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Registo de resíduos de 2018

JÁ PAGOU O SEU DUC ?JÁ PAGOU O SEU DUC ?
Recordamos a notícia do passado mês de Janeiro:

PAGUE O SEU DUC ATEMPADAMENTE EVITANDO MULTAS!

ESTE  ANO NÃO NECESSITA  ENVIAR MAPA RESUMO DE 
RESÍDUOS DO ANO ANTERIOR NEM CÓPIAS DAS EGARs 
PARA OS NOSSOS SERVIÇOS!

Outra obrigação a não esquecer:

REGISTO ANUAL DEREGISTO ANUAL DE
GASES FLUORADOS 2018GASES FLUORADOS 2018
Aos Associados que lidam com Gases Fluorados, nomeadamente 
que  fazem  carregamento  de  Ar  Condicionado  Automóvel, 
recordamos  que  estamos  a  receber  desde  Janeiro  os  Dados 
Anuais  para  inscrever  na  plataforma da  APA  e  os  respectivos 
ficheiros excel “Compra” e “Venda”, cujo prazo termina em final 
de Março.
Em iniciativa junto de todos os que estão registados pela APAMB 
já  foram pedidos  os  elementos  e  enviados  os  ficheiros  acima 
referidos.  No  entanto  se  existir  alguma  dificuldade  de 
preenchimento  não  hesitem  contatar  com  os  nossos  serviços 
técnicos: 265 092 315.

Se ainda não se registou peça que fazemos por si:

LIVRO DE RECLAMAÇÕES LIVRO DE RECLAMAÇÕES 
ELETRÓNICO OBRIGATÓRIOELETRÓNICO OBRIGATÓRIO
Reproduzimos a notícia no MINUTO NOTÍCIAS no final do 
mês de Janeiro:
“A possibilidade  de  apresentar  uma  
reclamação através da Internet tem vindo 
a ser alargada aos vários setores. Agora,  
também  já  é  possível  utilizar  o  livro  
eletrónico nos setores da construção e do 
imobiliário,  segundo  a  Direção-Geral  do  
Consumidor. 
Quer  isto  dizer  que  os  operadores  
económicos  que  desempenham serviços  
que se enquadrem nos setores em cima 
referidos  devem  registar-se  na 
Plataforma do Livro de Reclamações Eletrónico.  
O  processo  de  adesão  e  credenciação  na  plataforma  decorre  
desde o dia 1 de julho de 2018 até 1 de julho de 2019, pelo que  
ao  longo  deste  ano  "outros  setores e respetivos  operadores 
económicos irão gradualmente ligar-se à plataforma". 
No  Livro  de  Reclamações  Eletrónico estão  já  integrados  os  
setores  dos  serviços  públicos  essenciais,  do  turismo,  do  

transporte  aéreo  e  da  venda  a  retalho,  envolvendo  já  nove  
entidades reguladoras e fiscalizadoras: ANACOM, ERSE, ERSAR,  
ASAE, TP, IRAE - Açores, ARAE Madeira, ANAC e agora o IMPIC.”

Continuamos  a  aguardar  notícias  para  as  atividades 
ligadas principalmente à Indústria,  novidades quanto a 
este assunto que transmitiremos neste boletim.
Entretanto continuamos a contatar, e a aguardar dos Associados 
pedidos, para efetuar esta nova inscrição que não tem custos.

Uma expressão a ter em conta no futuro

ECONOMIA  CIRCULARECONOMIA  CIRCULAR
Reproduzimos  parte  da  notícia  divulgada  pelo  Jornal  
Económico dado o interesse que merece por parte dos nossos 
Associados e de todos nós enquanto cidadãos preocupados com 
as questões do ambiente.
«Redução,  reutilização  e  recuperação.  São  estas  as  palavras-
chave para descrever aquele que deverá ser o novo paradigma: a 
economia circular.

Em oposição ao atual  modelo de economia linear, a economia 
circular  consiste  em  reduzir,  reutilizar,  recuperar  e  reciclar  os 
materiais  que  utilizamos.  O  objetivo  é  sobretudo  diminuir  o 
consumo de recursos, através do reaproveitamento dos resíduos 
e das matérias primas não aproveitadas, à luz da velha lei “nada 
se perde e tudo se transforma”.
Numa era em que a Humanidade leva ao limite a capacidade de 
produção de recursos do planeta,  a economia circular é vista, 
cada  vez  mais,  como  uma  solução  para  um  futuro  mais 
sustentável.
Em  declarações  ao  Jornal  Económico,  a  especialista  em 
sustentabilidade Sofia Santos defende que esta pode ser uma 
oportunidade  para  a  economia  portuguesa.  “É  necessário 
criatividade  e  também  acesso  a  financiamento  que  consiga 
avaliar corretamente o potencial destes novos negócios”, diz.
Em Portugal, há cada vez mais empresas a integrar elementos de 
sustentabilidade nas suas gestão. Da banca ao retalho, passando 
pela energia, são vários os exemplos de empresas que abrem o 
trilho neste sentido (ver páginas 6 e 7). No entanto, persistem 
alguns  obstáculos.  Sofia  Santos  reconhece  os  avanços  na 
economia  de  partilha  nos  últimos  anos,  mas  defende  a 
importância de alterar a atual “cultura consumista”.»

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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