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A gestão de resíduos urbanos nacional afastou-se, em 2021,
da meta de preparação para a reutilização e reciclagem,
tendo sofrido um decréscimo de 23% face à meta para 2025
(55%) e de seis pontos percentuais face ao resultado de
2020.
De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), que
avançou os dados (em Dezembro de 2022), no relatório que
publica anualmente sobre o estado do Ambiente, os
resíduos urbanos gerados em Portugal registaram um
aumento, embora o rácio entre os resíduos urbanos e o PIB
tenha melhorado em 3,2% face a 2015.
Além disso, o instituto reportou um aumento de resíduos
setoriais gerados pelas empresas em20% em relação a 2020,
consubstanciando-se num total de 13,6 milhões de
toneladas. O INE atribui este aumento à recuperação da
economia após o impacto da pandemia em 2020.
Dos setores com aumentos absolutos mais significativos, o
INE destacou as atividades de construção, que registaram
um aumento de 944 mil toneladas e o comércio e serviços
mais 388 mil toneladas.
Note-se que, face à emergência climática que o planeta
enfrenta, a União Europeia definiu o objetivo de atingir a
neutralidade carbónica até 2050, consagrando-o na
legislação europeia através da Lei do Clima. 
Portugal ratificou também este compromisso, ao aprovar a
Lei de Bases do Clima, em dezembro de 2021.

Resumo de www.jn.pt de 23 Dez 2022

DESTAQUE
OBRIGAÇÕES PARA 2023

Enviar o DUC (Documento Único de
Pagamento - taxa anual) que pedimos
uma rápida liquidação. Sem esta
situação regularizada não conseguimos
fazer os passos seguintes!
Pedir que envie à APAMB o documento
apuramento de resíduos não entregues
durante o ano de 2022 aos Operadores
de Resíduos, identificados como
"acondicionados" cuja entrega apenas
deverá acontecer em 2023.

REGISTO DE RESÍDUOS
À semelhança de anos anteriores a APAMB
vai levar a cabo as suas iniciativas para dar
apoio aos Associados no registo de resíduos
na plataforma do SiliAmb da APA. 
Assim sendo iremos:

No seguimento destes procedimentos
iremos emitir o respetivo MIRR (Mapa
Integrado de Registo de Resíduos de 2022)
e enviar para arquivo dos Associados, junto
com o respetivo recibo do DUC pago.

REGISTO DE GASES FLUORADOS
Também é um procedimento que levamos a
cabo anualmente no início do ano.
Para os Associado identificados como tendo
equipamentos com este tipo de gás e
obrigação de reporte vamos reenviar os
ficheiros em excel (Compra e Venda).
A sua devolução por email deverá ser feita
exclusivamente em formato excel até dia 15
de Fevereiro. Deste modo teremos tempo
para dentro dos prazos fazer o nosso
trabalho e envio de comprovativos aos
Associados.

Foi Notícia:  Portugal afasta-se das
metas para a reciclagem
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Linha da Reciclagem
Serviço de contacto e apoio aos cidadãos, promovido
pela ERSUC – Resíduos Sólidos do Centro, S.A

Trata-se de um serviço de atendimento ao público,
gratuito e nacional, que foi criado para dar respostas
eficazes ao cidadão, nomeadamente para responder a
dúvidas, pedidos de informação, sugestões, reclamações,
elogios e pedidos de serviço relacionados com a recolha e
tratamento de resíduos urbanos.

Este novo serviço do Grupo EGF, do qual a ERSUC faz
parte, dá resposta a 36 municípios, e tem disponíveis os
seguintes contactos: 
- telefone gratuito 800 911 400
- website: www.linhadareciclagem.pt 
- e-mail: atendimento@linhadareciclagem.pt
A linha de atendimento funciona das 09h00 às 20h00.

RECORDAMOS:

REPORTES VALORPNEU
É chegado ao fim mais um trimestre de reporte à
Valopneu para quem faz importação de pneus e, por
inerência de fim de ano, a declaração anual certificada.
Não esqueça por isso esta obrigação legal e, se precisar,
de algum apoio ou orientação contate os nossos serviços!

Subfinanciamento do sistema de gestão REEE
Baixa penalização pelo incumprimento das metas
das entidades gestoras dos REEE
Comerciantes não recolhem frigoríficos velhos
quando entregam o novo

Portugal já é o pior país da União Europeia a tratar os
Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos
(REEE). O alerta é da Associação ZERO, após os mais
recentes dados do Eurostat, terem sido divulgados.
Segundo o Eurostat, citado pela ZERO, Portugal
atingiu em 2020 uma taxa de reciclagem de 32% dos
REEE, abaixo de 24 países, quando a média
cumunitária foi de 45%.
Por diversas vezes, a Associação ZERO tem vindo a
alertar o Ministério do Ambiente para muitos dos
problemas que afetam a gestão dos REEE,
nomeadamente:

Tendo em conta a realidade existente em 2020 e o
facto de em 2021 e 2022 não ter havido
desenvolvimentos positivos significativos na recolha
dos REEE, a ZERO enviou esta quinta-feira, 16 de
dezembro, uma carta ao Ministério do Ambiente e da
Ação Climática solicitando o agendamento de uma
reunião com caracter de urgência sobre esta
temática.

Fonte: www.ambientemagazine.com

RESÍDUOS ELÉTRICOS E ELETRÓNICOS:RESÍDUOS ELÉTRICOS E ELETRÓNICOS:  
AINDA UM PROBLEMA...AINDA UM PROBLEMA...

DESTAQUE  LEGISLAÇÃO:
Decreto-Lei n.º 84-A/2022 de 9 de dezembro
Altera o regime de avaliação e gestão do ruído ambiente

O presente decreto-lei procede, à transposição para a
ordem jurídica nacional da Diretiva (UE) n.º 2020/367, da
Comissão, de 4 de março de 2020, que altera os métodos
de avaliação dos efeitos prejudiciais do ruído ambiente e a
Diretiva Delegada (UE) n.º 2021/1226, da Comissão, de 21
de dezembro de 2020, que altera, para efeitos de
adaptação ao progresso científico e técnico, o anexo II da
Diretiva n.º 2002/49/CE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 25 de junho de 2002, relativo aos métodos
comuns de avaliação do ruído.

APAMB - Associação Ambiental  |  NIF 510242537  |  ONGA 160-E
Av. 5 de Outubro, 148 - 5.ºH - Edif. Bocage  |  2900-309 Setúbal  |  T. 265 234 190 (chamada p/ rede fixa nacional) |  Email: geral@apamb.pt

Ao abrigo do RGPD se quiser deixar de receber este boletim basta o envio simples de pedido para qualquer um dos nossos contatos

Photo by Sora Shimazaki from Pexels

RESÍDUOS SÓLIDOS
URBANOS GANHAM
LINHA DE APOIO

Photo by Canva.com

http://www.linhadareciclagem.pt/
mailto:atendimento@linhadareciclagem.pt
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

