
Neste mês de Setembro é notícia:

LEI DAS BEATAS ENTRA EM VIGOR!LEI DAS BEATAS ENTRA EM VIGOR!
Atirar pontas de cigarro, charutos e similares (betas) para 
o chão pode custar-lhe muito caro!

Entram em vigor no dia  4 de Setembro as multas para todos 
aqueles que atirarem beatas de cigarros ao chão, seguindo a lei 
publicada em Diário da República de 3 de Setembro de 2019. O 
valor das coimas varia entre os 25 euros e os 250 euros.
Não são só os fumadores que estão na mira desta Lei e que serão 
punidos. Também os proprietários de restaurantes, cafés e outros 
estabelecimentos,  que  não  disponibilizem  cinzeiros  para  os 
clientes poderão ter de pagar multas até aos 1500 euros. 
As empresas responsáveis pelos transportes públicos também não 
escapam e terão de colocar cinzeiros em todas as paragens e 
zonas de embarque, precisamente para evitar que as beatas dos 
cigarros se acumulem no chão.
A Lei visa sobretudo reduzir ao máximo o «impacto das pontas de 
cigarros, charutos ou outros cigarros no meio ambiente».
Para  garantir  o  cumprimento  das  regras  estarão  no  terreno, 
nomeadamente  a  ASAE (Autoridade  de  Segurança Alimentar  e 
Económica), mas também a Guarda Nacional Republicana (GNR), 
a Polícia de Segurança Pública (PSP) e ainda a Polícia Marítima.

A APAMB envia por email a todos os interessados a referida Lei 
para conhecimento e aplicação consoante a sua atividade, basta 
pedir  aos  nossos  serviços  por  email  ou junto  dos  colegas  em 
qualquer visita que seja promovida.
Se tem dúvidas quanto ao modo como deve ser feito o 
acondicionamento  das  pontas  de  cigarro  e  posterior 
encaminhamento para o lixo para além da leitura da Lei 
que disponibilizamos contate connosco!

265 234 190  -  geral@apamb.pt

Recuperando a iniciativa levada a cabo

ACT – LOCAIS DE TRABALHO 2018/19ACT – LOCAIS DE TRABALHO 2018/19
A  APAMB  propõe  reflexão  sobre  as  SUBSTÂNCIAS 
PERIGOSAS nas instalações das empresas. 2018/2019 foi 
o biénio dedicado aos Locais de Trabalho Saudáveis.

A  exposição  a  substâncias 
perigosas  é  muito  mais 
comum nos locais de trabalho 
europeus  do  que  a  maioria 
das  pessoas  imagina  e  é 
preciso  fazer  mais  para 
proteger  os  trabalhadores 
desses  perigos.  A campanha 
«Locais de trabalho saudáveis 
2018-2019:  gerir  as 
substâncias  perigosas»  teve 
por  objetivo  sensibilizar  para 
as  substâncias  perigosas  no 
local  de  trabalho  e  para  os 
riscos que representam, bem 
como  criar  uma  cultura  de 
prevenção  através  da 
divulgação  dos  materiais  da 
campanha e da realização de 
atividades promocionais e de 
envolvimento.  Gerou uma base de conhecimentos sobre como 
gerir eficazmente as substâncias perigosas, incluindo informações 
sobre  o  quadro  jurídico  e  político  existente,  soluções, 
ferramentas e instrumentos de boas práticas, e ideias para ações 
de comunicação e sensibilização bem-sucedidas.
Os destaques específicos da campanha centraram-se nos grupos 
vulneráveis,  na  substituição  das  substâncias  perigosas  e  na 
exposição a agentes cancerígenos e no cancro relacionado com a 
atividade profissional, que representa a maior percentagem de 
doenças profissionais mortais na UE. Como um dos legados da 
campanha,  a  EU-OSHA  continua  a  ser  um  parceiro  ativo 
do Roteiro  sobre  agentes  cancerígenos,  um  sistema  de  ação 
europeu que visa reduzir essa exposição.

A APAMB nos seus trabalhos de auditoria depara-se muitas vezes 
com situações de risco. Não é caso raro a utilização de recipiente 
inadquados para guardar produtos que são perigosos (por ex. 
Garrafas plásticas de água como recipientes para guardar restos 
de tintas sem qualquer rotulagem).
Destacamos  um  conjunto  de  cuidados  que  não  deve 
deixar de ter na sua empresa:
-  Criar  Zona/divisão/armário  para  guardar  produtos  quimicos, 
substâncias perigosas ou inflamáveis;
- Guardar e divulgar juntos dos seus colaboradores as Fichas de 
Segurança dos Produtos utilizados na sua atividade;
- Sensibilizar e formar os colaboradores no manuseamento de 
substâncias perigosas;
-  Distribuir  pelos  colaboradores  os  Equipamentos  de  Proteção 
Individual  (EPI)  adequados  conforme  as  tarefas  e  produtos 
utilizados;
-  Separar  os  residuos  da  sua  atividade,  principalmente  de 
embalagens contaminadas das embalagens sob pressão (sprays).
Em caso  de  dúvida  ou  querendo  mais  informação  não 
deixe de pedir uma opinião profissional!
 


