
ÚLTIMA HORA!

AUMENTO  DAS  FISCALIZAÇÕES  E AUMENTO  DAS  FISCALIZAÇÕES  E 
DAS CONTRA-ORDENAÇÕESDAS CONTRA-ORDENAÇÕES
A APAMB tem vindo a alertar  os empresários mas nem 
todos têm valorizado os avisos e recomendações.

Apesar de ser tema recorrente nas visitas que promovemos junto 
dos Associados, o tema fiscalizações parece que só acontece aos 
outros...
Decidiu a APAMB, em mais uma tentativa de sensibilização, criar 
um  documento resumo baseado numa contra-ordenação 
real e com chamadas de atenção.
Poderão comprovar que já não só “meia-dúzia” de questões que 
as  entidades  fazem,  que  os  relatórios  fotográficos  são  mais 
criteriosos e que o cruzamento de informação (ou falta dela) pode 
transformar “uma visita que até correu bem” numa dor de cabeça 
para resolver (de um dia para o outro) ou de pagar!
LEIA  O  DOCUMENTO  ANEXO  A  ESTA  NEWSLETTER  E 
RETIRE AS SUAS PRÓPRIAS CONCLUSÕES!

Ainda sobre os Gases Fluorados

ÚLTIMOS DIAS PARA SUBMISSÃOÚLTIMOS DIAS PARA SUBMISSÃO
Se ainda não enviou para a APAMB os seus dados e os ficheiros 
COMPRA e VENDA (em formato excel apenas) recordamos que 
desde Janeiro que lhe pedimos o seu atempado envio. Os dados 
recebidos nos últimos dias do prazo poderão não chegar a tempo 
de ser submetidos!

DUCs e MIRRs

ÚLTIMO MÊS PARA O SILIAMBÚLTIMO MÊS PARA O SILIAMB
Já pagou o seu DUC? Avisou a APAMB?
Sem recolhas em 2019: Informou sobre Acondicionados?
Estamos  a  enviar  a  alguns  Associados  novos  DUC  porque 
deixaram passar o prazo de pagamento do primeiro emitido em 
Janeiro deste ano. Não deixe para o fim do prazo o pagamento 
pois só conseguimos fazer o seu MIRR se o DUC for pago!
Temos de ter a sua ajuda para lhe prestar um serviço eficiente e 
atempado!

NÃO DEIXE ESTA OBRIGAÇÃO LEGAL PARA OS ÚLTIMOS DIAS!

Empresas assinam:

PACTO PORTUGUÊS PARA OS PACTO PORTUGUÊS PARA OS 
PLÁSTICOSPLÁSTICOS
A cerimónia de lançamento do Pacto Português para os Plásticos 
ocorreu esta semana, em Lisboa, com o mote “Juntos, por uma 
economia  circular  para  os  plásticos”.  A  iniciativa  é  organizada 
pela Associação Smart Waste Portugal, que conta com o apoio do 
Governo português,  e  pertence à  rede Pactos de Plásticos do 
projeto ‘New Plastics Economy’, da Fundação Ellen MacArthur.
O Pacto  pretende acabar  com o  lixo  de plástico,  tendo como 
principal objetivo transitar para uma economia circular, usando o 
plástico  de forma sustentável  e  garantindo que este  deixe de 
existir nos ecossistemas naturais.
As  metas  apresentadas  a  que  as  empresas  e  entidades  se 
comprometeram a  atingir  até  2025  são:  definir  medidas  para 
eliminar  os  plásticos  de  utilização  única  considerados 
problemáticos ou desnecessários; cem por cento das embalagens 
de plástico devem ser reutilizáveis, recicláveis ou compostáveis; 
70  por  cento  ou  mais  das  embalagens  plásticas  devem  ser 
efetivamente recicladas; incorporar, em média, 30 por cento de 
plástico  reciclado  nas  novas  embalagens  de  plástico;  e  ainda 
promover  atividades  de  sensibilização  e  educação  aos 
consumidores para a utilização circular dos plásticos.
Para  além  de  empresas  ligadas  à  indústria  transformadora  e 
operadores  de  gestão  de  resíduos,  várias  marcas  e  principais 
retalhistas  também  assinaram  o  Pacto,  tais  como  Coca-cola, 
Delta  Cafés,  Colgate  Palmolive  Portugal,  Lidl  &  Companhia, 
Jerónimo Martins,  Nestlé  Portugal,  Sonae e Unilever FIMA. Os 
membros  desta  iniciativa  representam,  em  conjunto,  grande 
parte das empresas que comercializam embalagens em plástico 
dos produtos vendidos nos supermercados nacionais.
Em Portugal, espera-se que o Pacto Português para os Plásticos 
venha a estimular novos modelos de negócio que possibilitem a 
redução  do  volume  de  embalagens  de  plástico,  e  ainda  que 
venha  a  promover  o  desenvolvimento  de  um  sistema  de 
reciclagem mais eficiente. 
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Novo Regulamento (Decreto-Lei 2/2020 de 14 Jan.):

NOVAS MATRÍCULAS AUTOMÓVELNOVAS MATRÍCULAS AUTOMÓVEL

A regulamentação da matéria relativa às chapas de matrícula foi 
efetuada através do Decreto-Lei n.º 54/2005, de 3 de março, na 
sua redação atual, que aprovou o Regulamento de Matrícula dos 
Automóveis, Seus Reboques, Motociclos, Ciclomotores, Triciclos, 
Quadriciclos,  Máquinas  Industriais  e  Máquinas  Industriais 
Rebocáveis.  A aproximação do  esgotamento da atual  série  de 
matrículas determina que se proceda a alguns ajustamentos de 
natureza  técnica  nos  modelos  de  chapas  de  matrícula, 
adaptando-os às novas combinações de carateres e adotando um 
formato que simplifica a sua produção.


