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Antecipação do risco adotando melhores técnicas disponíveis;
Identificação e planeamento nos processos produtivos;
Avaliação com vista à eliminação ou minimização do risco;
Prevenção através de uma política de informação e formação;
Controle sobre todo o processo para que não se torne um ato
burocrático mas um sistema que funciona em prol da atividade.

Estar informado sobre o assunto é fundamental, atuar na
prevenção e na mitigação de possíveis prejuízos que possam ser
ocasionados em função de riscos ambientais. Sabe o que são
exatamente essas ameaças e qual o impacto que podem gerar?
O termo risco refere-se à proximidade, à iminência ou à
contiguidade de um possível dano. A noção está associada à
possibilidade de ocorrer danos. Ambiental, no que lhe diz
respeito, diz-se daquilo que está relacionado com o ambiente.

Quando falamos em risco ambiental, é comum pensar que eles
estão limitados a setores específicos, como o da indústria, alguns
serviços e aos operadores de resíduos. No entanto, é importante
saber que eles estão presentes nos mais diversos segmentos e
também em operações que podem parecer simples e livres de
maiores ameaças.
Independentemente da proporção que atingem, essas ameaças
ocasionam diversos custos para qualquer negócio e, dependendo
da sua dimensão, podem até causar prejuízos financeiros
irreparáveis e avultadas coimas. Esses gastos podem envolver, por
exemplo, limpeza e reposição do local, processos judiciais,
investigação e monitorização, além de altas indeminizações por
danos a terceiros.
Sendo assim, é essencial que as empresas invistam em mecanismos
tanto de prevenção quanto de mitigação para garantir e evitar
situações perigosas, um cultura de Prevenção de Riscos Ambientais  
é por isso fundamental e que contemple:

Ao fazer a apologia da prevenção a APAMB contribui para a
redução do risco ambiental nas atividades dos seus Associados.

DESTAQUE
Publicada Resolução 82/2022
Esta Resolução, publicada a 27 de Setembro,
procede à definição de medidas preventivas que
permitam fazer face à atual situação e a
eventuais disrupções futuras, tendo sempre em
vista a garantia da segurança do abastecimento
de energia.
Este plano tem como principais prioridades a
poupança energética, a aceleração da transição
para as energias renováveis, a diversificação do
aprovisionamento energético e a combinação
inteligente de investimentos e reformas.
No mesmo contexto foi também aprovado o
Regulamento (UE) 2022/1369 do Conselho, de
5 de agosto de 2022, relativo a medidas
coordenadas de redução da procura de gás.
Em paralelo, Portugal enfrenta uma situação de
seca severa e prolongada por todo o território
continental, com reflexos na produção de
energia hidroelétrica.
Recomenda-se a leitura integral do documento.
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COMBATE À CORRUPÇÃO
No próximo dia 7 de junho entra em vigor o Decreto-Lei
n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro, que introduz, no
ordenamento jurídico português, um novo pacote de
medidas legislativas de prevenção e combate à corrupção
e infrações conexas.
Grande parte das empresas que exercem atividade em
Portugal e também grande parte das entidades públicas
passam, assim, a estar sujeitas a um conjunto de
obrigações em matéria de compliance no âmbito da
corrupção.

O RGPC é aplicável às pessoas coletivas com sede em
Portugal que empreguem 50 ou mais trabalhadores e às
sucursais em território nacional de pessoas coletivas com
sede no estrangeiro que empreguem 50 ou mais
trabalhadores.

A aplicação do RGPC será monitorizada pelo Mecanismo
Nacional Anticorrupção («MENAC»), entidade adminis-
trativa independente, e à qual são atribuídos, neste
âmbito, poderes de iniciativa, de controlo e
sancionatórios.

As entidades abrangidas devem adotar um Programa de
Cumprimento Normativo que inclua, pelo menos:
a) Um plano de prevenção de riscos de corrupção e
infrações conexas («PPR»).
b) Um código de conduta.
c) Um programa de formação e um canal de denúncias.
d) A nomeação de um Responsável pelo Cumprimento
Normativo.

A não adoção do PPR ou adoção deficiente ou incompleta
constitui a prática de contraordenação, punível com
coimas que, no caso de pessoas coletivas ou entidades
equiparadas, variam entre 1.000,00 e 44.894,81 Euros.
Poderá ainda ser aplicada a sanção acessória de
publicidade da decisão condenatória.

Para as entidades enquadradas recomenda-se a leitura
atenta do referido Decreto-Lei.

SABIA QUE...SABIA QUE...
... o IAPMEI tem uma ferramenta... o IAPMEI tem uma ferramenta
de avaliação de empresas?de avaliação de empresas?  
O contexto em que as empresas desenvolvem a
sua atividade é caracterizado por contantes e
rápidas mudanças que tornam o ambiente de
negócios cada vez mais competitivo e desafiante,
em particular num quadro de globalização e
interdependência entre mercados geografi-
camente distantes e muito diferenciados. A atual
evolução dos preços da energia e das matérias-
primas, bem como as dificuldades enfrentadas, à
escala global, nas cadeias de abastecimento, são
elucidativas desta realidade.

Esta ferramenta é de utilização bastante flexível,
permitindo chegar a uma estimativa quanto ao
valor da empresa, situação indispensável em
diversas situações, designadamente: processos de
crescimento com incremento de capital e em
processos de transação e ou sucessão.
No caso de empresas na fase inicial do ciclo de
vida, designadamente emempresas com forte
potencial de crescimento e necessidades de
captalização, a Ferramenta de Avaliação de
Empresas constitui um instrumento
particularmente útil para facilitar o processo
negocial entre os empreendedores e os potenciais
investidores.

Fonte: www.iapmei.pt

DIAS EM DESTAQUE:
Para Outubro destacamos:

Dia 3 - Dia Mundial do Habitat
Dia 4 - Dia Mundial do Animal
Dia 8 - Dia Mundial das Aves Migratórias
Dia 11 - Dia Mundial da Redução de Catástrofes

APAMB - Associação Ambiental  |  NIF 510242537  |  ONGA 160-E
Avenida 5 de Outubro, 148 - 5.ºH - Edif. Bocage  |  2900-309 Setúbal  |  T. 265 234 190  |  Email: geral@apamb.pt
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