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CAMPO 3 – DESTINATÁRIO
Exigindo os dados legíveis e totalmente 
preenchidos, é com esta parte da guia 
cumprida que o produtor tem a certeza de 
cessar a sua responsabilidade sobre os 
resíduos, uma vez que até aqui é solidário 
com o que acontecer.
1) Nome da empresa Operadora de Resíduos
2) Apurar sempre o NIF apesar de não constar 
nenhum campo para o efeito.
3) Contacto telefone ou telemóvel.
4) Nome de quem fez o serviço.
5) Peso em litros ou quilos(toneladas).
6) Data de recepção dos resíduos.
7) Assinatura e se possível carimbo.

Recordamos que a informação completa 
deste CAMPO 3 deverá estar legível e 
totalmente preenchido na fotocópia que 
fazem chegar até 30 dias depois da data 
aposta.

OPERADORES LICENCIADOS
Do mesmo modo como se exige às empresas 
que tenham a sua actividade licenciada 
(licença de utilização do espaço e de 
laboração), também os transportadores que 
fazem do seu negócio recolha e posterior 
entrega de resíduos e os operadores de 
resíduos propriamente ditos encarregues de 
dar um destino final aos resíduos têm 
obrigações ao nível do licenciamento para 
cumprir.
Os transportadores são detentores de título 
por parte do IMT (Instituto Mobilidade e dos 
Transportes IP) e os seus carros devidamente 
preparados e igualmente registados neste 
organismo.
Já com os Operadores de Resíduos o 
processo é tutelado pelas CCDR (Comissão 
de Coordenação e Desenvolvimento Regio-
nal) que recebe a candidatura verificando as 
normas de procedimentos a adoptar e 
legislação que se impõe a esta actividade 
(Decreto-Lei 178/2006 de 5 de Setembro).
É nosso conselho que  peçam sempre os 
respectivos comprovativos acima referidos às 
empresas a quem confiam os vossos resíduos 
para que não estejam a pactuar com 
qualquer tipo de ilegalidade.
As imagens em anexo são reproduções de 
licenças concedidas pela CCDR e IMT de 
modo a que possam mais facilmente 
identificar os documentos em questão.

ARQUIVO  DE  DOCUMENTOS
Deverá ser promovido o arquivo das Guias 
pelomenos durante um período de 5 anos. 
Junto a cada ano civil deverá ser anexado o 
MIRR (Mapa Integrado de Registo de 
Resíduos) e o comprovativo de submissão na 
plataforma da APA.

O QUE FAZ A APAMB  
No âmbito do registo de resíduos faz o 
preenchimento na plataforma da Agência 
Portuguesa de Ambiente, SILIAMB, aos 
Associados que o solicitarem.

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL _____________

Portaria 335/97 de 16 de Maio
Portaria 209/2004 de 3 de Março

Esta e outra legislação poderá ser consultada 
no site da Associação em: www.apamb.pt
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