
Pagamento  de  DUCs  e  Envio  de  dados  para  os  Gases 
Fluorados

PONTO DE SITUAÇÃOPONTO DE SITUAÇÃO
A APAMB no início de Janeiro de 2021 iniciou mais uma 
campanha  de  cumprimento  das  obrigações  legais  das 
empresas.

Continuamos a apelar aos Associados que ainda não pagaram o 
seu  DUC  que  o  façam  evitando  o  caducar  do  documento.  Já 
estamos a submeter processos e a enviar MIRRs aos Associados 
que rapidamente colaboraram com os nossos serviços.
Quanto  aos  Gases  Fluorados  aguardamos  ainda  por  parte  dos 
Associados inscritos o envio dos ficheiros Compra e Venda (em 
formato excel exclusivamente).

Ainda existem dúvidas por esclarecer!

“BAILE” COM AS MÁSCARAS!“BAILE” COM AS MÁSCARAS!
Nos  últimos  dias  tem  sido  recorrente  falar  sobre  as 
máscaras, quais as indicadas, quem usa o quê... 
Vejamos o importante:

A  primeira  preocupação 
deve ser a correta colocação 
sobre  o  nariz  e  boca  de 
qualquer máscara, ajustando 
bem  ao  rosto  e  evitando 
“buracos”  que  permitam 
entrada  e  saída  de  ar  sem 
ser filtrado.
É  deste  modo  que  se 
começa  preventivamente  a 
combater esta pandemia.

Sobre a  qualidade  devem s  er  utilizadas  máscaras  que estejam 
certificadas e/ou identificadas pelos códigos KN95 e FFP2.

O  centro  europeu  para  a  Prevenção  e  Controlo  das  Doenças 
(ECDC)  avisa  que  “a  utilização  de  máscaras  faciais  não  deve 
substituir outras medidas recomendadas para evitar a transmissão 
da covid-19, tais como distanciamento físico, etiqueta respiratória, 
higiene meticulosa das mãos e evitar tocar no rosto, nariz,olhos e 
boca.

Algumas  máscaras  caseiras,  também  chamadas  de  máscaras 
comunitárias, geralmente feitas em vários tipos de tecido, lavadas 
e reutilizadas múltiplas vezes “podem não ter a eficácia desejada 
na  prevenção  da  propagação  e  inalação  de  gotículas  e  da 
contaminação por microrganismos”. 

Ao  contrário  do  que  foi  dito  numa  reportagem  da  SIC,  as 
máscaras de proteção KN95 podem ser vendidas em Portugal. 
Estas máscaras são certificadas na China, mas estão autorizadas 
a  ser  comercializadas  na  Europa,  desde  que  devidamente 
documentadas. Uma vez que são de origem chinesa, as KN95 não 

podem  ter  impressa  a  marcação  "CE",  que  corresponde  aos 
produtos que foram certificados pela União Europeia. 

Informações  contraditórias  junto  das  empresas  de 
Manutenção e Reparação Automóvel:

ABERTAS OU FECHADAS DURANTE ABERTAS OU FECHADAS DURANTE 
ESTE ESTADO DE EMERGÊNCIA?ESTE ESTADO DE EMERGÊNCIA?
A  APAMB  foi  contatada  por  vários  Associados 
preocupados com notícias que estava a ser aconselhado 
às Oficinas para encerrar por obrigação legal.

Para esclarecer a questão nada melhor que divulgar o que foi 
publicado em Diário da República e que passamos a reproduzir:

Decreto 3-C de 21 de Janeiro de 2020
Artigo 15.º

Suspensão  de  atividades  de  instalações  e 
estabelecimentos
1 — São suspensas as atividades de comércio a retalho e de 
prestação de serviços em estabelecimentos abertos ao público, 
ou de modo itinerante, com exceção daquelas que disponibilizem
bens  de  primeira  necessidade  ou  outros  bens  considerados 
essenciais ou que prestem serviços de primeira necessidade ou 
outros serviços considerados essenciais na presente conjuntura, 
as quais estão elencadas no anexo II ao presente decreto e do 
qual faz parte integrante, sem prejuízo do disposto no artigo 19.º

ANEXO II
(a que se refere o n.º 1 do artigo 15.º)

27  —  Estabelecimentos  de  manutenção  e  reparação  de 
velocípedes,  veículos  automóveis  e  motociclos,  tratores  e 
máquinas  agrícolas  e  industriais,  navios  e  embarcações,  bem 
como venda de peças e acessórios e serviços de reboque.

É  por  isso  claro  que  a  Manutenção  e  Reparação  não 
necessita fechar durante este Estado de Emergência!
Siga as indicações do seu Plano de Contingência e outras 
recomendações  já  divulgadas  pela  Associação  desde 
Março de 2020.

Declaração Anual necessária de enviar:

VALORPNEU 2020VALORPNEU 2020
Para os Associados que importam e revendem pneus não 
é estranho o reporte trimestral na plataforma Valorpneu.
Entretanto não deve ser esquecida a declaração Anual, que a 
contabilidade deverá preencher, colocar vinheta e enviar até 31 
de Maio.  A minuta está disponibilizada pela Valorpneu mas se 
não a encontrar pode pedir à APAMB o seu envio.


