
Este ano, o Dia Mundial do Ambiente, celebrado a 5 de 
Junho, vai focar-se no papel crucial da BIODIVERSIDADE. 
A Colômbia é o país que albergará as celebrações.

DIA MUNDIAL DO AMBIENTEDIA MUNDIAL DO AMBIENTE

Com um milhão de espécies de plantas e de animais em perigo 
de  extinção  em  todo  o  mundo,  nunca  houve  momento  mais 
importante  para  nos  dedicarmos  à  protecção  da 
biodiversidade, salientou na COP25 (Conferência das Partes) da 
Convenção da ONU para as Alterações Climáticas em Madrid, a 11 
de Dezembro, Ricardo Lozano, ministro colombiano do Ambiente.
O  evento  será  organizado  pelo  Governo  colombiano  e  pelo 
Programa das Nações Unidas para o Ambiente (PNUA).
A Colômbia é um dos países com maior biodiversidade do mundo, 
com cerca de 10% da biodiversidade do planeta.
“2020 é um ano de urgência, ambição e de acção para abordar a 
crise  que  enfrentam  os  ecossistemas”,  disse  então  Inger 
Andersen,  directora-executiva  do  PNUA.  “É  também  uma 
oportunidade  para  incorporar  mais  plenamente  as  soluções 
baseadas na natureza na acção climática global.”
Este  será  um  ano  crucial  para  a  preservação  e  restauro  da 
biodiversidade,  já  que  o  mundo  vai  avaliar  e  renovar  os  seus 
compromissos durante a 15ª reunião da Conferência das partes 
(COP15)  da  Convenção  sobre  a  Diversidade  Biológica,  em 
Kunming (China), em Outubro.

A divulgar junto de todos os Associados em Junho:

PLANO DE CONTINGÊNCIAPLANO DE CONTINGÊNCIA
O regresso ao trabalho e a uma “nova normalidade” obriga a que 
as empresas implementem o seu PLANO DE CONTINGÊNCIA e se 
mostrem preparadas para os tempos mais próximos.
A APAMB vai abordá-lo sobre este tema durante o mês. 
Para dúvidas  e esclarecimentos  contate  o nosso Departamento 
Técnico!

Para os planos de limpeza e higienização das empresas a 
APAMB recomenda muito cuidado:

USE PRODUTOS ADEQUADOS NO USE PRODUTOS ADEQUADOS NO 
COMBATE AO COVID-19COMBATE AO COVID-19
Informamos os nossos Associados que a APAMB dispõe de meios 
para sugerir e aconselhar o uso de produtos adequados e eficazes 
para utilização no Plano de Higienização das empresas.
Desde o gel ao desinfetante, purificador de ar, máscaras, luvas, 
entre outros produtos recomendamos a leitura atenta das Fichas 
de Segurança dos produtos.  Sem informação de confiança não 

arrisque no uso de qualquer produto!
Estamos a informar nas visitas que fazemos aos Associados e 
podem contatar o Depart. Técnico para tirar dúvidas.

Se está nos seus planos importar  algum bem ou produto:

IMPORTAR: REGRAS A CUMPRIRIMPORTAR: REGRAS A CUMPRIR
Equipamento elétrico e eletrónico, óleos novos, pneus, baterias e 
veículos têm regras para poderem ser importados e no SiliAmb 
enquadramentos a levar a cabo em datas específicas. 
Não deixe de nos perguntar como: Nós esclarecemos!

Se receber um email da APA:

ALERTA SILIAMB MIRR 2019ALERTA SILIAMB MIRR 2019
Temos tido conhecimento que têm surgido mensagens alerta do 
SILIAMB  relativo  ao  MIRR2019,  nos  emails  dos  nossos 
associados. 
Caso  tenha  recebido,  pedimos  que  encaminhe  para 
sirapa@apamb.pt para que possamos verificar e ver se existe a 
necessidade de correção. 

1ª Campanha de enforcement de 2020 referente a...

MOVIMENTOS  TRANSFRONTEIRIÇOSMOVIMENTOS  TRANSFRONTEIRIÇOS
…  de  Resíduos  (MTR)  e  transportes  nacionais  de 
resíduos.
Entre os dias 9 e 13 de março de 2020 realizou-se a 1ª ação de 
controlo de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos (MTR) e 
transportes nacionais de resíduos nas principais fronteiras, Ponte 
25 de abril, portos marítimos e seus acessos, zonas industriais do 
Seixal e do Barreiro.
Esta  ação,  coordenada pela  Inspeção-Geral  da Agricultura,  do 
Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT), 
enquanto entidade competente para a realização das inspeções 
no âmbito do Regulamento n.º 1013/2006, de 14 de junho de 
2006, na sua atual redação (Regulamento MTR), contou com a 
colaboração do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente 
da  Guarda  Nacional  Republicana  (SEPNA/GNR)  nas  fronteiras 
terrestes e zonas industriais do Seixal, da Autoridade Tributária e 
Aduaneira  (AT)  e  Polícia  Marítima  nos  portos  marítimos,  da 
Polícia de Segurança Pública (PSP/BRIPA) na zona industrial do 
Barreiro e no acesso à Ponte 25 de abril, tal como da Agência 
Portuguesa do Ambiente (APA).  
Participaram ainda na referida ação os serviços da Inspeção do 
Ambiente das regiões autónomas da Galícia e Castilla y León, 
bem como a Guardia Civil/SEPRONA, cooperando no controlo de 
movimentos de resíduos entre Portugal e Espanha.
Os resultados globais obtidos pela IGAMAOT indicam que, no 
total, foram controlados 517 movimentos de mercadorias, tendo 
sido  efetuada  a  verificação  física  em  82,  resultando  na 
identificação  de  79  transportes  de  resíduos  de  diferentes 
tipologias.
Dos  referidos  79  transportes  de  resíduos,  nacionais  e 
transfronteiriços, dois transportes terrestres nacionais retornaram 
à origem por  terem como destino um operador  de gestão de 
resíduos  não  licenciado  e  um  transporte  terrestre  foi 
encaminhado para destino autorizado por não ser acompanhado 
da necessária guia eletrónica de acompanhamento de resíduos 
(e-GAR). Há ainda a registar uma tentativa de exportação por via 
marítima  de  uma mistura  de  resíduos  para  a  Malásia  sem o 
devido processo de notificação e consentimento prévio que foi, 
por esse motivo, anulada.

mailto:Sirapa@apamb.pt
file:///C:/Users/Paulo%20Almeida/Desktop/JUN2020.png

