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O prazo para a limpeza dos terrenos florestais para os
proprietários, arrendatários e usufrutuários terminou no
dia 30 de abril de 2022, depois de dois anos em que este
período foi prorrogado devido à pandemia e às condições
climatéricas. Trata-se de uma medida para proteger
famílias, casas e bens contra os incêndios florestais.

Após uma primeira fase de sensibilização da campanha
“Floresta Segura 2022”, a Guarda Nacional Republicana
(GNR) recordou, nas redes sociais, que “os proprietários
tinham até 30 de abril para fazer a limpeza dos terrenos”,
no âmbito da prevenção contra incêndios.
Depois, a GNR irá começar a fiscalização dos trabalhos de
gestão de combustível, nas freguesias identificadas como
prioritárias, com elaboração de autos por contraordenação
em casos de incumprimento.

Fiscalização arrancou a 1 de maio

Este ano o Governo identificou 1.001 freguesias
prioritárias, menos uma do que em 2021. De acordo com o
Despacho n.º 3369/2022 publicado em março, a
fiscalização nestas zonas é realizada entre 1 e 31 de maio,
incidindo nos terrenos confinantes a edifícios em espaços
rurais (numa faixa de 50 metros) e os aglomerados
populacionais, bem como parques de campismo, parques
industriais, plataformas de logística e aterros sanitários em
espaços florestais (numa faixa de 100 metros).

Fonte: LUSA - www.Idealista.pt

DESTAQUE

A máscara e os locais
de trabalho
Nos locais onde a máscara não seja
obrigatória, a entidade patronal só pode
continuar a impor o seu uso se houver um
parecer médico que demonstre e justifique a
necessidade da sua utilização num
determinado contexto concreto, após
cuidada avaliação do risco (por exemplo, por
impossibilidade de haver espaçamento entre
colaboradores ou num trabalho de
laboratório)", opinião expressa pela DECO
Proteste.
Segundo a Associação, "se, face a esse
parecer, os serviços de medicina do trabalho
considerarem que a máscara continua a ser
fundamental, nada impede que esta integre
o conjunto de equipamento de proteção
individual obrigatório".
O uso de máscaras deixou de ser obrigatório
na sexta-feira (dia 22 de Abril de 2022),
depois de ter sido publicado na noite de
quinta-feira o decreto-lei que altera e
simplifica as medidas no âmbito da
pandemia de Covid-19 em Diário da
República.

NOTA:
A APAMB recomenda, mais do que deixar o
uso da máscara, o uso do bom senso e a
avaliação por parte de cada empresário ou
cidadão sempre que se depare com
situações em espaços confinados.

LIMPEZA DE TERRENOS
FLORESTAIS: Fim do prazo
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O Barómetro Europeu do Consumo Cetelem 2022 concluiu que
um quarto dos europeus afirma saber exatamente o que significa o
conceito economia circular. E os dados apontam que um número
ainda maior a considera bem desenvolvida no seu país, sublinhando
o facto de estar a evoluir de forma positiva e benéfica, tal como as
práticas que engloba.
Em Portugal, 26% dos inquiridos consideram que a economia
circular está bem desenvolvida no país. Embora 36% dos inquiridos
europeus tenham, em média, também a mesma opinião, o número
não reflete as significativas disparidades geográficas. Nos países do
Norte é onde encontramos aqueles que são mais rápidos a afirmar
que a economia circular está bem desenvolvida nos seus países,
nomeadamente, no Reino Unido e na Noruega, onde 1 em cada 2
inquiridos expressa esta opinião. Os inquiridos a Sul são menos
propensos a fazê-lo, com os búlgaros a revelarem-se
particularmente céticos (6%). 

