
Ainda sobre o pagamento dos DUC do SiliAmb e o 
envio de informações para os Gases Fluorados

ÚLTIMA INSISTÊNCIAÚLTIMA INSISTÊNCIA
A APAMB todos os anos é obrigada a emitir,  pela 
segunda vez depois de caducados, os DUCs aos seus 
Associados  e  a   voltar  a  pedir  os  dados  para  os 
gases Fluorados.
Este é o último aviso e insistência!

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 também já promovemos um 
segundo pedido de envio de dados por email. O prazo final 
também se aproxima do fim!

Alerta da P.S.P. Sobre o Regulamento 2019/1148

PRECURSORES EXPLOSIVOSPRECURSORES EXPLOSIVOS 
Regulamento entrou em vigor a 1 de Fevereiro
Uma vez que ainda se aguarda a publicação das normas de 
execução deste Regulamento, a PSP esclarece que, até à 
publicação do diploma legal que regulará a execução do 
Regulamento (UE)2019/1148, não é permitida a venda a 
particulares  de  precursores  de  explosivos  objeto  de 
restrições  em 
concentrações  superiores 
às  definidas  na  coluna  2 
do  Anexo  I  do  referido 
Regulamento.
O Departamento de Armas 
e Explosivos da Polícia de 
Segurança  Pública  está 
disponível  para  qualquer 
esclarecimento  adicional, 
informando os interessados logo que ocorra a publicação 
do citado diploma.

Em especial chamamos a atenção para os Associados do 
setor ligado à venda de ciclomotores e outros velocípedes 
por  conta  da  ativação  dos  acumuladores  (baterias)  de 
alguns dos veículos.

Fonte: PSP - Departamento de Armas e Explosivos

Limitação de velocidade em veículos de duas rodas

SUGESTÃO DE DECLARAÇÃOSUGESTÃO DE DECLARAÇÃO
Foi pelo interesse e empenho de um Associado da 
APAMB da zona de Mafra que se criou a presente 
Declaração.
Apesar do Código da Estrada ser claro quanto a limites de 
velocidade, e da documentação dos veículos de duas rodas 
com limitadores  de  velocidade  chamarem a  atenção  do 
seu  futuro  proprietário,  o  que  é 
certo  é  que  revendedores  e 
representantes desses veículos têm 
uma papel fundamental no apoio e 
informação do consumidor.
Para  um  esclarecimento  sem 
dúvidas,  reforço  da  segurança 
rodoviária e desempenho exemplar 
no  atendimento  ao  cliente,  foi 
elaborada  a  Declaração  para  entrega  ao  cliente  e 
salvaguarda da empresa. 
Recordamos que desativar o limitador de velocidade gera 
um incumprimento legal que é crime à luz do Código da 
Estrada!

Publicado em Diário da República:

LISTAGEM  DE  O.N.G.A.s  ATIVASLISTAGEM  DE  O.N.G.A.s  ATIVAS
D.R. De 26 de Fevereiro – Aviso 3576/2021
Foi  publicada  a  lista  das  Organizações  Não 
Governamentais Ambientais, nas suas várias formas, lista 
essa que uma vez mais confirma o nome da APAMB como 
entidade no ativo.

Informação atualizada aos Associados sobre...

PARCERIAS  APAMB  DISPONÍVEISPARCERIAS  APAMB  DISPONÍVEIS
Nos  últimos  dias  de  Fevereiro  foram  fechadas 
novas parcerias e renovadas outras:
A APAMB continua a destacar aos seus Associados que 
estão disponíveis parcerias de serviços complementares 
para:
- Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho
- Seguro Responsabilidade Ambiental (Seguro Ambiental)
- Recolha de Resíduos
Basta  para  o  efeito  perguntar  a  um  dos  nossos 
colaboradores  no  terreno  ou  contatar-nos  pelos  meios 
usuais.


