
ATENÇÃO AO SEU EMAIL:ATENÇÃO AO SEU EMAIL:
ENVIO DO DUC DURANTE JANEIROENVIO DO DUC DURANTE JANEIRO

A APAMB inícia neste mês de Janeiro o habitual envio do 
Documento Único de Cobrança (DUC) referente ao registo 
de resíduos de 2019.
Apelamos aos Associado que promovam o respetivo pagamento 
dentro do prazo que o documento estipula mas também o mais 
cedo possível para que a APAMB possa fazer a sua parte desta 
obrigação legal.
O envio será feito maioritariamente por email ou por fax.
O envio do respetivo recibo será feito à posteriori.

Recordamos  que  sem  esta  taxa  regularizada  a  plataforma  da 
A.P.A. não permite fechar e emitir o respetivo MIRR de 2019

LIVRO DE RECLAMAÇÕES ELETRÓNICO:LIVRO DE RECLAMAÇÕES ELETRÓNICO:
PROCESSOS POR TERMNARPROCESSOS POR TERMNAR

A APAMB levou a cabo desde 2018, quando saíu a atual 
legislação, a inscrição de muitos dos seus Associados na 
plataforma.
Todos  os  devidamente  inscritos  receberam  para  além  da 
confirmação por email com o respetivo acesso um novo afixo e o 
Manual da Plataforma
No  entanto  houve  casos  em  que  os  Associados  não 
corresponderam aos pedidos pela APAMB e insistências feitas por 
email  e telefone.  A esses alertamos que o seu processo  NÃO 
ESTÁ CONCLUÍDO e por isso sujeitos a penalizações.

Em caso de dúvida contatar:
A PARTIR DE 20 DE JANEIRO

265 092 315
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O QUE ESPERAR DE 2020:O QUE ESPERAR DE 2020:
FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL E NÃO SÓ!FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL E NÃO SÓ!
Preparamo-nos para um ano novo mas com as mesmas 
preocupações do anterior.
Não adianta pensar que estas visitas “só acontecem aos outros” 
esperando  pela  sorte  (ou  falta  dela).  Na  realidade  está  a 
acontecer por parte das entidades inspetivas um trabalho mais 
assertivo com brigadas no terreno por parte da GNR, PSP, ASAE, 
ACT  e  AT.  Mas  também  as  Câmaras  Municipais  e  Serviços 
Municipalizados se têm mostrado mais ativos.
Por isso o que se espera de 2020 é uma abordagem ainda mais 
consistente  na  verificação  de  Licenciamentos,  Descarga  de 
Águas, Resíduos e demais obrigações legais.
Por força de mudanças na legislação os equipamentos de pintura 
automóvel  vão  ser  menos  visados  mas  a  sua  manutenção, 
chaminés e gestão de resíduos continuam na ordem do dia.
Já para as indústrias com estes equipamentos vai ser reforçada a 
verificação  das  monitorizações  que  agora  são  submetidas  por 
portal na internet.
Uma nova  área  de inspeção  vai  acabar  por  aparecer  com as 
alterações do novo Regulamento dos Equipamentos sob Pressão. 
Os  registos  necessários  e  os  novos  reportes  necessários  pela 
submissão  no  portal  respetivo  vão  ser  notícia  pela  pior  das 
razões: existem muitos equipamentos com registos em falta!

Se no ano que findou a APAMB constatou um crescente número 
de pedidos para resolução dos temas acima focados (e não só), 
bem como um acréscimo no número de contra-ordenações que 
entrou nos nossos serviços de apoio jurídico na ordem dos 50%. 
Resta-nos  insistir,  como  temos  sempre  feito,  e  pedir  aos 
Associados que não abdiquem da PREVENÇÃO!
Em 2020 continuaremos a ser aquele parceiro de negócio que 
existe para abordar de frente os problemas consigo!

ENVIO DE FORMULÁRIO POR EMAIL:ENVIO DE FORMULÁRIO POR EMAIL:
REGISTO DE GASESREGISTO DE GASES   
FLUORADOSFLUORADOS
Reuna os dados necessários!
A  partir  de  dia  20  de  Janeiro vamos 
enviar a todos os Associados a que este 
registo  diz  respeito,  como  em  anos 
anteriores, formulário de apuramento de 
valores anuais.

Se necessitar de novos ficheiros para o 
registo  COMPRA e  VENDA  basta  pedir 
aos nossos serviços!


