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Fecho na plataforma SiliAmb de mais um...

MAPA DE RESÍDUOS DE 2018 E MAPA DE RESÍDUOS DE 2018 E 
EMISSÃO DOS DUC PARA PAGAR!EMISSÃO DOS DUC PARA PAGAR!
Acabou o mês de Dezembro e acabaram também as eGAR de 
2018! Importa agora conferir os movimentos efetuados durante o 
ano, garantir que se tem em arquivo todas as guias eletrónicas 
“CONCLUÍDAS” ao longo do ano para se proceder ao fecho do 
MIRR 2018 (Mapa Integrado de Registo de Resíduos 2018).

Como já estão habituados de anos anteriores, será enviado aos 
Associados  o  DUC (Documento  Único  de  Cobrança),  taxa  que 
uma vez paga permite o acesso ao fecho do MIRR.
Desde já se avisa que o pagamento deverá ser feito  nos dias 
imediatos ao seu envio. O pagamento nos últimos dias de prazo 
pode inviabilizar o trabalho da APAMB dentro do prazo legal para 
submissão do MIRR.
PEDIMOS POR ISSO ESPECIAL ATENÇÃO AO SEU EMAIL, FAX OU 
CORREIO a partir dos primeiros dias de Janeiro!

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

ENVIE  APENAS  A  INDICAÇÃO  DOS  SEUS  RESÍDUOS 
ACONDICIONADOS A 31 DE DEZEMBRO! (Ver documento
anexo à newsletter!)

Primeira alteração de que temos conhecimento na eGAR:

ALTERAÇÕES JÁ EM 2019ALTERAÇÕES JÁ EM 2019
COMUNICAÇÃO  DIVULGADA  PELA 
A.P.A.:
“Após um ano de implementação  
das  e-GAR,  e  tal  como  foi  
anunciado  inicialmente,  vimos 
informar  que  a  partir  de  1  de  
janeiro  de  2019  o  campo  
“Matrícula”  passará  a  ser  de  
preenchimento  obrigatório  na  
emissão das e-GAR,  sendo que o  
sistema  não  permitirá  a  emissão  
das e-GAR sem matrícula.”

Tal obrigação em nada muda o procedimento da APAMB ao ajudar 
os seus Associados na tarefa de emissão das guias eletrónicas. 
Muitos dos Associados até já fornecem a matrícula pelo que será 
pacífica de aplicar esta nova norma de preenchimento.

Contato direto APAMB para as e-GAR: 965 039 388

Se é trabalhador independente...

RECIBOS VERDES:RECIBOS VERDES:
O QUE ALTERA EM 2019O QUE ALTERA EM 2019
Recomendamos  aos  Associados  que,  trabalhando  por  conta 
própria passam recibos verdes, que se informem junto da sua 
contabilidade ou junto da Segurança Social pois terá de passar a 
reportar  de  três  em  três  meses  a  sua  faturação  e  pagar 
mensalmente a sua contribuição.
A contribuição mínima será de 20,00€ por mês.
Estas alterações acarretam no entanto uma maior proteção aos 
trabalhadores  independentes,  nomeadamente  no  capítulo  da 
Doença e Assistência aos filhos bem como direitos ao nível do 
Desemprego.

O plástico uma vez mais é notícia!

GARRAFAS DE PLÁSTICO GARRAFAS DE PLÁSTICO 
DEVOLVIDAS DÃO PRÉMIO!DEVOLVIDAS DÃO PRÉMIO!
Devolver  garrafas  de  plástico 
vai  dar  prémio.  Ministro  do  
Ambiente  ainda  vai  definir  a  
recompensa 
O Governo  vai  lançar  um 
projeto-piloto  até  31  de 
dezembro  de  2019  que  visa  
premiar  o  consumidor  final  
pela devolução de embalagens  
de  bebidas  em  plástico  não  
reutilizáveis,  com  vista  a  
garantir  o  seu encaminhamento  para  a  reciclagem. Em causa  
está a lei que incentiva a devolução e depósito de embalagens  
de  bebidas  em  plástico,  vidro,  metais  ferrosos  e  alumínio,  
publicada esta quarta-feira em Diário da República. 
De  modo  a  garantir  a  recolha  vão  ser  disponibilizados  
equipamentos que permitam a devolução destas embalagens de  
bebidas, instalados em grandes superfícies comerciais. Qual será  
o prémio não está ainda definido, sendo que será “determinado  
mediante  despacho  do  membro  do  Governo  responsável  pela  
área do Ambiente”, ou seja, cabe a Matos Fernandes anunciar a  
recompensa.
O Governo fica sujeito a apresentar à Assembleia da República  
(AR) um relatório  de avaliação do  impacto  de implementação  
deste projeto-piloto, até ao final do terceiro trimestre de 2021.
As  grandes  superfícies  comerciais  ficam  ainda  obrigadas  a  
implementar uma área devidamente assinalada e exclusivamente  
dedicada ao comércio de bebidas em embalagens reutilizáveis ou  
100% biodegradáveis.
A partir de 1 de janeiro de 2022 será obrigatória a existência de 
sistema  de  depósito  de  embalagens  de  bebidas  em  plástico,  
vidro, metais ferrosos e alumínio com depósito não reutilizáveis.
A  lei  que regulamenta  o  sistema de  incentivo  à  devolução  e  
depósito de embalagens de bebidas em plástico, vidro, metais  
ferrosos e alumínio deverá ser regulamentada no espaço de 180  
dias.

Fonte: www.ecosapo.pt
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