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Alerta para este passo obrigatório:

TEM  TODAS  AS  SUAS  E-GAR TEM  TODAS  AS  SUAS  E-GAR 
VALIDADAS?VALIDADAS?
Estão a ser enviados por email da APA, alertas para E-GARs cujo 
processo  não  foi  terminado  com  a  respetiva  validação  e  que 
passamos a reproduzir:

“Assunto:  Guia(s)  a  aguardar  uma  ação  –  prazo  legal  
ultrapassado.
 
Exmo  Senhor(a).  Esta  Agência  verifica  que  para  a(s)  
seguinte(s)  guias  onde  a  sua  organização  figura  como  
Produtor/detentor  foram  hoje  ultrapassados  os  prazos  
legais definidos no Art.º 9 da Portaria n.º 145/2017 de 26  
de abril, nomeadamente:
Já  foram  ultrapassados  os  15  dias  para  autorizar  a(s)  
seguinte(s) guia(s) emitida(s) em seu nome:
 
PT2018XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 
 Tem 15 dias para regularizar a situação, caso contrário  
caberá  à  APA  informar  as  entidades  de  fiscalização  e  
inspeção. 
 
 Com os melhores cumprimentos,
 A Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.”

Recordamos  aos  Associados  que 
sempre  que  a  E-GAR seja  feita  pela 
APAMB esta situação fica acautelada.
No  entanto  se  a  E-GAR  for 
apresentada  pelo  Transportador  e/ou 
Destinatário,  é  necessário  que  dêem 
conhecimento  à  APAMB  dessas 
entregas  de  resíduos.  Apenas  deste 
modo  saberemos  da  sua  existência. 
Uma vez feita a informação estaremos 
em  condições  de  garantir  atempa-
damente as validações necessárias.
Não  arrisque  o  incumprimento 
legal  nem  a  necessidade  de 
visitas de fiscalização e inspeção!

Ainda na ordem do dia:

REGISTO DE RESÍDUOS  DE GASES REGISTO DE RESÍDUOS  DE GASES 
FLUORADOS  E  DE  SOLVENTESFLUORADOS  E  DE  SOLVENTES
Como habitualmente a APAMB vai começar a partir deste mês a 
levar a cabo o envio dos comprovativos referentes ao registo de 
resíduos (MIRR2017 – Mapa Integrado de Registo de Resíduos) 
e ao registo dos gases fluorados.
Não será demais recordar que ambos os documentos devem ser 
guardados  de  modo  acessível  para  fazer  prova  a  qualquer 
entidade fiscalizadora.
No  caso  do  Mapa  de  Solventes  2017 recordamos  a  quem 
ainda não nos enviou documentação que o prazo termina agora a 
30 de Abril.

Atenção à falta de licenças: Alterações no...

REGIME  DE  UTILIZAÇÃO  DE REGIME  DE  UTILIZAÇÃO  DE 
RECURSOS  HÍDRICOSRECURSOS  HÍDRICOS
Foi publicada a Lei n.º 12/2018 de 02 de Março de 2018 
Modifica  o  regime  de  atribuição  de  títulos  de  utilização  do 
domínio público hídrico relativamente a situações existentes não 
tituladas, procedendo à sétima alteração ao Decreto-Lei n.º 226-
A/2007, de 31 de maio, que estabelece o regime da utilização 
dos recursos hídricos.
Os  utilizadores  de  recursos  hídricos  devem  apresentar  à 
autoridade  competente,  no  prazo  de  seis  meses  a  contar  da 
publicação da referida  portaria,  um requerimento  com vista  à 
obtenção de título de utilização.
Os utilizadores que apresentem o requerimento no prazo previsto 
ficam isentos de aplicação de coima pela utilização não titulada 
até à emissão do respetivo título.

Desafio lançado pela QUERCUS em artigo publicado no jornal 
Expresso. Recomendamos a leitura integral:

VIVER SEM PLÁSTICOVIVER SEM PLÁSTICO
“... por dia, os portugueses gastam dois milhões de garrafas, 710  
mil  copos  de  café,  2,7  milhões  de  palhinhas  e  110  mil  
embalagens de  take-away. “Apenas 30% dos resíduos urbanos  
são reciclados e o objetivo para 2017 era 50%.”

Comprar avulso

Usar  menos  plástico  descartável,  reciclar  as  restantes  
embalagens e apostar na compra de produtos a granel são três  
passos importantes.
Países  como  a  Alemanha,  Reino  Unido,  Holanda,  França  e  
Bélgica, além dos nórdicos, têm apostado nas lojas a granel, em  
corredores de produtos sem embalagem nos supermercados ou  
na proibição de artigos como a Escócia fez com os cotonetes de  
plástico. 
Em paralelo,  há  cada  vez  mais  pessoas  a  reduzir  o  lixo  que  
produzem, aderindo ao  movimento  “Zero  Waste”  fundado por  
Bea  Johnson,  que  explica  no  livro  “Desperdício  Zero”  como  
consegue juntar num frasco  
o lixo de um ano.

Em Portugal, a venda 
avulso tem ganhado 
terreno: há mais lojas  
especializadas (lista  
disponível em 
www.agranel.pt) e alguns  
supermercados já têm 
secções a granel.”

Para  a  leitura  integral 
da  notícia,  e  se  lhe 
escapou  a  edição  do 
Expresso  de  dia  7  de 
Abril,  peça-nos  o  seu 
envio por email.
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