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Num minuto... 

Marco Santos é o melhor aplicador da Carglass

O Best of Belron Lisbon teve lu-
gar no Covento do Beato nos 
passados dias 25 e 26 de 

Outubro. Marco Santos, de 
Santarém, foi o vencedor, 
num evento que contou 
ainda com uma importante 
conferência sobre o futuro 
do automóvel e dos segu-
ros. Ao longo de dois dias, 
realizou-se em Lisboa o Best 
Of Belron, isto é, o melhor aplicador 
de vidros auto da rede Carglass em 
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Faltam exactamente 60 
dias para a entrada em 
vigor das novas e-GAR. 
Está preparado?

A partir de dia 1 de Janeiro de 2018 
(portaria nº 145/2017), sempre 
que encaminhar resíduos para um 
destinatário, seja ele reciclador ou 
empresa que procede à eliminação 
do resíduo, deverá utilizar uma guia 
electrónica de acompanhamento de 
resíduos (e-GAR). 
As e-GAR são documentos electrónicos 
gerados na plataforma SiliAmb, pelo 
que se torna determinante que todas 
as empresas estejam registadas na 
plataforma (todas as localizações 
/ instalações devem estar criadas 
– estabelecimentos) e comuniquem 
o Nº APA de cada local de recolha 
(estabelecimento) aos operadores a 
quem entregam resíduos. Só desta forma 
poderão encaminhar resíduos de forma 
legal.

Até dia 31.12.2017 encontramo-nos em 
período transitório e de adaptação, e as 
GAR tradicionais (Modelo INCM nº 1428) 
podem ainda ser utilizadas.
A partir de 1.01.2018, apenas as e-GAR 
serão válidas para transporte de resíduos.
A responsabilidade de emissão da E-GAR 
é do produtor / detentor do resíduo. No 
entanto a emissão pode ser feita pelo 
transportador ou destinatário, sempre em 
nome do produtor / detentor. No entanto 
o produtor / detentor deverá sempre 
validar as e-GAR ś emitidas em dois 
momentos:
1) antes de se iniciar o transporte 
2) após introdução do peso pelo 
destinatário 
A validação pode ser delegada numa 
pessoa a quem a empresa confere 
poderes para o efeito através de 
mecanismo próprio no SiliAmb. Peça 
apoio ao seu operador, caso pretenda que 
ele intervenha a este nível.
Cada recolha tem de ser bem preparada 
para que as guias emitidas estejam 
correctas. A eliminação de e-GARs 
emitidas só pode ser efectuada pela 
APA pelo que é fundamental que a 
emissão das e-GAR seja feita mediante 
levantamento rigoroso da tipologia de 
resíduos a recolher.
Seja protagonista de um melhor futuro. 

Seja protagonista de um melhor futuro. 
www.eco-partner.pt
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Portugal. Este ano, para além de uma 
prova surpresa, a competição teve as 

seguintes disputas: competição 
óculo traseiro; competição la-

teral; competição reparação e 
competição pára-brisas.
Num evento muito bem 
organizado, a vitória veio 

a sorrir a Marco Santos, que 
assim terá acesso à final par-

ticipar na final global do Grupo 
Belron, em Junho de 2018, na cidade 
de Frankfurt.

A febi bilstein tem agora disponível 
uma gama completa de juntas 
flexíveis da marca alemã SGF. Muitos 
fabricantes de automóveis confiam 
nas juntas flexíveis deste fabricante.
A inteligência intrínseca no seu 
sistema de soluções de juntas 
flexíveis faz da SGF líder de mercado 
na transferência de potência.
Assim, a febi bilstein disponibiliza 
juntas flexíveis no mercado 
aftermarket através das gamas 
Standard e Power Line da SGF. 
Esta oferta abrange as soluções 
ideias para qualquer tipo de veículo. 
A primeira garante o conforto em 
veículos atuais apresentando elevada 
qualidade para todos os tipos de 
veículos populares, além do seu 
tamanho compacto e baixo peso, o 
que permite um amplo período de 
utilização, mas também uma grande 
resistência ao arranque combinada 
com uma enorme resiliência à 
temperatura. No caso da Power Line, 
esta é a solução de juntas para motor 
de alta performance e potência, 
sendo otimizadas para performance 
elevada com a máxima durabilidade 
e oferecendo a possibilidade de 
instalação em espaços reduzidos 
entre componentes e potencial 
melhoria acústica.
O amortecimento de vibrações, a 
redução de ruídos estruturais, a 
garantia de bom funcionamento, 
a baixa manutenção devido à 
elevada vida útil, o menor espaço de 
instalação devido ao sistema baseado 
em forças de tração e a poupança 
devido ao design simples e otimizado 
de todas as partes da junta flexível 
são apenas algumas das vantagens e 
benefícios que podemos associar às 
juntas flexíveis produzidas pela SGF 
e agora disponíveis através da febi.

Juntas flexíveis da 
marca alemã SGF 
disponíveis na febi 
bilstein 

O crescimento e a aposta 
na melhoria contínua 
levaram a Centrocor a 
dar um novo passo com 
o lançamento da primeira 
pedra da sua futura 

sede, em São Mamede 
Recezinhos, Penafiel, 
mesmo em frente às suas 
atuais instalações.

A NGK Spark Plug adicionou 
cinco novas bobinas de ignição 
para os modelos mais recentes 
da Peugeot-Citroën, General 
Motors, Range Rover e Ford 
para a sua gama aftermarket.

A RedService, rede de oficinas 
multimarca do Grupo Leirilis, 
que já integra 20 oficinas, 
realizou recentemente, em 
Ílhavo, a 2.ª Convenção 
no qual revelou as suas 


