
INFORMAPAMB

Reproduzimos email enviado pela APA a Associado chamando a
atenção de entrega indevida de resíduos a entidade não
licenciada. Se havia dúvidas quanto à verificação dos dados...
Foram apagados os dados sensíveis em cumprimento com as
obrigações para com a Proteção de Dados.

De: APA EmailSender <noreply@apambiente.pt>
Enviada: 17 de março de 2022 14:34
Para: xxxxxxxxx <xxxxxxxxxxxxxx>
Assunto: Encaminhamento de resíduos para destino não
licenciado
     Exmºs Senhores
Após uma análise aos dados das e-GAR (guias eletrónicas de
acompanhamento de resíduos), esta Agência detetou que foram
emitidas guias, nas quais a vossa organização surge como
produtor dos resíduos, referentes ao encaminhamento de
resíduos para o estabelecimento com código SILiAmb
APA00000000, designado xxxxxxxxxxxx, e explorado pelo
operador xxxxxxxxxxxx, (NIF 999999999).
Esta Agência recebeu informação da entidade fiscalizadora, a
CCDR Centro, que o estabelecimento APA00000000 não
corresponde a um destino licenciado e adequado para o
encaminhamento de resíduos.
Deste modo, não deverão proceder ao encaminhamento de
resíduos para esse destino, sob pena de violação do disposto na
alínea b) do n.º 5 do Art.º 9.º do anexo I do Decreto-Lei n.º 102-
D/2020, de 10 de dezembro, sujeita a contraordenação ambiental
grave.

A APAMB alerta sobre esta situação e outras!
Mantenha-se atento às nossas recomendações:

Fiscalizações voltaram ao terreno e estão a
aparecer mais Contra-Ordenações para responder!

DESTAQUE

Depois do Siliamb
continue atento!

A APAMB insiste uma vez mais com todos
os Associados , agora que o período de
registo de resíduos passou:

Saída de resíduos das instalações só com
eGAR!
Não entregue os seus resíduos sem a
necessária documentação (guias) que
podem ser feitas pela APAMB na hora ou
pelo recolhedor/operador. A sua falta dá
origem a pesadas coimas.

Trabalhe só com operadores que estejam
licenciados!
Se ainda não tem peça que indiquem o
respetivo Alvará para as Operações de
Gestão de Resíduos. Pode e deve pedir
ajuda à APAMB para identificar situações
em que tem dúvidas.

Confirme os códigos LER que são da sua
atividade!
Verifique sempre se as guias têm os
códigos certos para a sua atividade e não
o que está disponibilizado pelo Operador.
O certo para ele pode não ser adequado
para si! Confirme na dúvida todas as
situações com a APAMB.

A Equipa APAMB

APA chama à atenção de
Associado por email!
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OBRIGAÇÕES LEGAIS:
Não nos cansamos de repetir!



... foi no dia 25 de Março
Porque foi notícia mas não muito divulgada,
reproduzimos o que foi postado na internet sobre este
movimento interessante de acompanhar. 
Sugerimos por isso a sua leitura.

"A 'Hora do Planeta' é um movimento global que une
milhões de pessoas em todo o mundo para mostrarem o
seu compromisso com o planeta. Nasceu em 2007, em
Sidney, na Austrália, quando 2,2milhões de pessoas e mais
de 2 mil empresas apagaram as luzes por uma hora numa
tomada deposição contra as alterações climáticas", explica
a ANP.
Desde então, a 'Hora do Planeta' foi crescendo até se
tornar num movimento de sustentabilidade global, com
mais de 3,5 mil milhões de pessoas em 192 países a
mostrarem anualmente, no último sábado de março, o seu
apoio à causa ao desligarem simbolicamente as suas luzes
por 60 minutos, criando uma lembrança visual impossível
de ignorar.
"Este é um momento importante em que os cidadãos são
chamados a tomar uma posição pública e a defender a
natureza. É imperativo não só travar a destruição dos
ecossistemas a que assistimos actualmente, mas também
restaurar o que já destruímos. Precisamos de medidas
eficazes para colmatar os enormes danos que o planeta já
apresenta", refere Ângela Morgado, diretora executiva da
ANP.

Em Portugal, a edição deste ano da 'Hora do Planeta'
será dedicada ao Restauro da Natureza, em linha
com uma proposta da Comissão Europeia que será
em breve discutida entre os Estados-membros. 
É nesse contexto que surge a corrida 'Move-te pela
Natureza'.

Fonte: www.sapo.pt

ÚLTIMAÚLTIMA    HORA!HORA!
EEncontrados microplásticos emncontrados microplásticos em
sangue humano pela primeira vez!sangue humano pela primeira vez!
- notícia divulgada pelo jornal Expresso em 24- notícia divulgada pelo jornal Expresso em 24
de Marçode Março

«Já se tinha provado que a poluição por
microplásticos poderia provocar alergias aos
humanos, quando exposto a quantidades
suficientes das minúsculas partículas. Mas um
novo estudo, publicado no jornal “Environment
International”, mostra que os efeitos para a saúde
humana estão para além da componente
80% (17) de 22 dadores anónimos, todos adultos
saudáveis, continham partículas no sangue, que
navegam pelo organismo e podem mesmo alojar-se
em órgãos, com um impacto para a saúde ainda
desconhecido.
Metade das amostras continha plástico PET, um
poliéster com densidade relativamente alta,
frequentemente usado em garrafas de bebidas. Um terço
das pessoas testadas continha poliestireno, usado para
embalar alimentos, e um quarto das amostras de sangue
continha polietileno, um tipo de plástico com o qual são
feitos os sacos de plástico. Grande parte das amostras
continham várias categorias de plástico diferentes.
Os microplásticos resultam da poluição por plásticos no
mundo. Estas pequenas partículas são ingeridas nos
alimentos e na água e, de tão pequenas que são
(0.0007mm), também acabam por ser inspiradas pelos
humanos. Já se previa poderem ser identificadas no
organismo, mas a equipa que provou pela primeira vez a
presença de plástico no sangue humano está a
desenvolver novos estudos para estender a amostra e
perceber os reais impactos da descoberta.»

Ainda restam dúvidas sobre o abuso na utilização do
plástico e a sua necessidade de redução?

CELEBRAÇÃO DO
DIA MUNDIAL DA ÁGUA
Proclamado pelas Nações Unidas e comemorado desde
1993, o Dia Mundial da Água assinalou-se a 22 de Março 
 com várias ações em todo o país, este ano dedicado ao
tema “Águas subterrâneas – tornando o invisível visível”.
A ONU salienta que quase toda a água doce líquida do
mundo é água subterrânea, e defende que é preciso um
trabalho conjunto para gerir o recurso de forma
sustentável.
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