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Termina já a 31 deste mês!

REGISTO ANUAL SILIAMBREGISTO ANUAL SILIAMB
Nos últimos três meses reforçámos a nossa informação e alertas 
para que os Associados não se esquecessem das suas obrigações 
para com o registo de resíduos, nomeadamente:

– Pagando o DUC atempadamente;
– Comunicando os Acondicionados (quando aplicável)

Se  ainda  não  acautelou  estas  situações  o  seu  tempo  está  a 
esgotar  para  que a APAMB possa cumprir  com esta  obrigação 
legal.  Recordamos  que  são  situações  de  incumprimento  que 
acarretam pesadas multas!

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!

Após  o  termino do  prazo  legal  levaremos a  cabo o  envio  dos 
respetivos MIRR 2018 a todos os Associados.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 46/2019

NOVO PORTAL “ePortugal”NOVO PORTAL “ePortugal”
Transcrevemos  a  resolução  publicada  em  Diário  da 
República no passado dia 22 de Fevereiro:
«O Portal do Cidadão foi lançado a 16 de março de 2004 e tem  
sido  disso  exemplo,  enquanto  canal  de  acesso  eletrónico  
privilegiado para  acesso à informação e prestação de serviços  
públicos.  O  Portal  constitui  um  ponto  único  para  consultar  
informações  ou  conteúdos  diversos,  bem como para  aceder  a  
serviços  eletrónicos  disponibilizados  pela  Administração  Pública  
central.
Volvidos cerca de 15 anos desde o lançamento inicial do Portal do  
Cidadão, importa rever de uma forma mais profunda este ponto  
de  acesso  à  Administração  Pública,  essencial  na  vida  dos  
cidadãos e das empresas.
Assim,  altera-se  em  primeiro  lugar  a  designação  do  Portal,  
passando a denominar-se ePortugal, tornando claro para os seus  
utilizadores que nele se encontra disponível informação e serviços  
destinados a cidadãos e a empresas.
Em  segundo  lugar,  permite-se  a  adaptação  do  Portal  às  
necessidades  e  preferências  de  cada  utilizador,  através  da  
personalização da navegação. Assim, potencia-se uma utilização  
mais intuitiva, célere e direcionada. Paralelamente,  o ePortugal  
passa  a  agrupar,  no  mesmo  ambiente,  um  novo  universo  de  
serviços  e  aplicações  onde  o  utilizador  pode  ter  uma  visão  
integrada  da  sua  relação  com  o  Estado.  Entre  outras  
funcionalidades,  o  utilizador  pode  consultar,  na  sua  área  
reservada, a sua situação fiscal e de saúde, saber se tem a sua  
situação regularizada nas finanças e na segurança social, obter  
eletronicamente  senhas  de  atendimento  e  fazer  o  
acompanhamento do estado das filas de espera para serviços nas  
Lojas de Cidadão. Em alternativa, é criada a possibilidade de o  
utilizador  do  Portal  solicitar  à  Administração  Pública  que  o  
contacte. Complementarmente, os utilizadores podem recorrer a  
um assistente virtual disponível no Portal, no esclarecimento de  

dúvidas  sobre  os  serviços  disponibilizados,  bem  como  na  
realização de alguns serviços eletrónicos de forma assistida.
Os utilizadores  estrangeiros  também poderão  autenticar-se  no  
ePortugal  e  aceder  a  inúmeros  serviços,  com  a  adoção  do  
sistema  de  identificação  eletrónica  para  cidadãos  da  União  
Europeia  (eIDAS),  em cumprimento do Regulamento (UE)  N.º 
910/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de julho  
de  2014,  relativo  à  identificação  eletrónica  e  aos  serviços  de  
confiança para as transações eletrónicas no mercado interno.
Em terceiro lugar, o novo Portal cumpre altos níveis de exigência  
de acessibilidade e usabilidade, podendo ser utilizado através de  
qualquer dispositivo (computador, smartphones e tablets).
Em quarto lugar, reforça-se os mecanismos de cooperação entre  
as  várias  entidades  públicas  da  Administração  central,  
garantindo-se que o ePortugal funciona efetivamente como porta  
de entrada para aceder a todos os serviços públicos eletrónicos.
Por  fim,  permite-se  que,  mediante  protocolo  ou  por  força  de  
disposição  legal,  os  serviços  públicos  da  administração  local  
possam também ser acedidos através do ePortugal.
Com  esta  iniciativa  dá-se  cumprimento  à  Estratégia  para  a  
Transformação  Digital  na  Administração  Pública,  definida  na  
Resolução  do  Conselho  de  Ministros  n.º  108/2017,  de  26  de 
julho, e ao respetivo Plano de Ação, através da simplificação da  
experiência  de  utilização  dos  serviços  eletrónicos  da  
Administração  Pública,  consolidados  num  ponto  único  de  
contacto,  que  disponibiliza,  ainda,  informação  ao  cidadão  em  
função da sua localização e contexto, por exemplo, por via do  
mapa  com  georreferenciação  de  todos  os  serviços  da  
Administração Pública que estejam na proximidade do cidadão, a  
cada momento.
O Portal  ePortugal vem dar cumprimento à medida SIMPLEX+ 
"Portal do Cidadão +".»

Alargamento da rede existe de...

CENTROS DE ARBITRAGEMCENTROS DE ARBITRAGEM
Resolução da Assembleia da República n.º 26/2019
A Assembleia da República resolve, nos termos do n.º 5 do artigo 
166.º da Constituição, recomendar ao Governo que promova o 
alargamento da rede de arbitragem de consumo, fomentando a 
criação de Centros de Arbitragem de Conflitos de Consumo, no 
âmbito  das  Comunidades  Intermunicipais  cujo  território  ainda 
não esteja coberto pela atual rede.
Estes Centros de Arbitragem serão apoiados pela Administração 
Central.
Aguardamos sua divulgação!

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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