
MESMO NESTA CRISE DE PANDEMIA:

APAMB MANTEM-SE DISPONÍVEL PARA APAMB MANTEM-SE DISPONÍVEL PARA 
TODOS OS ASSOCIADOS!TODOS OS ASSOCIADOS!
A equipa APAMB adaptou-se rapidamente ao regime de 
teletrabalho para não falhar aos seus Associados.
Porque parar  não  é solução,  e  os  compromissos  para  com os 
nossos Associados continuam, estamos a terminar o registo anual 
de resíduos  no  portal  SiliAmb a todos  os  que  pagaram a seu 
tempo o respetivo DUC, bem como o registo de Gases Fluorados.
Outros desafios e obrigações serão garantidas ao longo do ano 
como habitualmente aconteceu 
em anos anteriores. 
Estamos a fazer um esforço em 
manter  informados  os 
Associados  sobre  o  COVID-19, 
nomeadamente  diretivas  da 
DGS (Direção Geral de Saúde) e 
de  todos  os  organismos 
empenhados  no  combate  à 
pandemia. 
Mantenha-se por isso atento às nossas comunicações, ao site, ao 
facebook, porque estamos a trabalhar para si!
Recordamos os contatos principais para além dos telemóveis de 
todos os colegas que visitam no terreno:

GERAL:  
265 234 190 – Assuntos gerais

EGARs:  
965 039 388 – Fazer Guias de resíduos e Validações

Envio de informação durante Abril:

ENVIO DE MIRRs e COMPROVATIVO DE ENVIO DE MIRRs e COMPROVATIVO DE 
GASES FLUORADOS 2019GASES FLUORADOS 2019
Se ainda não recebeu o seu MIRR-2019 será durante o mês de 
Abril que iremos promover o envio via email, fax ou ctt.
O mesmo acontece com o comprovativo de submissão dos Gases 
Fluorados que só irá estar disponível no portal a partir de dia 1 de 
Abril. Esteja atento às nossas comunicações!

Aproxima-se a época de incêndios...

DE NOVO A LIMPEZA DE TERRENOS!DE NOVO A LIMPEZA DE TERRENOS!
De acordo com o Despacho n.º 2616/2020 (IIª Série DR), 
de 26 de fevereiro, à semelhança do que se tem feito nos 
últimos  anos,  vai  manter-se  o  regime  excecional  para 
limpezas dos terrenos, no âmbito do Sistema de Defesa 
da Floresta contra Incêndios (SDFCI).
O Orçamento do Estado para 2020 volta a prever esta obrigação 
acrescida face ao previsto no SDFCI a vigorar durante este ano, 
estabelecendo  prazos  mais  exigentes  para  a  execução  das 
limpezas.  Foram  definidas  as  orientações  no  domínio  da 
fiscalização, nomeadamente identificando as áreas prioritárias a 
ter em consideração face ao risco de incêndio, sendo a freguesia 
a unidade administrativa de referência.
As coimas para quem não cumpra a obrigação de limpeza dos 
terrenos são de 280 a 10.000 euros no caso de pessoa singular e 
de 1.600 a 120.000 euros no caso de pessoas coletivas.

Obrigações legais continuam...

LIMPEZA DAS LINHAS DE ÁGUALIMPEZA DAS LINHAS DE ÁGUA

Embora  tenha  sido  esta  ARH  a  publicar,  a  obrigação 
estende-se a todo o território nacional. A ideia é alterar para 
esta obrigação, quer seja a nível da empresa, quer seja a 
nivel particular.... 

Em anexo a esta newsletter:

INFORMAÇÃO IMPORTANTEINFORMAÇÃO IMPORTANTE
Em  anexo  a  esta  folha  mensal  está  a  ser  divulgado 
material sobre:

– Lavar as Mãos;
– Desdobrável da Direção Geral de Saúde;
– Afixo preventivo para a entrada na sua empresa;
– Instruções Como manter a sua empresa aberta.


