


Nem todas as pessoas reconhecem a complexidade da vossa 
actividade profissional. Quais as maiores dificuldades sentidas 
no vosso processo de licenciamento como Operadores de 
Resíduos? 

OPINIÃO - Nenhuma dificuldade. Processo simples.

OPINIÃO - Uma vez que a nossa equipa não possuía os 
conhecimentos, e sabendo o desafio que seria e a 
complexidade burocrática de todo o processo, a direcção 
optou por subcontratar uma empresa especializada
neste tipo de licenciamentos.

OPINIÃO – Existe muita
legislação que podia
estar compilada em
menos documentos.

Sentem que o vosso trabalho em prol do ambiente é 
considerado meritório ou é apenas mais um negócio?

OPINIÃO - No quotidiano sentimos que o nosso 
trabalho é apenas considerado como mais um negócio. 
Infelizmente ainda não existe uma consciencialização 
por parte da população em geral de que um centro de 
abate de VFV é muito mais do que isso. Obedece a 
regras e normas bastante rígidas e ajuda a criar/manter 
uma sociedade mais limpa, e consciente para as 
questões ambientais. A prova mais evidente e 
facilmente detectável disso mesmo é na separação de 
resíduos e na reutilização de peças.

OPINIÃO - O nosso trabalho é visto como uma 
oportunidade de negócio visto que temos que pagar, e 
por vezes somas consideráveis, para eliminarmos 
certos resíduos perigosos. Outros são recolhidos a 
custo “zero” quando podiam ser pagos porque as 
empresas que fazem a recolha vão ter ganhos com 
esses produtos. 

Que mensagem gostariam de deixar aos produtores de resíduos 
para que funcionem melhor os canais de encaminhamento de 
resíduos para destino apropriado?

OPINIÃO - Neste ponto não temos nada a acrescentar, 
até à data os nossos parceiros sempre nos apoiaram 
de uma forma notável neste processo.

OPINIÃO – Confiem em quem der provas de trabalho
bem feito e se mostrem documentados para o fazer.
Não hesitem em fazer perguntas!

Faltam fiscalizações no combate feito 
aos Operadores ilegais?
E as fiscalizações existentes são 
exigentes?

OPINIÃO - As fiscalizações a 
operadores ilegais são feitas mas 
constatasse que esses operadores 
continuam a laborar nas mesmas 
condições. 

OPINIÃO - Relativamente a este 
assunto, não podemos comentar, 
uma vez que não conhecemos 
nem colaboramos com nenhum. A 
informação que possuímos é 
apenas de alguns proprietários de 
veículos, que aquando da entrega 
do seu veículo, comentam más 
experiencias anteriores. Sentimos 
que existe um “medo” e 
desconfiança generalizada na 
entrega dos veículos para abate.

Em que se poderia melhorar a legislação em vigor para 
gerar maior eficácia no vosso trabalho?

OPINIÃO - Na nossa opinião a única melhoria visível 
seria apenas na compactação da mesma, uma vez 
que existem muitas actualizações/novas versões.

OPINIÃO - Existe muita burocracia. Perde-se muito 
tempo a preparar um dossier de abate do VFV (ex.: 
são precisos: preencher guia de acompanhamento 
de resíduo, emitir certificado de destruição, 
preencher modelo 9 imtt, tirar copias de tudo… fazer 
um dossier, entregar original no imtt, esperar vários 
meses para que o imtt cancele a matricula, as 
pessoas queixam-se dos selos para pagar … ). 
Deveria existir uma plataforma online para efectuar o 
abate do veículo e para podermos confirmar que o 
veiculo não se encontra com apresentações 
pendentes, encargos ou ónus.

No dia a dia vivem e sentem as preocupações ambientais?
Ou a pressão da parte financeira e de gestão da empresa fala mais alto?

OPINIÃO -  As sucatas não são instituições de solidariedade 
comparticipadas pelo Estado. Estamos num sector de 
actividade onde existe uma grande e desleal concorrência. É 
óbvio que as preocupações financeiras são essenciais, no 
entanto a questão ambiental predomina porque é possível ser 
competitivo e respeitar todas as normas ambientais que nos 
impõem. Por outro lado o consumidor valoriza cada vez mais as 
empresas do nosso sector que têm essas preocupações.

OPINIÃO - É impossível não viver / sentir as preocupações 
ambientais no nosso dia-a-dia, pois essa é uma das nossas 
políticas e missão. É natural que exista sempre uma 
percentagem de pressão financeira, mas não é sentida 
nenhuma politica mais economicista no nosso dia-a-dia, pois 
enquanto operadores de resíduos, para crescermos na parte 
financeira temos que cumprir e respeitar as preocupações 
ambientais que assentam nos princípios da empresa. As 
preocupações ambientais fazem parte do nosso dia-a-dia, do 
nosso trabalho, por isso já é um processo natural. Não 
conseguimos crescer, enquanto empresa, separando estes dois 
temas. Ambos estão interligadas nas nossas tarefas diárias.
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