
Documentação de suporte precisa-se!

LICENÇAS DOS OPERADORES 
Desde  2006  que  a  Associação  vem 
chamando  a  atenção  dos  Associados. 
Agora  mais  do  que  nunca  é  necessária 
atenção!
Temos vindo  a  verificar  que  os Associados 
não  possuem  documentação  comprovativa 
de  que  trabalham  com  operadores  do 
mercado de resíduos que são licenciados e 
habilitados para os efeitos que necessitam.
Diz a legislação:
“A  responsabilidade  pela  gestão  dos 
resíduos,  incluindo  os  respectivos  custos,  
cabe ao produtor  inicial  dos resíduos,  sem 
prejuízo de poder ser imputada, na totalidade
ou em parte, ao produtor do produto que deu  
origem  aos  resíduos  e  partilhada  pelos  
distribuidores desse produto se tal decorrer  
de legislação específica aplicável.
O produtor inicial dos resíduos ou o detentor  
devem, em conformidade com os princípios  
da  hierarquia  de  gestão  de  resíduos  e  da  
protecção da saúde humana e do ambiente,  
assegurar  o  tratamento  dos  resíduos,  
podendo  para  o  efeito  recorrer  a  uma 
entidade licenciada que execute  operações  
de recolha ou tratamento de resíduos ou a  
uma  entidade  licenciada  responsável  por  
sistemas de gestão de fluxos específicos de 
resíduos.
A  responsabilidade  pela  gestão  dos 
resíduos,  conforme  definido  no  parágrafo  
anterior, extingue-se pela transferência para  
uma das entidades referidas.
As  pessoas  singulares  ou  colectivas  que  
procedem, a título profissional, à recolha ou 
transporte  de  resíduos  devem  entregar  os  
resíduos  recolhidos  e  transportados  em 
operadores licenciados para o tratamento de 
resíduos.
A gestão de resíduos é realizada de acordo 
com os princípios gerais fixados nos termos 
da  legislação  em  vigor  aplicável  e  em 
respeito  dos  critérios  qualitativos  e 
quantitativos  fixados  nos  instrumentos  
regulamentares e de planeamento.
É  proibida  a  realização  de  operações  de  
tratamento de resíduos não licenciadas. São 
igualmente  proibidos  o  abandono  de 
resíduos, a incineração de resíduos no mar e  
a  sua  injecção  no  solo,  a  queima  a  céu  
aberto.”
Pede-se por isso a todos os Associados que 
requeiram  junto  dos  Operadores  com  que 
funcionem  que  facultem  as  suas 

autorizações  para  que  possam  fazer  prova 
junto  de  autoridades  que  vos  possam 
abordar.
Reproduzimos  a  título  de  exemplo  uma 
licença  de  Transportador  e  outra  de 
Operador Destinatário.

Em  caso  de  dificuldade  ou  dúvida  em 
conseguir  obter  esta  documentação 
contactem a Associação.

Silêncio por parte da A.P. A.

SIRAPA NÃO ABRIU AINDA         
Continua a não existir novidades quanto à 
abertura  para  submissão dos registo  de 

resíduos referentes a 2011.
Não esqueça mesmo assim que é importante 
fazer-nos  chegar  a  informação  a  tempo 
evitando os últimos dias.
No que  diz  respeito  aos  DUC (Documento 
Único  de  Cobrança)  também  se  estão  a 
verificar atrasos a que a APAMB é alheia.
Em  caso  de  dúvida  com  o  seu  processo 
recomendamos que entre em contacto para 
ser esclarecido.

Iniciativa da APAMB Associação

A-MAR SETÚBAL                         
                       
Lançamos  o  desafio  a  todos  os 
associados, e em especial aos do distrito 
de Setúbal, que se juntem a esta iniciativa 
no próximo dia 24 de Março de 2012.
Num  esforço  conjunto  com  a  Câmara 
Municipal,  Movimento MarAzul  e Bombeiros 
Sapadores  de  Setúbal,  irá  ser  promovida 
uma limpeza de praia e de fundo de rio, no 
Sado.
Para informações basta recorrer ao facebook 
e fazer busca por “Iniciativa Amar Setúbal”. 
Para inscrições contactar na APAMB a Paula 
Pereira (265 234 190).
Não  existe  nenhum  custo  associado  para 
participar  nesta  iniciativa,  apenas  boa 
vontade e disponibilidade.
O objectivo, para além da limpeza das praias 
e águas, é conseguir tirar conclusões sobre 
os  problemas  causados  pelos  resíduos  e 
procurar resolvê-los na sua origem.
Após  a  iniciativa  será  feita  uma  primeira 
análise  no  próprio  dia  e  uma comunicação 
conjunta  dos  promotores  da  iniciativa  em 
data a anunciar.

Não fique indiferente e venha fazer
a diferença connosco!

Traga a família, convide os amigos!
A APAMB agradece a divulgação.
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