
Apelamos à atenção dos Associados:

FISCALIZAÇÕES EM AGOSTOFISCALIZAÇÕES EM AGOSTO
Apesar  de  ocorrerem um pouco  por  todo  o  ano  temos 
razões  para  avisar  que  este  mês  estarão  equipas  de 
fiscalização no terreno.

As  ações  de  fiscalização  por  parte  da  GNR  e  PSP  que  são 
esperadas no mês de Agosto, vão incidir sobre a Manutenção e 
Reparação Automóvel e os Operadores de Gestão de Resíduos, 
duas áreas em que ainda se encontram muitas empresas com 
problemas por resolver perante a legislação em vigor.
A APAMB tem vindo ao longo dos anos a insistir numa série de 
temas  que  sabemos  são  alvo  de  verificações  com  frequência. 
Nunca é demais chamar a atenção dos Associados para:
- Licenciamento da Atividade
- Garantia Financeira para a Responsabilidade Ambiental (Seguro)
- Afixos legais e do Livro de Reclamações
- Fichas de Segurança dos Produtos utilizados
- Extintores na altura correta e sinaléticas adequadas
- Registos de Manutenção dos equipamentos
- Proteção de Dados implementada
- Plano de Contingência implementado
- Mapas de Resíduos (MIRR) e guias (eGAR) organizadas
- Bacias de retenção nos resíduos de carater líquido
- Identificação dos resíduos armazenados
- Descarga de Águas licenciada
- Registos em dia de Gases Fluorados (AC automóvel)
- Equipamentos sob Pressão com registos em dia
- Cumprimento Lei dos Metais não preciosos (para Operadores);
- Cumprimento Lei RCD (para Operadores);
- Cumprimento Lei Fluxos Específicos Resíduos (para Operadores)

Estas  e  outras  questões  fazem parte  do  Dossier  Ambiente  do 
Associado. Verifique em que ponto se encontra cada questão.
Não arrisque uma visita indesejada e se tem dúvidas ou 
necessita de ajuda contate a Associação!

Em tempos de COVID-19...

ACT PROMOVE AÇÕES DE ACT PROMOVE AÇÕES DE 
INFORMAÇÃO, SENSIBILIZAÇÃO...INFORMAÇÃO, SENSIBILIZAÇÃO...
E FISCALIZAÇÃOE FISCALIZAÇÃO
A  ACT  desenvolve  campanhas  de  informação  e 
sensibilização  sobre  prevenção  de  riscos  profissionais, 
com implicações  nacionais  e  internacionais,  procurando 
incutir  nos  empregadores,  nos  trabalhadores  e  na 
população ativa em geral uma cultura de prevenção em 
matéria de segurança e saúde no trabalho. - in ACT.pt

 2020 - 2022: Locais de trabalho saudáveis: aliviar a carga

A campanha  de  2020-2022  centra-se  na  prevenção  de  lesões 
musculosqueléticas (LME) relacionadas com o trabalho. As lesões 
musculosqueléticas  continuam  a  ser  um  dos  tipos  mais 

prevalentes de problemas de saúde relacionados com o trabalho 
na Europa.
Riscos relacionados com a postura, a exposição a movimentos 
repetitivos ou a posições cansativas ou dolorosas, a elevação ou 
deslocação de cargas  pesadas  — todos  estes  fatores  de risco 
muito frequentes podem causar lesões musculosqueléticas. Dada 
a generalização das lesões musculosqueléticas relacionadas com 
o trabalho, torna-se evidente que é necessário fazer mais para 
aumentar  a  sensibilização  no  que  respeita  às  formas  de 
prevenção.
A  campanha  proporciona  uma  visão  de  conjunto  das  causas 
deste problema persistente. Visa divulgar informação de elevada 
qualidade  sobre  esta  matéria,  estimular  uma  abordagem 
integrada  para  gerir  o  problema  e  oferecer  ferramentas  e 
soluções práticas que possam ajudar no local de trabalho.

Situações de Lay-off e mudanças a partir de Agosto
Seguindo as diretrizes propostas pelo Governo a partir de Agosto, 
haverá um aumento da remuneração para os trabalhadores que 
estejam  em lay-off,  um  novo  regime  que  substitui  o  atual 
simplificado em vigor.
Tais situações irão gerar verificações no terreno e com elas todas 
as outras questões de incumprimento ligado a este organismo.
Também aqui se pede aos Associados atenção redobrada 
às suas obrigações!

Já foi contatado?

PLANO DE CONTINGÊNCIAPLANO DE CONTINGÊNCIA
Foi  aqui  referido  nos últimos meses  que a  APAMB iria 
contatar todos os Associados divulgando a sugestão de 
implementação  do  Plano  de  Contingência,  conforme 
preconizado pela Direção Geral de Saúde para combate à 
pandemia do COVID-19.
Tal tarefa tem sido levada a cabo nas 
visitas  promovidas  pelos  inspetores, 
pelo  contato  por  telefone,  e  pela 
iniciativa que os Associados têm tido ao 
ligarem  para  os  nossos  serviços  para 
esclarecer dúvidas ou pedir ajuda.
São soluções para as micro e pequenas 
empresas,  com  um  plano  base 
simplificado  para  empresas  mais 
estruturadas,  de  maior  dimensão  ou 
com  mais  colaboradores,  preparados 
para  responder  aos  desafios  internos 
de prevenção da pandemia.
Se quiser antecipar o seu contato e ficar informado mais cedo 
basta contatar-nos telefonicamente para poder ter o seu Plano:

265 092 315 – paulo.almeida@apamb.pt

Recordamos os Associados que a APAMB
não fecha para férias.

Poderá continuar a contar com a Associação
dentro dos horários habituais.

Agradecemos a compreenção em caso de sobrecarga
ou atraso no atendimento telefónico ou por email.

Obrigado!

mailto:paulo.almeida@apamb.pt

