F OLHA I NFORMATIVA
março | abril 2016

ASSEMBLEIA GERAL DA ANAREC
Teve lugar em Fátima, no dia 5 de março, a Assembleia Geral Ordinária da
ANAREC, para análise e aprovação de contas do ano de 2015, as quais
foram aprovadas por unanimidade.

REUNIÃO NA AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE
A ANAREC esteve reunida na APA no dia 8 de março, tendo sido convidada a colaborar com
esta entidade na fase de consulta de um projeto legislativo relativo à Prevenção da
Contaminação e Remediação dos Solos.
Numa primeira fase, todos os postos de abastecimento de combustível vão ter que realizar
uma Avaliação Preliminar, feita através do preenchimento de um formulário, da qual resultará
a atribuição de uma menção qualitativa do risco de contaminação do solo – “risco potencial
mínimo”, “risco potencial baixo”, “risco potencial médio” ou “risco potencial elevado”.
A ANAREC recebeu um convite da Agência Portuguesa do Ambiente para testar este
formulário, ainda antes de o diploma entrar em vigor, pelo que solicitou a colaboração de
alguns associados no preenchimento do mesmo, para ultrapassar as dificuldades que podem
ser encontradas pelos operadores no preenchimento do mesmo e avaliar as questões que
podem e devem ser corrigidas.
Continuamos a acompanhar este projeto com a APA e contamos na próxima Folha
Informativa desenvolver mais este tema.

CONFERÊNCIA SOBRE O MERCADO
DE BIOCOMBUSTÍVEIS EM PORTUGAL

Fonte ENMC

A Direção da ANAREC marcou presença nesta conferência, que teve lugar no dia 14 de
março, realizada pela ENMC. Esta conferência teve como principal objetivo informar e
esclarecer todos os interessados sobre a organização e funcionamento deste mercado em
Portugal.
A ANAREC procura estar sempre atenta a todas as questões relativas ao setor.

Visite-nos em www.anarec.pt

ENTREGA DO RELATÓRIO ÚNICO
ATÉ 30 DE ABRIL
Informamos quais os códigos de IRCT da
ANAREC que devem ser utilizados no
preenchimento do Relatório Único, que deve
ser entregue até ao próximo dia 30 de abril.
26454: CCT ANAREC/FEPCES e outros,
publicado no BTE n.º 13/2015, de 8 de abril.
25487: CCT ANAREC/FIEQUIMETAL, publicado
no BTE n.º 11/2009, de 22 de março.
24994: CCT ANAREC/SIMA
25002: CCT ANAREC/SITRA e outro.
Os mais utilizados são os dois primeiros. A
aplicação depende sempre de saber se a
empresa
tem
ou
não
trabalhadores
sindicalizados. Em caso afirmativo, em que
sindicato.

COMUNICAÇÕES À ENMC
A ANAREC tem remetido aos seus
Associados várias informações sobre as
recentes obrigações de comunicações à
ENMC e outra regulamentação publicada
por esta entidade.
Assim, foram enviadas informações sobre:
- certificação para o exercícios das
atividades de armazenamento, transporte,
distribuição
e
comercialização
de
combustíveis;
- registo de cadastro;
- troca de garrafas de gás;
- reporte mensal de quantidades adquiridas,
vendidas e do valor de faturação;
- comunicação de preços dos combustíveis
praticados nos postos de abastecimento.
Caso não tenha recebido alguma destas
informações,
peça-nos
para
o
geral@anarec.pt.

NOTAS IMPORTANTES:
1 - Quando a empresa não tem nenhum
trabalhador sindicalizado, o código a aplicar
é o 26454 ANAREC/FEPCES, por via da
portaria de extensão, publicada no BTE n.º
26/2015, de 15 de julho.
2 - Caso a empresa tenha trabalhadores
sindicalizados é preferível,
para não
ocorrerem duvidas, que contactem os nossos
consultores jurídicos, de forma a serem
esclarecidos de qual o código aplicável.

INFORMAÇÕES ÚTEIS
Apoio Jurídico:

Fonte ENMC

SISTEMA ABASTECIMENTO SEGURO
O Sistema Abastecimento Seguro tem como
objetivo prevenir a criminalidade e garantir
a segurança nos postos de abastecimento
de combustíveis.

Lisboa e Sul:
Sul 3ª, 4ª e 6ª das 10 às 13h
catarinasoares@anarec.pt
Porto:
Porto Todos os dias das 14h às 15h
pedrocorreia@anarec.pt

Este sistema ainda está ativo sendo possível
solicitar a adesão através da seguinte
página: http://goo.gl/h4fXx8

NIB para pagamento de quotas:
003300004523950495405 do Millennium BCP
(indique sempre o nº de associado)
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