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Recolha de informação continua em marcha

ATUALIZAÇÃO DE DADOS APAMB

Apesar das muitas respostas recebidas dos nossos Associados, com a confirmação dos
seus dados para atualização da nossa base de dados, continuam por receber muitas
dezenas de pedidos de informação.
Agradecemos por isso, uma vez mais, a colaboração de todos os Associados,
mesmo daqueles que sabem antecipadamente que não houve alterações nos seus
contatos e dados de empresa. A simples confirmação que nada mudou só por si já é
uma preciosa informação para a Associação.
Este trabalho é levado a cabo com o intervalo de três a quatro anos com o objetivo de
prestar no futuro um melhor serviço aos Associados.
Se por algum motivo não recebeu o nosso formulário por email para preencher e
devolver (ficheiro em pdf editável) ou por fax ou CTT, não hesite e avise-nos!
Nova Certificação no domínio da...

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM EDIFÍCIOS

No ano passado a Comissão Europeia citou os protocolos do Investor Confidence
Project (ICP) Europe como “melhor prática”, para maximizar o desempenho ambiental
em edifícios e promover o interesse e confiança dos investidores. A partir de agora, a
Investor Ready Energy Efficiency (IREE), passará a ser aplicável também a projetos
de eficiência energética na indústria, iluminação pública e redes urbanas de calor e
frio. E conta com o apoio financeiro do programa Horizonte 2020 da União Europeia.
O ICP visa a standardização de projectos de eficiência energética através da utilização
das melhores práticas existentes, de modo a tornar os projectos mais atractivos para
os investidores.
“Desde 2015 que, com o apoio da Comissão Europeia, o ICP tem permitido realizar
avanços consideráveis na introdução da standardização em projectos de eficiência
energética na Europa”, afirmou Dr. Steve Fawkes, consultor sénior do ICP Europe e
Jorge Rodrigues de Almeida, managing partner da RdA Climate Solutions, acrescentou
que “com esta expansão, nomeadamente para a eficiência energética na iluminação
pública e na indústria, estamos a responder à procura dos investidores nacionais que
consideram estes os sectores mais activos em Portugal”.
Se pretender saber mais, deixamos-lhe aqui o e-mail do consultor: almeida@rda.pt
A consultora RdA Climate Solutions, opera em Portugal e Espanha e integra o
consórcio que irá realizar esta expansão, junto com outras entidades europeias como
a EnergyPro Ltd e a Verco no Reino Unido, a Serimus na Alemanha ou a Denskatt na
Áustria e Bulgária.
Fonte: greensavers.sapo.pt
Notícias em especial para os Associados da zona de Mangualde:

MUDANÇAS NO DOMÍNIO DAS ÁGUAS

Ao longo dos próximos dois anos e meio, o município de Mangualde vai receber um
investimento de 7.804.628 euros (6.667.684 provenientes de financiamento
comunitário e 1.136.944 do município e outras entidades) para melhorar o tratamento
de águas residuais, o abastecimento de água e o tratamento de resíduos urbanos. A
cerimónia de apresentação dos investimentos financiados pelo POVT e POSEUR,
presidida pelo autarca de Mangualde, João Azevedo, teve lugar a 5 de junho, e contou
com a presença do Secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins.
Estão previstas intervenções em 10 ETAR do concelho, que abrangem sete freguesias.
As intervenções centram-se na desativação de antigas fossas séticas coletivas que
servem atualmente alguns dos aglomerados do concelho, substituindo-as por
ecotanques, ou seja, pequenas estações compactas, que asseguram um tratamento
biológico por processo de lamas ativadas em arejamento prolongado. A ETAR Sul, em
Cubos, vai ser remodelada e ampliada para receber o efluente produzido pelo
aglomerado da Mesquitela.
É para as ETAR que vai, aliás, a maior fatia de financiamento. Segundo informações
prestadas pelo município à Indústria e Ambiente, o financiamento comunitário neste
setor cifra-se em 4.929.121 euros, com 830.139,16 euros de investimento municipal.
No que respeita ao abastecimento de água, o município apresentou candidaturas ao
POSEUR que visam otimizar o sistema de abastecimento, bem como alargar e
requalificar zonas com problemas de ruturas em permanência.
Na rede de abastecimento de água, incluindo a elaboração de cadastro de
infraestruturas existentes, foram investidos 1.166.406,81 euros, sendo 991.445,78
euros resultantes de financiamento comunitário e o restante proveniente do
município.

O investimento no tratamento de resíduos ascende a
670.008,83 euros, sendo 569.507,51 euros provenientes de
fundos comunitários e 100.501,32 euros da Associação dos
Municípios da Região do Planalto Beirão.
Fonte: REVISTA INDUSTRIEAMBIENTE
Depois do Verão e para os veículos elétricos...

CARREGAMENTOS A PAGAR

A MOBI.E voltou a
adiar a data a
partir da qual os
carregamentos
rápidos
de
veículos elétricos
passam
a
ser
pagos. Só depois
do final do verão.
O pagamento nos
postos de carregamento rápido
de viaturas elétricas apenas se iniciará depois do
verão e não, como inicialmente previsto, no final deste mês,
informou hoje a entidade gestora da rede, que também adiou
a divulgação de preços.
Em comunicado dirigido aos Utilizadores de Veículos elétricos
(UVE), a MOBI.E justificou o adiamento por ter “conhecimento de que muitos utilizadores pretenderiam ter
mais tempo para avaliar a adesão a um CEME
(Operador detentor de registo de Comercialização de
Eletricidade para a Mobilidade Elétrica), sobretudo neste
período estival em que muitos portugueses estão de férias”.
Também os CEME “manifestaram a vantagem de dispor de
mais tempo para melhorarem as condições de acesso e as
opções tarifárias que pretendem oferecer”. “Oportunamente
serão divulgadas as condições de acesso e tarifários por
parte dos CEME”, lê-se ainda no comunicado. A 8 de julho, a
MOBI.E tinha agendado para o final do mês o início do
pagamento nos PCR e as tarifas reveladas a partir de dia 17.
A MOBI.E aproveitou ainda para informar que o aumento da
potência dos 100 postos de carregamento mais utilizados
decorrerá em agosto e setembro. Já a última fase da
expansão da rede a todos os concelhos do continente
iniciar-se-á após o verão, concluiu a entidade.
Fonte: Agência LUSA
Foi publicado:

LEGISLAÇÃO | Jul. 2017
Lei 47/2017 de 7 de Julho
Considera contraordenação grave a paragem e o estacionamento em lugar reservado a veículos de pessoas com
deficiência.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 100/2017 de
11 de Julho
Aprova a Estratégia Nacional de
Educação Ambiental.
Decreto-Lei 83/2017 de 18
de Julho
Regula a recolha de resíduos de
carga e gerados em navios
Os
documentos
referidos
podem ser pedidos à APAMB ou
consultados em www.dre.pt .
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