
INFORMAPAMB

Com a aplicação do Regime Jurídico das Contraordenações
Económicas (RJCE) à lei do tabaco, as coimas foram
atualizadas.
Destaque para a negligência e tentativa, agora identificadas
como contraordenações económicas muito graves,  puníveis
nos termos do RJCE, publicado pelo Decreto-Lei n.º 9/2021
de 29.01.2021.
Constitui contraordenação económica leve, punível nos
termos RJCE:
- No caso de fumadores, fumar nos locais proibidos como
serviços públicos ou fora das áreas ao ar livre ou das áreas
para fumadores; a coima a pagar é € 150,00 a € 500,00;
- No caso dos proprietários dos estabelecimentos privados,
pessoas coletivas, sociedades, ainda que irregularmente
constituídas, ou associações sem personalidade jurídica, bem
como para os órgãos diretivos ou dirigentes máximos dos
organismos, estabelecimentos ou serviços da Administração
Pública, não façam parar os fumadores e não chamem as
autoridades para lavrar o respetivo auto de notícia.
As coimas a pagar vão, conforme a dimensão da empresa,
dos € 250 a € 12.000.

E no que diz respeito ao dístico?
Tendo mudado o montante da coima a aplicar será então
necessário atualizar também o dístico que deverá agora
fazer referência ao limite da coima para € 500,00.

Confira se os seus 
têm o valor atualizado!

DESTAQUE

Ambiente é notícia!
O Dia Mundial do Ambiente é celebrado
todos os anos a 5 de junho.
É um evento anual que tem como objetivo
assinalar ações positivas de proteção e
preservação do ambiente e alertar as
populações e os governos para a
necessidade de salvar o ambiente.

História do Dia Mundial do Meio Ambiente
A celebração do Dia Mundial do Ambiente
teve início em 1972.
O dia 5 de junho foi escolhido para festejar
esta data já que marca o dia em que teve
início a Conferências das Nações Unidas
sobre o meio ambiente.
Este ano o tema é "Uma só Terra" a
necessidade de se viver de forma
sustentável em harmonia com a natureza.

Protocolo assinado
entre APAMB e IPS
A APAMB assinou no passado dia 30 de
Maio protocolo de colaboração com o IPS -
Instituto Politécnico de Setúbal.
Em vista o aproveitamento recíproco das
respetivas potencialidades científicas,
técnicas e humanas, em áreas que
apresentem complementaridade ou
alternatividade de recursos.
Em representação do IPS assinou a Porf.ª
Dr.ª Angela Lemos e pela APAMB o Dr.
João Gonçalves.
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A camada de alumínio encontrada nas embalagens de cartão para
alimentos convencionais, produzidas pela Tetra Pak, vai deixar de
existir. A marca entra agora nova fase, onde procura substituir este
material por uma solução à base de fibras da indústria. Em causa
está o impacto que esta barreira tem no ambiente, já que
contribuiu para um terço das emissões de gases com efeito de
estufa ligadas aos materiais de base utilizados na produção destas
embalagens.
Nos últimos 15 meses a marca realizou uma validação tecnológica
comercial no Japão, onde utilizou uma solução baseada em
polímeros para substituir a camada de alumínio. O estudo ajudou a
compreender as implicações da cadeia de valor que surgem ao
substituir esta por outra alternativa, assim como a quantificar o
impacto desta modificação na redução da pegada de carbono. Os
resultados demonstraram que a alternativa fornece uma proteção
adequada contra o oxigénio nos sumos naturais, ao mesmo tempo
que contribui para o aumento das taxas de reciclagem.
O objetivo da multinacional é conseguir desenvolver uma
embalagem asséptica totalmente renovável, reciclável e neutra em
carbono.

Fonte: Green Savers - 26 Maio
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Dúvidas dos empresáriosDúvidas dos empresários

A legislação portuguesa refere que a publicidade
inscrita ou afixada em veículos terrestres, marítimos,
fluviais ou aéreos, seus reboques ou similares, cuja
finalidade principal seja a transmissão de mensagens
publicitárias, apenas está sujeita a licenciamento sobre
publicidade móvel relativa a terceiros com área superior
a 0,50m2.
Sendo a viatura decorada, um bem da empresa a que
está afeto, estas premissas, não se aplicam, estando na
sua grande maioria isentos. 
Ainda assim, poderá, mediante a legislação municipal
para decoração de viaturas, estar sujeito ao pagamento
de taxa anual. 
Recomenda-se por isso avaliar, caso a caso,
consultando os regulamentos da sua Câmara Municipal
ou os serviços de atendimento.

A título de exemplo deixamos aqui algumas
informações porque cada regulamento camarário
institui o modo de licenciar e o valor da taxa a pagar.
Apesar de próximas umas das outras a abordagem é
diferente bem como os valores:

Câmara Municipal da Amadora:
- Se a viatura estiver em nome da empresa, estão
isentos de pagamento, mas é necessário pedir licença.
- Se a viatura estiver em nome do privado, subentende-
se para além de licenciamento, pagamento de 270€
mensais.
Câmara Municipal de Oeiras:
- Se a viatura estiver em nome da empresa, estão
isentos de pagamento, mas é necessário pedir licença.
- Se a viatura estiver em nome do privado, subentende-
se para além de licenciamento, pagamento 8,45€ por
m2 de comunicação / mensais.
Câmara Municipal de Sintra:
- Independentemente do proprietário da viatura com
publicidade estar em nome da empresa ou de particular,
é necessário licenciamento no portal da câmara. Valor
de 71,20€ anuais.

DIAS EM DESTAQUE:
Comemorações em Junho que não devem passar
despercebidas:
Dia 3 - Dia da Bicicleta
Dia 8 - Dia Mundial dos Oceanos
Dia 10 - Dia de Portugal
Dia 15 - Dia Mundial do Vento
Dia 17 - Dia Mundial do Combate à Seca e Desertificação
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EMBALAGEM SUSTENTÁVEL:
Aposta da TETRAPAK

No passado dia 24 de maio foi lançada a Plataforma Vidro+, uma
iniciativa colaborativa que dá forma ao Plano de Ação Português da
iniciativa europeia “Close the Glass Loop”, que tem como objetivo
promover o aumento da taxa de reciclagem do vidro em Portugal.
É através da criação de um compromisso entre os diferentes
agentes da cadeia de valor do vidro de embalagem, englobando
também entidades governamentais, universidades e centros de
investigação, associações e organizações não governamentais, que
se pretende alcançar este objetivo comum.
Coordenada pela Associação Smart Waste Portugal, com o apoio
institucional da FEVE – Federação Europeia do Vidro de
Embalagem, a Plataforma Vidro+ conta atualmente com 33
membros, entre eles, o Electrão – Associação de Gestão de
Resíduos, a LIPOR – Serviço Intermunicipalizado de Gestão de
Resíduos do Grande Porto, o Município de Mafra, a ESGRA –
Associação para a Gestão de Resíduos, a FEUP – Faculdade de
Engenharia da Universidade do Porto e a APA – Agência
Portuguesa do Ambiente.

Os membros partilham a visão de “converter Portugal num país de
referência na recolha e reciclagem das embalagens de vidro, bem
como na incorporação de vidro reciclado na produção de novas
embalagens” e comprometeram-se a atingir a “recolha de 90% das
embalagens de vidro colocadas no mercado, para reciclagem, até
2030”.

Fonte: Green Savers - 26 Maio

PLATAFORMA VIDRO+
Incrementar a reciclagem
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