
INSTRUÇÕES NOVAS PARA QUEM TEM SITE:

LIVRO DE RECLAMAÇÕES NO SEU LIVRO DE RECLAMAÇÕES NO SEU 
SITESITE
A Lei estabelecia até agora apenas a obrigatoriedade de divulgar 
o acesso à plataforma do Livro de Reclamações eletrónico.

Agora, ouvidas as entidades reguladoras, foi definido:
- O acesso deve preferencialmente ser feito através da disponi-
bilização do icone do Livro de Reclamações;
- O icone deve ficar disponível em local visível e destacado no 
sítio da internet do prestador de serviços ou fornecedor de bens, 
caso este disponha de algum;
- O icone deve ter um link (ligação) para a plataforma do Livro de 
reclamações (www.livroreclamacoes.pt/inicio).

Os icones são os que passamos a indicar, disponibilizados pela 
INCM (Imprensa Nacional Casa da Moeda), divulgado e enviado 
pela APAMB a pedido dos seus Associados.

 

 

 

A APAMB disponibiliza a pedido a descrição dos critérios a utilizar 
caso os Associados queiram informar os seus informáticos para 
promoverem as alterações.

Se é condutor conheça as alterações:

NOVOS SINAIS DE TRÂNSITONOVOS SINAIS DE TRÂNSITO
No passado dia 20 de abril entrou em vigor a primeira grande 
revisão  ao  Regulamento  de  Sinalização  do  Trânsito  (RST) 
aprovado  pelo  Decreto  Regulamentar  n.º  22  -A/98,  de  1  de 
outubro,  que  visa  o  aperfeiçoamento  e  a  atualização  da 
sinalização rodoviária em conformidade com o Código da Estrada 
e em alinhamento com o Plano Estratégico Nacional de Segurança
Rodoviária — PENSE 2020.
Deixamos  aqui  alguns  exemplos  e  sugerimos  se  estiver 
interessado em pedir aos nossos serviços o documento da ANSR 
(Autoridade  Nacional  de  Segurança  Rodoviária)  com  todas  as 
alterações explicadas.

Novo Operador de Resíduos no mercado

NOVO NOME A RETER:  ABIAMNOVO NOME A RETER:  ABIAM
Informamos que o Alvará de Gestão de Resíduos do Operador 
JOSÉ MARIA FERREIRA & FILHOS, LDA foi averbado à empresa 
ABAIM – Environment and Services, Lda, sendo este o nome pelo 
qual  poderão  começar  a  ser  contatados  para  a  recolha  dos 
vossos resíduos, nomeadamente os Óleos usados.
Nome: ABIAM – Environment and Services, Lda
Contribuinte: 515 567 256
Alvará de transporte n.º 669736
Alvará de Gestor de Resíduos n.º 054/2015 (averbamento n.º1)

Já  estão  disponíveis  para  arquivo  os  respetivos  alvarás  aqui 
referidos para os Associados interessados.

AVISO PELA GNR:

ATENÇÃO ÀS BURLAS!ATENÇÃO ÀS BURLAS!
O  Comando  Territorial  da  Madeira  da  Guarda  Nacional 
Republicana alertou, através das redes sociais, para uma burla 
que  está  a  ser  praticada  com recursos  a  sms.  Se  o  cidadão 
receber uma mensagem no seu telemóvel, supostamente enviada 
pela DGS para realizar um teste à covid-19, não a deve abrir.
Também há uma falsa campanha de angariação de fundos.
De  acordo  com  a  GNR,  trata-se  de  uma  SMS  phishing,  uma 
actividade criminosa usando técnicas de engenharia social.

“Aconselhamos extrema prudência no acesso, na receção e na 
partilha de conteúdos digitais associados à temática da pandemia 
COVID-19,  devendo  dar-se  prioridade  a  fontes  oficiais  de 
informação”, refere.

Em anexo a esta newsletter:

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

– GNR: Dois alertas de burlas
– DGS: Como colocar Máscara
– ACT: Adaptar o Local de Trabalho - COVID-19

http://www.livroreclamacoes.pt/inicio

