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A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE),
através da Unidade Nacional de Informações e
Investigação Criminal (UNIIC), realizou, nas últimas
semanas, uma ação inspetiva direcionada à comercialização
online de peças usadas, integradas em veículos em fim de
vida, para reutilização.
Na sequência da identificação de operadores económicos,
que procediam à venda online de peças de veículos usadas
sem a devida informação adicional, procedeu-se à
fiscalização dos respetivos estabelecimentos físicos, nos
concelhos de Setúbal, Cascais, Mafra, Santarém e Leiria,
por forma a aferir a sua proveniência.
A ASAE alerta que é proibida a comercialização deste tipo
de peças quando não sejam provenientes de operadores de
desmantelamento licenciados e não apresentem
informação sobre o número da licença do operador de
desmantelamento de proveniência, incluindo vendas em
ambiente digital.

NOTA: Resumo de informação divulgada pela ASAE a 25 de
Janeiro através de Comunicado de Imprensa.

DESTAQUE

AINDA SOBRE O PAGAMENTO DO
DUC E O REPORTE DOS RESÍDUOS
ACONDICIONADOS

Nunca é demais voltar a alertar,
principalmente aos Associados que
ainda não fizeram o pagamento do
DUC, que sem esta liquidação os
nossos serviços não poderão levar a
cabo o fecho e emissão do MIRR de
2021!
Não deixe para o fim do prazo a sua
liquidação! Dê-nos tempo para lavar a
cabo o seu registo e assim cumprir
com esta obrigação legal!

Quanto aos Associados com resíduos
não entregues em 2021, e que se
encontram acondicionados nas
instalações aguardando recolha,
devem enviar-nos a informação das
suas quantidades tal como tem sido
hábito em anos anteriores.
Também este registo é determinante
para fechar o MIRR 2021. 

Se tiver mesmo assim alguma dúvida
não hesite contatar-nos pelos meios
habituais!

A Equipa APAMB

ASAE fiscaliza venda online 
de peças usadas
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A Portaria n.º 20/2022 de 5 de janeiro veio
aprovar o Regulamento de Funcionamento do
Sistema Integrado de Registo Eletrónico de
Resíduos (SIRER) e revoga a Portaria n.º
289/2015, de 17 de setembro.

O novo Regime Geral de Gestão de Resíduos aprovado
pelo anexo I do Decreto -Lei n.º 102 -D/2020, de 10 de
dezembro, na sua atual redação, determina que compete
à Autoridade Nacional dos Resíduos manter, no seu sítio
da internet, um Sistema Integrado de Registo Eletrónico
de Resíduos, de produtores abrangidos pela responsa-
bilidade alargada do produtor e de resíduos
designadamente os abrangidos pelos regimes de
desclassificação, designado por SIRER, que permita o
registo, a submissão e o armazenamento de dados
relativos à produção e gestão de resíduos, a produtos
colocados no mercado abrangidos por legislação relativa
a fluxos específicos de resíduos, a resíduos abrangidos
pelos regimes de desclassificação, bem como a
transmissão, a consulta de informação.

Decorrido um período alargado, face à evolução
verificada nos sistemas informáticos e no registo de
dados por via eletrónica, às alterações legislativas
entretanto decorridas, e atendendo ainda às mudanças
organizacionais ocorridas na Administração Pública que
determinaram alterações significativas nos métodos de
registo dos dados, importou proceder à atualização e
adequação às regras em vigor.

A presente portaria entra em vigor um mês após a sua
publicação, ou seja a 5 de Fevereiro de 2022.
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2021:2021:    Os números...Os números...
A energia renovável abasteceu 59% do consumo de
eletricidade em Portugal em 2021, sendo que destes
26% correspondem a energia eólica, 27% a
hidroelétrica, 7% a biomassa e 3,5% a fotovoltaica.

A produção de energia renovável abasteceu 59% do
consumo de eletricidade em Portugal em 2021, com
destaque para a energia eólica, que representou 26%,
enquanto a produção não renovável abasteceu 31%,
segundo dados da REN divulgados.

De acordo com a REN – Redes Energéticas Nacionais,
dos 59% do consumo de eletricidade abastecido por
produção de energia de fontes renováveis no ano
passado, 26% correspondem a energia eólica, 27% a
hidroelétrica, 7% a biomassa e 3,5% a fotovoltaica.

No caso da energia solar fotovoltaica, ainda que tenha
continuado a ser a menos significativa no conjunto das
renováveis, a REN destacou o seu crescimento
acentuado (37%) face ao ano anterior.

Já quanto aos 31% do consumo de eletricidade
abastecidos por produção de energia não renovável em
2021, 29% dizem respeito a carvão, com a última central
encerrada no final de novembro (Pego, em Abrantes) a
representar menos de 2%.
Os restantes 10% correspondem a importação.

(fonte: LUSA)
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técnico à empresa (se for funcionário)

AINDA SOBRE  O REGISTO
DE GASES FLUORADOS:
Continuamos a aguardar de alguns Associados os dados
solicitados para o registo dos Gases Fluorados através dos
ficheiros em excel "Compra" e "Venda".
No entanto também necessitamos, para o novo registo de
enquadramento no SiliAmb, dos seguintes documentos
que também já foram solicitados:

Agradecemos que não deixem esta tarefa para o fim dos
prazo pois por se tratar de um novo procedimento a
APAMB quer acautelar dentro dos prazos todos os
registos e não falhar a nenhum Associado!
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