
Como já é habitual:

ENVIO AOS ASSOCIADOS DO DUCENVIO AOS ASSOCIADOS DO DUC
A APAMB no início de Janeiro de 2021 enviará o habitual 
Documento Único de Cobrança (DUC) referente ao registo 
de resíduos de 2020.

Os Associados  devem  fazer  o  respetivo  pagamento  dentro  do 
prazo  que  o  documento  estipula  mas  também  o  mais  cedo 
possível  para  que  a  APAMB  possa  fazer  a  sua  parte  desta 
obrigação legal. 
AVISAMOS  OS  ASSOCIADOS  QUE  O  NÃO  PAGAMENTO 
DESTA TAXA ATEMPADAMENTE VAI ACARRETAR COIMAS 
AOS FALTOSOS!
O envio da informação será feita maioritariamente por email.
O envio do respetivo recibo será feito à posteriori.

Apenas para os Associados enquadrados como...

IIMPORTADORES  DE  PRODUTOSMPORTADORES  DE  PRODUTOS
Para os Associados enquadrados e registados nos fluxos:

    SOGILUB VALORPNEU
    VALORCAR ECOPILHAS
    AMB3E GVB
    PONTO VERDE NOVO VERDE
    WEECYCLE EUROPEAN RECYCLING PLATFORM

Devem  enviar-nos  os  dados  referentes  a  2020  para 
submissão  no  portal  SiliAmb  como  é  hábito  até  31  de 
Janeiro.

Referente ao ano de 2020 é chegada a hora do...

REPORTE  DOSREPORTE  DOS
GASES  FLUORADOSGASES  FLUORADOS
A  APAMB  vai  enviar  a  todos  os 
Associados formulário a pedir os dados 
para lançar na plataforma da APA e os 
respetivos ficheiros em excel (terão de 
ser  os  ficheiros  em  formato 
exclusivamente em excel:  xls)  com os 
registos de COMPRA e VENDA. 
Se  ainda  não  estiver  registado  na 
plataforma contate-nos rapidamente!

ESTEJA  ATENTO  AO  SEU  EMAIL! 
NÃO  DEIXE  PARA  OS  ÚLTIMOS 
DIAS ESTA OBRIGAÇÃO!

Nova legislação publicada em Diário da República

NOVO REGIME GERAL DE GESTÃO DE NOVO REGIME GERAL DE GESTÃO DE 
RESÍDUOS PARA 2021RESÍDUOS PARA 2021

  
Alteração legislativa importante do Regulamento Geral de Gestão 
de Resíduos!
Existem muitas alterações, umas mais simplificadas outras mais 
complexas,  que  vão  atingir  grande  parte  dos  Operadores  de 
Gestão de Resíduos.
Para  o  conhecimento  de  todos,  seguem  as  alterações  que 
resultam na publicação do novo  Decreto-Lei 102-D/2020 de 
10 de dezembro:
Este,  aprova o regime geral  da gestão de resíduos,  o regime 
jurídico da deposição de resíduos em aterro e altera o regime da 
gestão de fluxos específicos de resíduos, transpondo as Diretivas 
(UE) 2018/849, 2018/850, 2018/851 e 2018/852.
O presente decreto-lei  procede à  revisão  do  Regime Geral  da 
Gestão  de  Resíduos  (RGGR),  aprovado  pelo  Decreto-Lei  n.º 
178/2006, de 5 de setembro, do regime jurídico da deposição de 
resíduos em aterro, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 183/2009, de 
10  de  agosto,  e  do  regime  jurídico  da  gestão  de  fluxos 
específicos  de  resíduos,  aprovado  pelo  Decreto-Lei  n.º  152-
D/2017, de 11 de dezembro, aos quais importa articular atenta a 
interdependência entre os respetivos regimes.

O presente Decreto-Lei produz efeitos a 1 de julho de 2021.
A APAMB encontra-se neste momento a analisar e interpretar as 
alterações.  Quaisquer  dúvidas,  estamos  a  vosso  inteiro  dispor 
pelos contatos habituais.

Aviso a Empresários do ramo automóvel e Operadores de 
Resíduos

ROUBO DE CATALIZADORESROUBO DE CATALIZADORES
No seguimento de notícias que estão a circular nos últimos dias, 
em  que  está  a  acontecer  o  aumento  de  casos  de  roubo  de 
catalisadores (Código LER 16 08 03*) em viaturas que estão 
estacionadas em espaço público e muitos destes, são vendidos 
em  sucateiras  ou  até  mesmo  em  oficinas,  recomenda-se  a 
vigilância e denúncia às autoridades de atividades suspeitas!
Para os Operadores de Resíduos a APAMB já fez uma informação 
mais detalhada e preventiva.
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https://dre.pt/application/external/eurolex?18L0849
https://dre.pt/application/external/eurolex?18L0852
https://dre.pt/application/external/eurolex?18L0851
https://dre.pt/application/external/eurolex?18L0850

