recolha e reciclagem de resíduos de
fluxos específicos;
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Ao abrigo do RGPD se quiser deixar de receber este boletim basta o envio simples de pedido para qualquer um dos nossos contatos
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