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Preparando para o próximo mês de Junho

O QUE MUDA NOO QUE MUDA NO
LIVRO DE RECLAMAÇÕESLIVRO DE RECLAMAÇÕES
A APAMB já tinha feito referência em 2017 às mudanças 
que iriam ser  operadas no Livro de Reclamações e que 
começaram  pela  aplicação  na  prestação  de  serviços 
públicos essenciais.

O regime jurídico aplicável ao 
livro  de  reclamações, 
estabelecido  no  Decreto-Lei 
n.º  156/2005,  de  15  de 
setembro,  e  sucessivas 
alterações, foi objeto de nova 
revisão através do Decreto-Lei 
nº 74/2017,  de 21 de junho, 
que  entrou  em  vigor  no 
passado dia 1 de julho.

O  principal  objetivo  desta 
alteração  passa  pela  simpli-
ficação e desmaterialização de 
procedimentos,  reforço  dos 
direitos  dos  consumidores  no 
exercício  do  respetivo  direito 
de  queixa, criação  do 
formato eletrónico do Livro de Reclamações e, ainda, pela 
diminuição dos montantes das coimas considerados como mais 
desajustados à gravidade das infrações.

Na referida data, entrou também em vigor a Portaria n.º 201-
A/2017, de 30 de junho, que veio definir, a par do modelo de 
livro  de  reclamações  físico,  o  formato  eletrónico  do  livro  de 
reclamações, a sua edição, preço, fornecimento e distribuição aos 
fornecedores de bens e prestadores de serviços, bem como, veio 
definir as funcionalidades da Plataforma informática que aloja o 
formato eletrónico do livro de reclamações.

Todavia, a obrigação de disponibilização do formato eletrónico do 
livro de reclamações, numa primeira fase, e a partir do dia 1 de 
julho de 2017,  apenas foi  aplicável  aos  prestadores de 
serviços públicos essenciais, ou seja, a partir desta data os 
consumidores puderam efetuar as suas reclamações através de 
uma plataforma informática criada para o efeito,  mas somente 
quanto  à  prestação  de  serviços  públicos  essenciais  (água, 
energia, gás, comunicações eletrónicas e serviços postais).

Numa segunda fase, e a partir de  1 de julho de 
2018,  as  disposições  relativas  ao  formato 
eletrónico do livro de reclamações, passam também 
a ser aplicáveis aos demais fornecedores de bens e 
prestadores  de  serviços  de  outros  setores  de 
atividades económicas.

As  principais  alterações  a  destacar  serão 
objeto de atenção e comentário na próxima 
newsletter da Associação.

24.ª Feira Nacional do Porco

TTERRA NA FEIRATTERRA NA FEIRA
DO MONTIJODO MONTIJO
De  17  a  19  de  Maio  a  Tterra, 
parceira  da  APAMB,  estará 
presente  na  Feira  Nacional  do 
Porco apresentando a  plataforma 
digital  para Gestão dos Efluentes 
de Suínos.
Promovendo  a  valorização  agrícola  de  efluentes,  fornece 
igualmente informação aos agricultores sobre a disponibilidade 
de nutrientes para utilização nas suas culturas.
Fomentando boas  práticas na agricultura exploram-se também 
sinergias entre produtores pecuários e agricultores.

Apoios ao setor da suinicultura

REDUÇÃO DOS IMPACTOS REDUÇÃO DOS IMPACTOS 
AMBIENTAIS NAS EXPLORAÇÕESAMBIENTAIS NAS EXPLORAÇÕES
O Ministério  da Agricultura  vai  apoiar  o sector  da suinicultura 
com  5  milhões  de  euros,  através  do  Programa  de 
Desenvolvimento  Rural  – PDR  2020.  A  medida  destina-se  a 
apoiar o investimento nas explorações de suinicultura, tendo em 
vista a redução dos impactos ambientais de cada exploração. As 
candidaturas  estarão  abertas  a  partir  de  hoje,  26  de  Abril, 
conforme o disposto no aviso nº 11/3.2/2018.

Estes  apoios  permitirão  alavancar  um  investimento  global  na 
ordem dos 12 a 14 milhões de euros e as candidaturas vão estar 
abertas  em  dois  períodos:  o  primeiro  até  26  de  Junho  e  o 
segundo entre 27 de Junho e 26 de Setembro. O objectivo é 
abrir duas fases de análise de projecto, por forma a acelerar o 
processo de decisão das candidaturas.

Os apoios serão direccionados essencialmente para projectos que 
se destinem a  preservar e a melhorar o ambiente, através 
da melhoria  das  instalações  dedicadas  à  gestão  dos  efluentes 
pecuários nas explorações de suínos e do aumento ou melhoria 
das  condições  ambientais  de  armazenagem  dos  efluentes  na 
exploração, de forma a  promover a protecção das águas e 
eventual valorização dos efluentes pecuários, explica uma 
nota de imprensa do Gabinete de Capoulas Santos.

Ainda sobre as obrigações dos Gases Fluorados...

ENVIO DE DADOS PARA A APAENVIO DE DADOS PARA A APA
Depois de feita a submissão na plataforma da APA dos valores 
anuais  dos  Gases  Fluorados,  entramos  na  segunda  fase  das 
obrigações  previstas:  o  envio  dos  ficheiros  excell,  mapas  de 
Compra e Venda.
Recomendamos aos Associados que apesar do envio dos valores 
não nos enviaram os ficheiros que o devem fazer o mais 
rapidamente possível.
Esta obrigação tem como data de prazo limite o final do mês de 
Junho mas, como em muitas outras obrigações, não queremos 
deixar para os últimos dias do prazo.
Se tiver alguma dúvida no preenchimento não hesite contatar-
nos pelos meios habituais:
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