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Foi notícia!

INSPEÇÕES  EM  MARÇOINSPEÇÕES  EM  MARÇO
Decorreu, entre os dias 18 e 22 de março, a 1ª ação de 
controlo de transportes transfronteiriços e nacionais  de 
resíduos  de  2019.  A  ação  realizou-se  nas  principais 
fronteiras, portos marítimos, zonas industriais de Barreiro 
e Setúbal e na ponte 25 de abril, em Lisboa.
Esta  ação,  coordenada  pela  Inspeção-Geral  da  Agricultura,  do 
Mar,  do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT), 
enquanto entidade competente para a realização das inspeções 
no âmbito do Regulamento n.º 1013/2006, de 14 de junho de 
2006,  contou  com  a  colaboração  do  Serviço  de  Proteção  da 
Natureza  e  do  Ambiente  da  Guarda  Nacional  Republicana 
(SEPNA/GNR) nas fronteiras terrestes, da Autoridade Tributária e 
Aduaneira  (AT)  e  Polícia  Marítima  nos  portos  marítimos  e  da 
Polícia de Segurança Pública (PSP/BRIPA) nas zonas industriais do 
Barreiro e Setúbal e na ponte 25 de abril. Colaboraram também 
na referida ação os serviços da Inspeção do Ambiente das regiões 
autónomas da Galicia, Castilla y León e Extremadura e da Guardia 
Civil/SEPRONA (Espanha), contribuindo para um melhor controlo 
deste tipo de movimentos entre Portugal e Espanha.
Os  resultados  globais  obtidos  pela  IGAMAOT  indicam que,  no 
total,  foram inspecionados 474 movimentos de mercadorias, dos 
quais 65 se tratavam efetivamente de resíduos.
Não estando ainda contabilizados todos os movimentos, uma vez 
que  a  GNR/SEPNA  e  a  PSP/BRIPA  asseguraram  ainda  a 
fiscalização  de  transporte  de  resíduos  em  outros  locais  de 
passagem de transporte de resíduos, destaca-se a deteção de 2 
incumprimentos  ao  Regulamento  (CE)  n.º  1013/2006  do 
Parlamento  Europeu e do Conselho,  de 14 de junho, e de 13 
incumprimento ao Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei  n.º 73/2011, de 17 de 
junho.
Em  relação  aos  2  incumprimentos  ao  Regulamento  (CE)  n.º 
1013/2006  identificados,  foram  detetados  dois  movimentos 
transfronteiriços  de resíduos  com origem em Espanha,  que se 
faziam acompanhar  do documento de acompanhamento Anexo 
VII  incompleto,  sem  a  informação  necessária  e  obrigatória, 
constituindo esta situação contraordenação ambiental grave.
No que se refere ao cumprimento do Decreto-Lei n.º 178/2006, 
de 5 de setembro,  alterado e republicado pelo Decreto-Lei  n.º 
73/2011,  de  17  de  junho,  foram  detetados  6  transportes 
nacionais  de  resíduos  com falta  de e-Gar  e/ou  preenchimento 
incorreto/incompleto  da  mesma,  configurando  esta  situação 
contraordenação ambiental leve. Encontra-se ainda em avaliação 
a autorização de saída para 7 possíveis exportações de resíduos 
para Hong Kong e China, que foram sujeitas a controlo em três 
alfândegas,  estando  esta  Inspeção-Geral  a  aguardar  por 
documentação  que  ateste  que  o  destino  final  dos  referidos 
resíduos se encontra autorizado para receber e tratar os mesmos. 
Nesse sentido, foi  temporariamente retida a saída dos resíduos 
em causa,  podendo  as  referidas  situações  serem enquadradas 
como contraordenação ambiental grave.
As situações  de maior gravidade estão  sujeitas  à  aplicação de 
coimas mínimas de 10 000 € (pessoa singular) ou de 24 000 € 
(pessoa  coletiva)  mas  que  podem  chegar  a  5 000 000 €  e  à 
aplicação de sanções acessórias.
Fonte: 
www.igamaot.gov.pt/1a-acao-controlo-transportes-residuos-ano-2019

Sobre os registos de Gases Fluorados

ENVIO  DE  COMPROVATIVOSENVIO  DE  COMPROVATIVOS
Atingido o final  do prazo de submissão a 31 de Março, foram 
entretanto  disponíbilizados  os  documentos  comprovativos  da 
submissão da informação sobre Gases Fluorados.
A APAMB começou a enviar estes documentos por email e conta 
até ao final do mês ter esta ação concluída.
Recomenda-se que o comprovativo seja arquivado mas de modo 
a  estar  disponível  em caso  de  visita  por  parte  das  entidades 
fiscalizadoras.

Recomendação aos Associados

ARQUIVAMENTO DO MIRR 2018ARQUIVAMENTO DO MIRR 2018
Tendo  em  vista  a  possibilidade  de  visitas  inspetivas  pelas 
entidades fiscalizadoras, como têm novamente sido noticiadas e 
do  nosso  conhecimento,  recomendamos  aos  Associados  que 
promovam o arquivo do MIRR 2018 junto das respetivas eGAR.
Quer façam o arquivo em ficheiro informatizado ou em papel, o 
que interessa é que seja fácil e rápida a consulta e que esteja 
organizado.
Em caso de dúvida não hesite pedir esclarecimento ou opinião de 
modo  a  estar  bem  preparado  para  qualquer  visita  ao  seu 
estabelecimento!

Legislação sobre inspeções e fiscalização:

VISITAS  SEM  AVISO  PRÉVIO!VISITAS  SEM  AVISO  PRÉVIO!
A presente lei  procede à  quarta alteração à  lei-quadro 
das contraordenações ambientais, de modo a estabelecer 
o  princípio  da  não  comunicação  e  notificação  às 
entidades  visadas  em  atividades  de  inspeção  e 
fiscalização.

Excerto da Lei n.º 25/2019 de 26 de março
“Os procedimentos de inspeção e de fiscalização ambientais não  
devem  ser  antecedidos  de  comunicação  ou  notificação  às  
entidades visadas ou aos responsáveis pelas instalações e locais  
a inspecionar.
Excetuam-se  do  número  anterior  os  casos  em  que,  
justificadamente,  a comunicação prévia  constitua um requisito  
fundamental para que a atividade de inspeção ou de fiscalização  
não fique condicionada ou prejudicada, nomeadamente:
a)  Quando  se  tratem  de  procedimentos  de  inspeção  ou  
fiscalização  que  impliquem  a  consulta  de  elementos  
documentais, ou outros, que devam ser previamente preparados  
pelos responsáveis dos espaços referidos no número anterior;
b) Quando seja necessário à entidade realizar diligências, com 
vista à preparação da inspeção ou fiscalização.”

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