Consumidores mais conscientes e comprometidos
A consciencialização demonstrada pelos consumidores europeus
em relação à economia circular é igualmente uma fonte de
esperança para o seu desenvolvimento nos próximos anos, com 6
em cada 10 a acreditarem estar bem informados ou muito bem
informados sobre o tema. No caso dos inquiridos em Portugal são
64% que dizem estar bem informados, colocando o país na média
europeia. Os três países nórdicos destacam-se como sendo
claramente os mais conhecedores (7 em 10). Por sua vez, os países
da Europa de Leste também formam um grupo bastante
homogéneo, mas menos conscientes, com os búlgaros a emergir
como os europeus menos informados (apenas um pouco menos de
4 em 10). Surpreendentemente, vários países da Europa Ocidental
pontuam abaixo da média geral, nomea-damente, a Áustria e a
França (1 em 2).
Além de juntar duas palavras que têm um impacto positivo junto
dos europeus, a economia circular tem levado cada vez mais
cidadãos a comprometerem-se com a aplicação dos três R em que
se baseia: Reciclar, Reduzir, Reutilizar. Quando analisamos as
práticas observa-se, contudo, novamente uma divisão geográfica
clara entre os países a Ocidente e a Norte, por um lado, e as ações
mais a Leste, por outro. Há também uma divisão geracional, ainda
que menos acentuada, com os maiores de 50 anos geralmente mais
comprometidos, independentemente do “R” em questão.
A separação de resíduos e reciclagem são as práticas que mais
mobilizam os europeus. Mais de 6 em cada 10 europeus praticam-
nas regularmente – 66% no caso dos portugueses -, com os
italianos a manterem a sua posição de liderança, seguidos de perto
pelos austríacos, espanhóis e suecos. Pelo contrário, os búlgaros
são de longe os menos ativos neste domínio.
A redução de resíduos também é praticada com frequência, de
acordo com 41% dos portugueses e 46% dos europeus. Mais uma
vez, os italianos mostram-se os mais virtuosos neste aspeto da
economia circular e os checos os menos comprometidos.
O terceiro R, a reutilização de produtos, seja através da venda,
doação ou reaproveitamento, é realizada regularmente por 41%
dos portugueses e 43% dos europeus. 
Embora os europeus demonstrem uma atitude positiva em relação
à participação na economia circular, é ainda mais encorajador ver
que têm vindo a aumentar o seu compromisso. Deste modo, 1 em
cada 2 europeus declara que recicla mais os seus resíduos e que os
reduziu nos últimos três anos.

Fonte:  Green Savers - Abr.2022

ÚLTIMAÚLTIMA    HORA!HORA!
SOBRE GESTÃO DOS RESÍDUOSSOBRE GESTÃO DOS RESÍDUOS
DE ACUMULADORES (Baterias)DE ACUMULADORES (Baterias)
Questão que surge na consequência de oficinas nossas
associadas darem as baterias como retoma de novas.
Sendo as oficinas considerados utilizadores não
particulares, e sendo as baterias um resíduo perigoso,
estas são obrigadas a encaminhar para empresa
pertencente a uma entidade gestora.
O que dizem as FAQ da APA de Agosto de 2021:

PERGUNTA: Quem pode recolher resíduos de BAVA
(«Bateria ou acumulador para veículos automóveis)
provenientes de utilizadores não particulares (oficinas)? 
Os resíduos de BAVA são classificados como perigosos.
Estão autorizados a proceder à recolha destes resíduos
provenientes de utilizadores não particulares os centros
de receção de resíduos da rede de recolha das entidades
gestoras Valorcar e a GVB, ou seja apenas empresas
operadores/empresas que façam parte da rede Valorcar
e da GVB é que podem recolher as baterias.
Em relação aos operadores de VFV e Centros de
Receção de BVA, alerta-se para a necessidade de
garantir a separação das baterias chumbo-acido das de
lítio, dado que esta ultima é considerada uma bateria
industrial.

PERGUNTA: Onde pode um utilizador particular entregar
os resíduos de baterias e acumuladores para veículos
automóveis (BAVA)? 
O utilizador particular que pretenda desfazer-se dos
resíduos de BAVA que detém pode optar por uma das
seguintes vias:
 · Entregar o resíduo na compra de uma nova bateria,
sendo a retoma assegurada gratuitamente pelo
comerciante, sendo que no caso de resíduos de baterias
de veículos automóveis particulares não comerciais a
retoma não depende da aquisição de uma nova bateria; 
 · Depositar gratuitamente nas instalações dos
ecocentros dos municípios, das associações de
municípios ou das entidades multimunicipais.

APAMB

DIA INTERNACIONAL DA
BIODIVERSIDADE
O Dia Internacional da Biodiversidade é celebrado no dia
22 de maio.
O dia visa alertar a população para a necessidade e
importância da conservação da diversidade biológica.
Este Dia Internacional da Biodiversidade foi proclamado
pelas Nações Unidas a 22 de maio porque foi nesta data
(22 de maio de 1992) que se adotou o texto final da
Convenção da Diversidade Biológica.
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COMO ENCARA A EUROPA
A RECICLAGEM?
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