
Está a ser enviada por entidades gestoras às empresas:
“Conforme  informámos  no  inicio  de  janeiro,  todos  os  
Produtores/Importadores  de  baterias  /veículos  /óleos  
/pneus  /equipamentos  elétricos  /embalagens  estão  
legalmente  obrigados  a  registarem-se  no  sistema  
informático  da  Agência  Portuguesa  do  Ambiente  
(SILiAmb).
Após este registo, as empresas passam a ter de declarar  
no  SILiAmb,  no  primeiro  trimestre  de  cada  ano,  a  
quantidade  destes  produtos  que  colocam  no  mercado  
nacional.
O  não  cumprimento  da  obrigação  de  registo  e  de  
declaração  constitui  uma  contra-ordenação  ambiental  
leve, punível com coima de 2.000€ a 36.000€.
Assim, caso ainda não o tenham feito, alerta-se para que  
deverão enquadrar a Vossa empresa através do SILiAmb 
o mais depressa possível!”
Primeiramente  a  APAMB  vem  esclarecer  que  todos  os  seus 
Associados estão inscritos no SiliAmb!
Os enquadramentos de que falam estas mensagens das entidades 
gestoras tem a haver com procedimentos que devem ser feitos 
dentro da plataforma e que a APAMB está já a levar a cabo com a 
ajuda dos Associados.
Se a sua empresa produz/importa baterias, óleos, pneus, 
equipamentos eletricos ou embalagens vai  passar,  para 
além do que já estava habituado a reportar aos Gestores 
de Fluxos,  vai  ter  ainda de declarar no SiliAmb (Não se 
trata de uma substituição mas sim de mais um reporte).
Para  tal  a  APAMB já  está  a  reunir  informação para  apoiar  os 
Associados,  que  vão  ter  esta  nova  obrigação,  e  a  contatar 
telefonicamente.
Se  ainda  não  recebeu  o  nosso  telefonema  e  acha  estar 
enquadrado, deve contatar-nos quanto antes!

Terminam os prazos a 31 de Março,

REGISTO DE RESÍDUOSREGISTO DE RESÍDUOS
REGISTO DE GASES FLUORADOSREGISTO DE GASES FLUORADOS
Os Associados já estão familiarizados com estas duas obrigações 
há  vários  anos,  mas  teimam  em  deixar  para  o  último  mês 
(quando não é para os últimos dias) o envio dos seus dados.
Recomendamos uma última vez:

Envie-nos o seu Mapa de Resíduos!
Pague o seu DUC e envie-nos o seu comprovativo!

Envie-nos os seus ficheiros COMPRA e VENDA se tem 
gases fluorados!

Para  cumprirmos  tudo  dentro  dos  prazos  precisamos  da  sua 
colaboração!

REPÚBLICA AO GOVERNO...REPÚBLICA AO GOVERNO...
Resolução da Assembleia da República n.º 42/2018
A Assembleia da República resolve, nos termos do n.º 5 do artigo 
166.º da Constituição, recomendar ao Governo que:
1  -  Crie  um  regime  de  conta-corrente  entre  as  micro, 
pequenas e médias empresas (MPME) e o Estado que alivie 
a tesouraria das empresas e, no caso de serem detentoras de 
crédito sobre o Estado, permita o acerto das suas  obrigações 
tributárias.
2 - Adote medidas para que as  linhas de crédito anunciadas 
pelo  Governo  para  as  MPME  (Linha  «Micro  e  Pequenas 
Empresas»;  Linha  «Fundo  de  maneio»;  Linha  «Plafond  de 
tesouraria»; Linha «Investimento geral»; Linha «Investimento de 
projetos  2020»)  sejam  concretizadas  com  o 
acompanhamento  do  IAPMEI -  Agência  para  a 
Competitividade e Inovação, I. P. (IAPMEI, I. P.), em articulação 
com a IFD -  Instituição  Financeira  de Desenvolvimento,  S.  A. 
(IFD, S.  A.),  quer na resolução de possíveis  obstáculos à  sua 
contratualização pelas empresas, quer no controlo das condições, 
prazos e juros  exigidos pelas agências de crédito,  que devem 
traduzir  de  forma  efetiva  o  volume  de  fundos  públicos 
disponibilizados para a sua bonificação.

Resolução da Assembleia da República n.º 31/2018
Recomenda ao Governo que tome medidas  para  divulgação e 
facilitação da aplicação da legislação relativa à  proteção e ao 
bem-estar dos animais
A Assembleia da República resolve, nos termos do n.º 5 do artigo 
166.º da Constituição, recomendar ao Governo que:
1 - Promova campanhas direcionadas aos agentes de prevenção, 
fiscalização e aplicação das leis relativas à proteção e ao bem-
estar dos animais, tendo por base a inclusão da garantia do bem-
estar dos animais na investigação e na tramitação dos processos.
2 - Desenvolva, em conjunto com os municípios, campanhas de 
sensibilização para as práticas respeitadoras da proteção e do 
bem-estar dos animais, assim como para a desmaterialização de 
processos  como  o  de  denúncia  de  situações  de  maus  tratos 
animais e de licenciamento de animais de companhia.

Resta aguardar que se passe das palavras à ação!

Próxima preocupação a ter em mente:

REGISTO DE SOLVENTESREGISTO DE SOLVENTES
À  semelhança  de  anos  anteriores  já  estamos  a  receber  dos 
nossos Associados os registos para apuramento da necessidade 
ou não de Plano de Gestão de Solventes.
Importante não esquecer a revisão das Fichas de Produto e de 
Segurança mantendo as versões atualizadas.
Caso tenham mudado de produtos a informação juntamente com 
a respetiva Ficha é necessária aos nossos serviços.
Produtos  descontinuados  pelos  fornecedores,  que  mudam  de 
nome ou composição ou que a empresa deixe de utilizar devem 
ser  referidos  para  que  possamos  abater  na  listagem 
convenientemente.
E principalmente: Em caso de dúvida não hesite contatar-nos!
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