
INFORMAPAMB

De pouco serve advertir que "já tinhamos avisado"!
A APAMB e o seu departamento jurídico tem recebido, ao
longo dos anos, pedidos de ajuda para resposta às fiscalizações
e contra-ordenações ambientais. 
Dessa experiência vamos fazendo eco das preocupações sobre
diversas obrigações ambientais, e não só, que sabemos são
descuradas (e muitas vezes desconhecidas) dos empresários.
Fazemos nesta altura novo "ponto de situação" elegendo os
principais temas que têm sido alvo de atenção, nomeadamente
pelo IGAMAOT. Entenderá assim melhor o porquê das nossas
insistências ao levar a cabo as visitas de inspeção preventiva.

- Inexistência de Garantia Financeira para a Responsabilidade
Ambiental (vulgo Seguro Ambiental)
A não existência do seguro como garantia financeira é um dos
pontos mais focados e em falta. Quando muito grave, coima de
24.000€ - Decreto-Lei 147/2008 de 29 Jul.
- Reunir e disponibilizar informação pelas Fichas de Dados de
Segurança dos Produtos
O acesso e consulta, por parte dos colaboradores e
responsáveis, da informação constante nas fichas começa pela
entrega dos fornecedores dos documentos ou pela indicação da
necessidade de descarga dos seus sites dessa documentação.
Tal não está a acontecer e quem é chamado à atenção são os
utilizadores dos produtos. Quando grave, coima de 12.000€ -
Decreto-Lei 293/2009 de 13 Out.
- Separação, acondicionamento e identificação de resíduos
Compensa reservar algum tempo e atenção aos resíduos que
produz na sua atividade e manter organização e método
enquanto estão à sua responsabilidade. Quando leve, coima de
pelo menos 2.000€ - Decreto-Lei 102-D/2020 de 10 Dez.

NOTA:  E estes são exemplos não são únicos!  Tenha atenção!

DESTAQUE

RECICLAR TRAZ FUTURO
Protocolo assinado com a Liga
dos Bombeiros Portugueses
Foi acordado com a Liga de Bombeiros, no
passado dia 28 de Outubro, o protocolo de
colaboração com a campanha solidária.
Depois de já ter sido firmado acordo semelhante
com as Misericórdias, este passo irá concretizar
os propósitos pensados pela APAMB: Evitando
poluir as águas pela descarga indevida no
saneamento, pela recolha de óleos alimentares
para reciclagem, contribuir financeiramente 
 para ajudar Bombeiros e Misericórdias onde
estão colocados ecopontos para deposição.
O concelho de Setúbal e limítrofes foram o
ponto de partida desejando-se estender os
pontos de recolha ao resto do país.
Saiba onde já pode ser solidário perto de si!

COIMAS: NÃO ACONTECE
SÓ AOS OUTROS... 
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Presença APAMB na Feira ECOol
Oportunidade para a APAMB divulgar junto da população
de Setúbal a sua campanha solidária "Reciclar Traz Futuro"
de recolha de óleos alimentares para ajudar Bombeiros e
Misericórdias através da reciclagem.
Para mais informação veja: www.reciclartrazfuturo.pt e
conheça os embaixadores que dão a cara por esta causa.

Simulação de Pegada Ecológica
O simulador Eco.Economia Alentejo Central, cofinanciado
pelo Alentejo 2020, permite medir a pegada ecológica das
empresas.
O site e o simulador têm como principal objetivo
consciencializar a população para a escassez premente dos
recursos do planeta, incentivando a criação de estratégias
inovadoras para o território do Alentejo Central, que
promovam a transição para a economia circular.

Revista EXAME aborda as Medidas
de Auto Proteção
Foi feito destaque de página na revista EXAME explicando
o que são as Medidas de Auto Proteção ao abordar o tema
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS EM EDIFÍCIOS.
Locais e Categorias de risco, bem como a nomeação das
Medidas, são objeto de explicação simples e concisa.
Recordamos que também a APAMB já tinha dado
destaque a este assunto promovendo informação junto
dos Associados.

Escrituras online
A partir de dia 28 de Outubro Escrituras, divórcios por
mútuo consentimento e outros atos já poderão ser feitos a
partir de casa disponível a Plataforma de Atendimento à
Distância, do Instituto dos Registos e do Notariado (IRN).
A nova plataforma, agora online, resulta de um projeto
que arrancou em abril último e que foi, desde então,
testada pelos profissionais das ordens de advogados,
notários, solicitadores ou agentes de execução para
garantir a operacionalização. 
Até abril de 2024, funcionará com um regime jurídico
temporário e depois será avaliado.

SABIA QUE...SABIA QUE...
As Misericórdias e o Clima:As Misericórdias e o Clima:

Em artigo "Como instigar a mudança que
queremos ver no clima?" a 17 de Outubro, Inês
Sequeira, diretora da Casa do Impacto da Santa
Casa da Misericórdia de Lisboa destacou a
importância e envolvimento de todos no combate
às alterações climáticas:

"Além do Governo, as ONGs, as grandes empresas e
a sociedade civil organizada, também possuem um
papel fundamental para propor, monitorizar e
cobrar tomadas de decisões assertivas e eficientes
sob o ponto de vista da resiliência climática. Para
promovermos políticas públicas que promovam a
resiliência precisamos também do envolvimento dos
privados e da sociedade civil, alinhados e focados
nas transformações e na eficiência.
Vamos continuar a contribuir para este caminho
através da promoção de projetos inovadores, que
criem disrupção no que está mal e apoiando todas
estas entidades. Só em conjunto, poderemos dotar a
sociedade de competências para gerir as mudanças
climáticas e se tornarem mais resilientes. Estamos
certos que o caminho passa pela criação de
respostas inovadoras, pela construção de pontes,
que nos envolvam a todos: criadores, inovadores,
cidadãos e organizações públicas e privadas."

Sugerimos a leitura integral do artigo publicado em:
www.ambientemagazine.com

Dia 06 - Dia para a Prevenção da Exploração do
Ambiente em Tempo de Guerra
Dia 16 - Dia Nacional do Mar
Dia 17 - Dia Mundial do Não Fumador
Dia 25 - Dia Nacional do Empresário

DIAS EM DESTAQUE:
Para Novembro destacamos:
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FOI NOTÍCIA:

https://www.calendarr.com/portugal/dia-para-a-prevencao-da-exploracao-do-ambiente-em-tempo-de-guerra/
https://www.calendarr.com/portugal/dia-nacional-do-mar/
https://www.calendarr.com/portugal/dia-mundial-do-nao-fumador/
https://www.calendarr.com/portugal/dia-nacional-do-empresario/
https://www.pexels.com/@sora-shimazaki?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/photo/symbols-of-justice-and-law-on-table-of-judge-5668882/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels

