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Importa para a sua atividade profissional algum
bem ou produto? Está registo no respetivo fluxo
de resíduos?
Os seguintes fluxos de resíduos específicos são atualmente
regulados em Portugal:
- Embalagens e resíduos de embalagens;
- Óleos e óleos usados;
- Pneus e pneus usados;
- Equipamentos elétricos e eletrónicos e resíduos de   
  equipamentos elétricos e eletrónicos;
- Pilhas e acumuladores e resíduos de pilhas e acumuladores;
- Veículos e veículos em fim de vida.
Nos fluxos específicos de resíduos a responsabilidade pela
sua gestão é alargada aos vários intervenientes no seu ciclo
de vida, nomeadamente ao produtor do produto que origina
o resíduo.
O regime de responsabilidade alargada ao produtor
determina que o operador económico que coloca o produto
no mercado é responsável pelos impactes ambientais
decorrentes do processo produtivo, da posterior utilização
dos respetivos produtos, da produção de resíduos, bem
como da sua gestão quando atingem o final de vida.

A APAMB chama a particular atenção dos Associados que
recorrem à importação de bens e produtos da necessidade
de estarem devidamente enquadrados e registados nos
fluxos acima referidos.
Oportunamente iremos focar atenções nas obrigações
decorrentes dos fluxos acima referidos para melhor
compreensão por parte dos Associados sobre este tema.

DESTAQUE

ÚLTIMO AVISO!
Ainda sobre o pagamento dos DUC do
SiliAmb e resíduos acondicionados.

A APAMB todos os anos é obrigada a
emitir, pela segunda vez depois de
caducados, os DUCs aos seus
Associados e a voltar a pedir os dados
para os gases Fluorados.
Este é o último aviso e insistência!

Continuamos a apelar aos Associados
que ainda não pagaram o seu DUC
que o façam evitando o caducar do
documento. Já estamos a submeter
processos e a enviar MIRRs aos
Associados que rapidamente
colaboraram com os nossos serviços.

Também foram enviados a muitos
Associados pedidos para nos
comunicarem os seus resíduos que
não tiveram recolha em 2021 e por
isso ainda se encontram nas
instalações. Urge que façam resposta
a este pedido para que o reporte à
APA seja devidamente concluído.

A Equipa APAMB
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Pertinência da prevenção
A prevenção e combate do assédio moral e sexual no
trabalho constituem uma prioridade das sociedades
modernas porque estes comportamentos constituem
formas específicas de abuso e violência com base no
género e são promotores de ambientes de trabalho
particularmente hostis que colocam em causa o bem-estar
das pessoas (Torres et al, 2016).
Em Portugal, a necessidade de investimento na
prevenção está patente nos resultados do estudo
realizado em 2015 que revela que os valores do
assédio moral e/ou sexual no trabalho são muito
expressivos e superiores aos que se verificam na
média dos países europeus.
No plano nacional, a preocupação com a prevenção
do assédio (moral e sexual) no trabalho materializa-
se através da Lei nº 73/2017, de 16 de agosto, que
reforça o quadro legislativo para a prevenção da
prática de assédio no trabalho por meio da alteração
ao Código do Trabalho, aprovado em anexo à Lei n.º
7/2009, de 12 de fevereiro.
A Diretiva de Igualdade de Género do Parlamento
Europeu e do Conselho, sobre a implementação do
princípio de igualdade de oportunidades e
tratamento igual de mulheres e homens em assuntos
de trabalho e ocupação (2006/54/EC)1 que
estabelece no seu ponto 7: “(…) empregadores e
responsáveis pela formação devem ser encorajados a
tomar medidas no combate a todas as formas de
discriminação em razão do sexo e, em específico, tomar
medidas preventivas contra o assédio e o assédio
sexual no local de trabalho e no acesso ao emprego,
formação profissional e promoção na carreira, de
acordo com a legislação e a prática nacional”.

ÚLTIMAÚLTIMA    HORA!HORA!
FATURAÇÃO E QR CODEFATURAÇÃO E QR CODE  
O que muda em 2022O que muda em 2022

Em 2022 fica suspensa a obrigatoriedade de
inserção do Código Único do Documento,
designado de ATCUD.
Durante o próximo ano, também fica suspensa a
obrigatoriedade de comunicar as séries à AT.
A inserção do ATCUD e comunicação das séries à
AT podem ser realizadas em 2022 de forma
facultativa.

FATURAS EM PDF SERÃO ACEITES POR MAIS
ALGUNS MESES
Uma das alterações previstas no novo despacho é o
alargamento do prazo de aceitação das faturas em PDF.
Este tipo de documento deixaria de ser aceite no final
de dezembro de 2021, segundo o que estava
estabelecido na lei, mas com o novo despacho,
continuam a ser aceites as faturas em PDF, que
substituem as faturas em papel, até dia 30 de junho de
2022.
Ou seja, este tipo de faturas continuaram a ser
consideradas faturas eletrónicas para todos os efeitos
previstos na legislação fiscal até ao final de junho de
2022.

QR CODE e ATCUD NAS FATURAS
Estava estipulado que em 2021 todos os documentos
com relevância fiscal teriam que apresentar um Código
QR e o Código Único de Documento, designado de
ATCUD. Além disso, também estava estipulada a
obrigação de comunicar à Autoridade Tributária e
Aduaneira as séries dos documentos.
Este novo despacho definiu o seguinte:

Contudo não houve prorrogação da entrada em vigor
do Código QR nas faturas e documentos fiscalmente
relevantes. Por isso, a partir de janeiro, todos os
documentos fiscalmente relevantes são obrigados a
incluir o Código QR.
Na dúvida aborde a sua Contabilidade para maior
detalhe e rigor no cumprimentos destas alterações.

AINDA SOBRE:
MARÇO - Último mês de algumas obrigações!

Nunca é demais insistir para que os Associados não
deixem para os últimos dias deste mês as obrigações que
desde janeiro temos vindo a insistir, nomeadamente no
que diz respeito ao registo de resíduos e aos Gases
Fluorados.
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Ao abrigo do RGPD se quiser deixar de receber este boletim basta o envio simples de pedido para qualquer um dos nossos contatos
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