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A partir de 1 de Julho de 2018 quem está abrangido?

NOVIDADES SOBRE ONOVIDADES SOBRE O
LIVRO DE RECLAMAÇÕESLIVRO DE RECLAMAÇÕES
A  partir  de  1  de  Julho  estão  abrangidos  os  setores cuja 
actividade é  fiscalizada  pela  Autoridade  de  Segurança 
Alimentar e Económica (ASAE): supermercados, hotelaria e 
agências de viagens.
   Decorrerá por um período alargado, iniciando-se a 1 de julho 
de 2018 e terminando a 1 de julho de 2019.
  O prestador do serviços/fornecedor de bens está legalmente 
obrigado  a  informar  o  consumidor/utente  da  existência  do 
formato eletrónico do livro de reclamações, devendo divulgar no 
sítio da internet em local visível e de forma destacada o acesso à 
plataforma www.livroreclamacoes.pt.
   O novo regime jurídico não obriga os prestadores de serviços a 
disporem de sítios da internet, bastando para efeitos de receção 
das reclamações apresentadas  na plataforma a  existência de 
um endereço de e-mail próprio.
  No entanto se a empresa tiver site deverá divulgar no sítio 
da internet em local visível e de forma destacada o acesso à 
plataforma.
 O  diploma  não  obriga  a  disponibilizar  um  acesso 
informático no seu estabelecimento ao livro de reclamações 
em formato eletrónico.
   No momento em que o consumidor submete uma reclamação 
através da plataforma livro de reclamações eletrónico, a referida 
reclamação  é  enviada  automaticamente  para  o  seu 
endereço  de  e-mail  e  para  o  endereço  da  entidade 
competente.
   O prestador de serviços/fornecedor de bens devem responder à 
reclamação dos consumidores/utentes no prazo de 15 dias úteis a 
contar da data da receção da mesma.
  Os valores das  coimas variam entre os 150 euros e os 
15000 euros consoante seja pessoa singular ou coletiva.
   Deve afixar no seu estabelecimento, em local bem visível, a 
informação que possui o livro, bem como a entidade competente 
para apreciar a reclamação.
   Ao abrigo da legislação atual 
já  não  há  a  obriga-
toriedade  de  um  modelo 
único de dístico, podendo o 
operador económico, optar por 
afixar o modelo que é vendido 
juntamente  com  o  livro  ou 
criar  um  dístico  próprio,  sem 
esquecer  a  menção  da 
alternativa  da  reclamação 
electrónica.  A  APAMB  irá 
apresentar  aos  Associados  a 
sua  sugestão  de  afixo  com 
todos  os  elementos 
necessários.
   No caso de lhe ser pedida 
ajuda,  para  preencher  a 
reclamação  sob  a  orientação 
do consumidor no caso de este 
estar impossibilitado de o fazer devido a uma incapacidade física 
ou analfabetismo, não deve ser negada.

Passam a estar dependentes de emissão de título as

EMISSÕES POLUENTESEMISSÕES POLUENTES
Diretiva  nº  (UE)  2015/2193  do  Parlamento  Europeu  e  do 
Conselho, que limita a  emissão para a atmosfera de certos 
poluentes  provenientes  de  médias  instalações  de 
combustão.
   A legislação aplica-se às fontes de 
emissão  poluentes  para  o  ar 
associadas  a  instalações  de 
combustão  com  potência  igual  ou 
superior a 1 MW e inferior a 50 MW.
  No âmbito do novo decreto-lei,  o 
desenvolvimento  de  atividades  com 
emissões  significativas  de  poluentes 
para o ar está sujeita à emissão de 
um  título  de  emissões  para  o  ar 
(TEAR),  emitido  e  atualizado  pela 
APA.  A  agência  terá  de  emitir  e 
atualizar  este  título  para  as 
instalações obrigadas à monitorização em contínuo das emissões 
atmosféricas de, pelo menos, um poluente. Compete também à 
APA manter, atualizar e disponibilizar a plataforma única para o 
acompanhamento  das instalações  sujeitas  a monitorização das 
emissões  atmosféricas,  bem  como  articular  com  a  UE  o 
cumprimento  do  decreto-lei  no  que  respeita  às  médias 
instalações de combustão.
   Já para  as instalações não obrigadas à monitorização 
em  contínuo  das  emissões  atmosféricas,  a  emissão  e 
atualização do TEAR cabe às respetivas CCDR.
   Os títulos, as licenças ou autorizações de exploração emitidas 
pelas entidades coordenadoras do licenciamento das atividades e 
instalações  dependem do  deferimento,  tácito  ou  expresso,  do 
pedido de TEAR integrado no Título Único Ambiental.
Obrigações a cumprir
  O  pedido  de  TEAR  é  apresentado  pelo  operador  junto  da 
entidade coordenadora do processo de licenciamento.
   Os operadores são obrigados a verificar o cumprimento dos 
Valores Limite de Emissão (VLE) e as condições de monitorização 
associadas.  Compete-lhes ainda notificar a respetiva CCDR, no 
prazo  máximo  de  48  horas,  de  situações  de  funcionamento 
deficiente ou de avaria.
  O operador terá ainda de prestar a assistência necessária à 
realização  das  inspeções,  fiscalizações,  visitas  e  colheita  de 
amostras, além de manter e comunicar um registo do número de 
horas de funcionamento das instalações que funcionem menos 
de 500 horas/ano ou 1000 horas/ano e, se exigível, o tipo e 
quantidade anual de combustível consumido.
  Os  operadores  ficam ainda  obrigados  a  adotar  medidas  de 
minimização das emissões difusas, que passam pela captação e 
confinamento  dessas  emissões  para  um sistema de  exaustão, 
sempre  que  tal  seja  técnica  e  economicamente  viável,  pelo 
confinamento  da  armazenagem de  produtos  de  características 
pulverulentas ou voláteis.
Aos laboratórios de ensaios de efluentes gasosos cabe efetuar o 
registo na plataforma eletrónica única de comunicação de dados, 
e comunicar informação relativa aos certificados de acreditação e 
de controlo de qualidade efetuadas.
O diploma estabelece também os métodos de monitorização e as 
regras de cálculo dos Valores Limite de Emissão.

No respeito pelo Regulamento Geral de Protecção de Dados se desejar deixar de receber a Newsletter da Associação bastará enviar email ou carta com o seu desejo aos 
nossos serviços fazendo referência do seu n.º de associado e nome.
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