
INFORMAPAMB

Medidas de prevenção: procedimentos de prevenção ou
planos de prevenção, formação em segurança contra incêndio
e simulacros;
Medidas de Intervenção em caso de Incêndio;
Registos de Segurança.

A entrada em vigor do Regime Jurídico da Segurança Contra
Incêndios em Edifícios (RJSCIE) veio colmatar uma importante
lacuna no que se refere à segurança contra incêndio dos edifícios:
assegurar a manutenção das condições de segurança, definidas no
projeto, ao longo do tempo de vida do edifício. Este objetivo é
conseguido através da implementação das designadas Medidas
de Autoproteção.
Pretendem também salvaguardar que os equipamentos e
sistemas de segurança contra incêndios estão em condições de
ser operados permanentemente e que, em caso de emergência, os
ocupantes abandonam o edifício em segurança.
Existem três tipos principais de medidas de autoproteção:

A APAMB já promoveu informação sobre este tema que volta a
ser falado ao estar a ser pedido a algumas empresas por via de
contra-ordenações e/ou auditorias de outros organismos (por ex.:
Valorpneu na auditoria da Bureau Veritas).
Peça mais detalhes e não seja surpreendido!

(fonte: APSEI)

DESTAQUE
PREPARAR 2022
PREPARAR O SILIAMB 2021
PAGAR O DUC ATEMPADAMENTE !

A APAMB irá fazer a partir de 3 de
Janeiro de 2022, à semelhança de
anos anteriores, o envio a todos os
Associados do DUC (Documento
Único de Cobrança) referente ao
registo do SiliAmb 2021.

Como já sabem o pagamento desta
taxa é responsável pelo acesso ao
sistema para levar a cabo a emissão do
MIRR. Quanto mais cedo for liquidada
pelo Associado mais rapidamente a
APAMB leva a cabo a sua missão de
cumprimento desta obrigação legal. 

Lembramos que o MIRR é um dos
documentos pedidos pelas
fiscalizações nas suas visitas às
empresas.

A emissão de novo DUC pode
acarretar maior despesa para o
Associado e, necessariamente, atraso
na obtenção da sua documentação.
Evite por isso falhar a liquidação do
DUC.

A Equipa APAMB

MEDIDAS DE AUTO PROTEÇÃO
Saiba a que está obrigado!
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Sem necessidade de ser fundamentalista do ambiente
pense nas sugestões propostas e ponha em práticas estes
pequenos gestos de grande importância em 2022.

● Fechar as torneiras quando não estiverem a ser usadas.
●  Desligar o chuveiro para ensaboar o corpo ou fazer a
barba.
● Consertar canos com problemas para evitar fugas.
● Recolher a água da chuva e usar para regar as plantas.
● Evitar o uso de sacos plásticos.
● Consumir menos carne bovina ajuda a economizar água
também e evita o desmatamento.
●  Prefira produtos orgânicos, que são saudáveis e não
agridem o solo com agrotóxicos.
●  Evite o uso de produtos químicos na limpeza de casa,
para lavar roupas e louça. Escolha produtos de limpeza
biodegradáveis, que se decompõem na natureza.
● Não consuma alimentos ou compre produtos derivados
de espécies em extinção.
● Plante árvores, escolha as espécies nativas e que estão
em risco de extinção. As árvores são de grande
importância para manter o ar saudável e limpo.
●  Apague as luzes das divisões que não estão a ser
usadas e use lâmpadas LED.
●  Não deixe a televisão e rádio ligados se ninguém
estiver a utilizar.
●  Aproveite a luz solar, abra as portas e janelas, é mais
agradável e faz bem para a saúde.
● Diminua o consumo de produtos embalados, compre a
granel e use sacos de tecido.
● Escolha produtos com embalagens retornáveis.
● Separar o lixo ajuda a diminui a poluição do solo.
● Faça a compostagem caseira dos resíduos orgânicos e
adube as suas plantas se tiver oportunidade para isso.
●  Em curtas distâncias deixe o carro na garagem e faça
uma caminhada, além de evitar a emissão de gases
poluentes, faz bem à saúde.
●  Andar de bicicleta também gasta calorias e poupa a
natureza.
● Prefira carros que utilizem energia elétrica e se possível
utilize transportes públicos.
●  Dar boleia aos amigos ou apanhar boleia pode ser
divertido e sustentável.
●  Divulgue a importância de preservar a natureza e os
seus benefícios, é importante ensinar as crianças a serem
sustentáveis, pois o futuro do planeta depende disso.

Faça das suas ações um melhor ambiente para todos!

ÚLTIMAÚLTIMA    HORA!HORA!
PROTOCOLOS SOGILUB:PROTOCOLOS SOGILUB:
Já submeteu o seu na plataforma?Já submeteu o seu na plataforma?
Apesar do envio de avisos e instruções por email, e
contatos promovidos pela Sogilub e Operadores que
promovem as recolhas de óleos usados, ainda
existem muitas empresas que não submeteram o
protocolo "Acordo de Produtor de Óleos Usados".
É necessário que seja feito para que os óleos
continuem a ser levantados das oficinas e assim se
cumpra os objetivos da sua reciclagem e ausência de
custos.
O procedimento passa pelo acesso ao site da Sogilub,
descarregar o ficheiro. Uma vez confirmado que os
dados estão corretos basta assinar e voltar a colocar
na plataforma o documento.
Se tiver alguma dificuldade ou
necessitar de algum apoio ao
cumprimento ao procedimento
a APAMB está preparada para
esclarecer e ajudar.

Procure no cartaz distribuído
e que tem colocado nas suas
instalações o número de
produtor pois vai necessitar
para cumprir esta tarefa.

Registo de Resíduos 2021 no SiliAmb
Registo de Gases Fluorados 2021
Registos Trimestrais e Anual ValorPneu

OBRIGAÇÕES PRÓXIMAS:
DESTACAMOS:

Como habitualmente a APAMB vai enviar aos Associados
informação e instruções para orientar a realização destas
obrigações legais. Esteja atento às comunicações!
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Ao abrigo do RGPD se quiser deixar de receber este boletim basta o envio simples de pedido para qualquer um dos nossos contatos
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UM MELHOR
AMBIENTE: Sugestões


