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Já tem o seu Mapa de Resíduos de 2017, resultante das antigas Guia Mod. A, 
deve enviar-nos pelos meios habituais: CTT, Fax, Email, etc..
Se ainda não tem o nosso Mapa já vosso conhecido peça o seu envio 
sem demora! Não deixe para os últimos dias o envio da sua informação!

Sempre que o sistema da A.P.A. não estiver operacional teremos...

A  GUIA  ELETRÓNICA  PROVISÓRIAA  GUIA  ELETRÓNICA  PROVISÓRIA
Nos primeiros dias de 2018 foi notória a dificuldade do sistema da APA funcionar a 
100%. Desde lentidão até impossibilidade de acesso, por parte de todas as entidades 
que necessitavam emitir as novas guias de resíduos (E-Gar), fizemos uma viagem ao 
passado não muito longinquo de outras experiências na tarefa de registar resíduos.
Prevista  na  Portaria  145/2017,  surge  a  E-Gar  Provisória para  colmatar  as 
dificuldades  unicamente quando o sistema não funcionar. Trata-se de um ficheiro 
pdf  que  deve  ser  preenchido  e  assinado,  que  deverá  ser  lançado  no  sistema 
manualmente num momento posterior ao encaminhamento dos resíduos.
Reproduzimos  em anexo o  documento  para  que o  Associado possa  reconhecer  o 
mesmo se este for apresentado por algum Operador de Resíduos.

Voltaremos a abordar este novo documento e explorar melhor as suas funções.

Esteja atento às nossas próximas comunicações!

ENVIO  DO  DUC  PARA ENVIO  DO  DUC  PARA 
PAGAMENTOPAGAMENTO
Iremos desde já promover o envio do DUC (Documento Único 
de Cobrança) do SiliAmb, taxa que deve ser liquidada para 
se poder ter acesso ao registo dos resíduos de 2017.
Sem esta taxa liquidada o restante trabalho de submissão de 
dados está comprometido, por isso não deve deixar de pagar 
dentro do prazo indicado no documento o mais cedo possível!
As instruções que enviamos juntamente com o documento 
ajudaram a recordar esta obrigação e como proceder.

O que muda em 2018:

LEI  DO  TABACO  APLICÁVELLEI  DO  TABACO  APLICÁVEL   
A  PARTIR  DE  2018A  PARTIR  DE  2018
A Lei 63/2017 de 3 de Agosto (com aplicação a partir de 1 de 
Janeiro  de  2018)  procede  à  segunda  alteração  à  Lei  n.º 
37/2007,  de  14  de  agosto,  que  aprova  normas  para  a 
proteção dos cidadãos da exposição involuntária ao fumo do 
tabaco e medidas de redução da procura relacionadas com a 
dependência  e  a  cessação  do  seu  consumo,  alterada  e 
republicada  pela  Lei  n.º  109/2015,  de  26  de  agosto, 
abrangendo  no  conceito  de  fumar  os  novos  produtos  do 
tabaco  sem  combustão  que  produzam  aerossóis,  vapores, 
gases  ou  partículas  inaláveis  e  reforçando  as  medidas  a 
aplicar a estes novos produtos em matéria de exposição ao 
fumo ambiental, publicidade e promoção. Resumindo:
Passa a ser proibido fumar em locais para menores, ainda 
que ao ar livre, como campos de férias ou parques infantis.
A  partir  da  mesma  data  será  também proibido  o  uso  de 
produtos equiparados a cigarros em locais públicos fechados, 
porque  a  legislação  equipara  aos  cigarros  tradicionais  os 
cigarros  eletrónicos  ou  novos  produtos  que  produzem 
aerossóis, vapores, gases ou partículas inaláveis, ou mesmo 
tabaco de mascar ou inalar.
Com a  ausência  de  legislação,  até  agora  qualquer  pessoa 
podia  fumar  um cigarro  eletrónico  ou  de  tabaco  aquecido 
num hospital ou numa sala de aulas, e essa equiparação é 
um dos  aspetos  aplaudidos  pela  Confederação  Portuguesa 
para a Prevenção do Tabagismo.
Se  estiver  interessado  numa  leitura  mais  aprofundada  da 
referida legislação não hesite pedir o seu envio aos nossos 
serviços pelos contatos habituais.

Para quem trabalha com Ar Condicionado:

GASES  FLUORADOS  E  SEU GASES  FLUORADOS  E  SEU 
REGISTO  ANUALREGISTO  ANUAL
A APAMB irá  enviar  aos  Associados com responsabilidades 
neste  tema  o  habitual  pedido  de  dados  anuais  e 
respetivos ficheiros Excel referentes às compras e vendas 
de gases fluorados.
Recordamos  que  este  reporte,  não  sendo  totalmente 
coincidente  com  o  registo  de  resíduos,  é  igualmente 
importante ser tratado no início do ano.

Se iniciou em 2017 os seus trabalhos em Ar Condicionado 
contate  com  brevidade  o  nosso  Depart.  Técnico  para 
procedermos à sua inscrição inicial na plataforma.

Contato: 912 145 567 – 265 092 315
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