
Acautele as obrigações do seu...

EQUIPAMENTO SOB PRESSÃOEQUIPAMENTO SOB PRESSÃO
Regulamento de 2019 está a ser posto em marcha!
Apesar de em Janeiro de 2019 o IPQ ter lançado em circular a 
notícia  da  nova  submissão  pelo  Portal  do  Balcão  do 
Empreendedor  das  obrigações  para  com os  Equipamentos  sob 
Pressão  (vulgarmente  tratados  como Compressores)  seria  uma 
realidade a partir de 20 de Fevereiro, a verdade é que o Novo 
Regulamento só foi publicado em Agosto...
E como o Regulamento previa a fixação de novas taxas apenas 
em  Novembro  as  mesmas  foram  publicadas  em  Diário  da 
República.
Como  alterações  a  destacar  temos  a  mudança  de  alguma 
terminologia,  fazendo  desaparecer  a  figura  do  “Registo”  e 
introduzindo  a  “Aprovação  de  Instalação”  e  “Aprovação  de 
Funcionamento”.
Para  avaliar  a  aptidão  do  equipamento  temos  agora  a 
“Reavaliação  da  Conformidade”,  situação  que  vem  resolver 
bastantes problemas e entraves ao anterior registo.
Com esta  reavaliação  equipamentos  antigos,  sem documentos, 
podem  ser  analizados  pelos  Organismos  Inspetivos  e  assim 
existirem elementos  para  a  submissão  eletrónica  recentemente 
criada.
Existem por  isso  condições  para  que,  nas  fiscalizações,  sejam 
abordados  os  empresários  sobre  os  seus  equipamentos  e 
obrigações a ele associados.
A APAMB está a promover, pelas visitas de inspeção preventiva, 
um  levantamento  de  necessidades  para  correção  sejam 
equipamentos  já  registados  e  que  têm  de  ser  renovada  a 
aprovação de funcionamento (novo prazo é de seis em seis anos) 
e aqueles que têm falhas já há vários anos.
As coimas podem ir dos 250 € a 10.000 € tratando-se de pessoas 
singulares e/ou pessoas coletivas.

Exemplo de chapa
identificativa do
fabricante do
 equipamento

Apure sobre o seu equipamento:
- Volume do depósito (expresso em litros)
- Pressão (expresso em psi ou bar)
Se tiver hipótese de fotografar a placa do construtor (ver foto 
acima) e enviar-nos também se identificam os dados necessários.
Qualquer outra placa que o equipamento tenha deve ser também 
do nosso conhecimento pois pode ser resultado de um registo 
antigo.

Em poder destes elementos contate a APAMB e deixe connosco a 
caracterização do seu equipamento e suas obrigações legais.
Informamos detalhadamente o que fazer no seu caso!

Prazos de inscrição alterados

LIVRO DE RECLAMAÇÕESLIVRO DE RECLAMAÇÕES
ELETRÓNICOELETRÓNICO
A plataforma mudou!
As novas inscrições na plataforma do Livro de Reclamações têm 
agora um tempo limite de duas horas para serem completadas e 
atribuída a password de acesso.
Se ainda não se inscreveu é conveniente falar com os nossos 
serviços técnicos

DUCs e MIRRs

PONTO DE SITUAÇÃO SILIAMBPONTO DE SITUAÇÃO SILIAMB
Já recebeu e pagou o seu DUC?
Estamos a enviar os últimos DUCs aos últimos Associados! Por 
isso  recomendamos  que  mal  receba  o  documento  com  a 
referência  para  pagamento  promova  o  seu  pagamento,  não 
deixando para o fim do prazo.
O pagamento no final  do prazo irá retirar dias úteis  à APAMB 
para fazer o seu MIRR e fazer o respetivo envio para seu arquivo.
Entretanto já estamos a enviar aos Associados os MIRR 2019 já 
feitos. 
Deverão receber por email como é habitual.

Recomendamos que o 
seu arquivo seja feito 
em conjunto com as 
eGAR de 2019 em local  
de fácil acesso e 
consulta por parte das 
entidades fiscalizadoras.

Iniciativa da APAMB com terceiro envio

PROTEÇÃO DE DADOSPROTEÇÃO DE DADOS
Saiba o que deve acautelar!
Já  vai  no  terceiro  envio  de  informação  para  os  Associados 
inscritos  nesta  iniciativa  de  levar  a  cabo,  de  um  modo 
descomplicado, a Proteção de Dados nas suas empresas.
Recordamos que dúvidas podem ser esclarecidas recorrendo aos 
contatos da APAMB:

TEL. 265 092 315
EMAIL  paulo.almeida@apamb.pt

Vamos abrir em breve novas inscrições para Associados,
uma segunda oportunidade se falhou a primeira!

mailto:paulo.almeida@apamb.pt

