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Novas regras na 
recolha de baterias

A Valorcar deu a conhecer as novas regras 
que foram introduzidas na recolha de 
baterias de veículos usadas.

Com a publicação do DL n.º 173/2015 foram 
introduzidas alterações significativas ao nível 
da recolha das Baterias de Veículos Usadas 
(BVU), entre as quais se destacam:
1 – Os distribuidores (lojas/oficinas) ficam 
obrigados a aceitar a devolução de BVU dos 
utilizadores finais particulares, à razão de 
uma por uma, no âmbito da venda de uma 
nova bateria. Em seguida, devem encaminhá‑
‑las para um operador de gestão de resíduos 
(nomeadamente, da rede Valorcar);

2 – Os utilizadores finais não particulares não 
devem recorrer aos distribuidores para enca‑
minhar as suas BVU, devendo encaminhá ‑las 
diretamente para um operador de gestão de 
resíduos (nomeadamente, da rede Valorcar);
3 – Os fornecedores (grossistas/importado‑
res) que pretendam recolher/receber BVU 
provenientes dos distribuidores (lojas/ofici‑
nas) tem de estar licenciados como operado‑
res de gestão de resíduos (artigos 23.º a 43.º do 
DL n.º 73/2011).
Chama ‑se a especial atenção para este úl‑
timo ponto, dado que tem vindo a ser prática 
comum a recolha das BVU pelos fornecedores. 
Salienta ‑se ainda a este respeito que o licen‑
ciamento agora exigido pode ser simplificado 
(nos termos da alínea d) dos n.º 1 e 2 do artigo 
32.º do mesmo diploma legal), se os fornecedo‑
res se constituírem como centros de receção 
da Rede Valorcar. 

 NOTÍCIAS 

Dica Ambiental by  
Eco -Partner

Começou a 1 de Janeiro e termina a 31 de 
Março a CAMPANHA MIRR 2015. Confirme 
desde já que está em condições de cumprir 
o que lhe é exigido em termos legais.

Porque razão as oficinas automóveis têm 
de preencher o MIRR (Mapa Integrado de 
Registo de Resíduos)? 
De acordo com o artigo 48.º do Decreto ‑Lei 
n.º 73/2011 é obrigatória a inscrição no SIRER 
(Sistema Integrado de Registo Eletrónico de 
Resíduos) para pessoas singulares ou coleti‑
vas responsáveis por estabelecimentos que 
produzam resíduos perigosos. A inscrição no 
SIRER através do SiliAmb, deve ser efetuada 
no prazo de um mês após o início da atividade 
ou do funcionamento da instalação ou do 
estabelecimento.
O mesmo diploma obriga ao registo anual 
de dados, sendo que os dados a registar no 
MIRR incluem (i) as origens discriminadas 
dos resíduos, (ii) a quantidade, classificação 
e destino discriminados dos resíduos, (iii) 
a identificação das operações efetuadas e 
(iv) a identificação dos transportadores. O 
acesso ao MIRR faz ‑se através da platafor‑
ma SILiAmb da APA, e a submissão deve ser 
feita impreterivelmente até 31 de março de 
cada ano. 

Quais os aspetos a ter em atenção, de forma 
a assegurar que o MIRR de cada instalação é 
submetido correta e atempadamente?
1 – Inscrição no SIRER (registo empresa e do 
representante legal, nomeação do represen‑
tante da empresa – declaração de represen‑
tante, ativação da instalação no sistema)
2 – Pagamento da Taxa ‑ DUC (o MIRR só 

pode ser submetido quando o DUC passa ao 
estado Pago)
O ano de 2016, ano em que se submete o MIRR 
relativo ao ano de 2015, é o ano de transição 
para novas regras: 
a)  Estabelecimentos que tenham efetuado a 

emissão e pagamento do último DUC entre 
01‑01‑2015 e 31‑03‑2015 – é necessário 
efetuar o pagamento de nova taxa para 
poder submeter o MIRR 2015

b)  Estabelecimentos que tenham efetuado a 
emissão e pagamento do último DUC entre 
01‑04‑2015 e 30‑09‑2015  ‑ não é necessá‑
rio efetuar novo pagamento da taxa para 
poder submeter o MIRR 2015

c)  Os novos Estabelecimentos necessitam de 
emitir e pagar DUC para regularizar a taxa 
anual de registo no SIRER de modo a poder 
submeter o MIRR do ano 2015. 

3  ‑ O registo no Mapa Integrado de Registo de 
Resíduos (MIRR) de cada instalação deverá 
ser efetuado pela entidade responsável pela 
gestão dos resíduos. 
O registo correto obriga a que o represen‑
tante legal esteja na posse dos dados e do‑
cumentos relativos a 2015, nomeadamente:
•  Dados das entidades intervenientes na 

gestão de resíduos (transportadores, des‑
tinos finais) – Nome, NIF, licenças,códigos 
APA, outros

•  Guias de Acompanhamento de Resíduos 
– GAR para todos os resíduos (3ªs vias ca‑
rimbada pelo destinatário)

Quais as contraordenações previstas em 
caso de incumprimento?
Incumprimento da obrigação de inscrição e 
registo de dados ‑ contraordenação grave
Incumprimento da obrigação de registo de 
dados ou o registo de dados incorreto ou 
insuficiente e o incumprimento dos prazos 
de inscrição e registo ‑ contraordenação 
ambiental leve.

Para mais informações consulte o site da 
APA em www.apambiente.pt ou as FAQ´s 
http://w w w.apa m biente.pt/index .php? 
ref=pf. Se necessitar de ajuda contacte a 
Eco ‑Partner www.eco ‑partner.pt 

N sparts é o novo site dedicado 
a módulos e bombas de ali‑
mentação de combustível que 

passou a estar disponível online.
O site www.nsparts.pt, pertencente 
à empresa NSWAY – Componentes 
Auto, Unipessoal Lda. (empresa de 
capitais 100% portugueses), foi cria‑

do com o objetivo de fazer chegar ao 
mercado módulos e bombas de ali‑
mentação de combustível com uma 
boa relação qualidade/preço.
A s peça s provêm de fa br ica ntes 
previamente selecionados por pro‑
fissionais experientes, com provas 
dada s no mercado e com ga ra n‑

tias de qualidade e de fiabilidade.
A estratégia da empresa passa por 
ter uma gama alargada e perma‑
nentemente disponível para entrega 
imediata. 
As peças podem ser enviadas ra‑
pidamente por CTT Expresso para 
qualquer ponto do país e ilhas. 

NSparts com oferta em bombas de combustível


