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Responsabilidade ambiental 

O regime da responsabilidade 
ambiental tem como objetivo 
assegurar que os danos causados 
ao ambiente por um operador são 
devidamente reparados, tendo como 
base o princípio da responsabilização, 
consagrado na Lei da Bases do 
Ambiente.  
A (quase) totalidade das oficinas 
automóveis estão abrangidas uma 
vez que, basta que armazenem óleo, 
ou outros resíduos considerados 
perigosos.
Nesse sentido as entidades que 
se encontrem abrangidas, devem 
promover a realização de um estudo, 
que inclua as seguintes etapas:

1. Efetuar a caracterização da 
atividade ocupacional; 
2. Identificar o estado inicial; 
3. Identificar e analisar os cenários de 
risco previsíveis; 
4. Avaliar os danos ambientais 
associados aos cenários de risco 
previsíveis (espécies e habitats 
naturais protegidos por lei, água e 
solo). 
5. Definir as medidas para a prevenção 
e a reparação dos danos ambientais; 
6. Determinar os custos das medidas 

de prevenção e a reparação dos danos 
ambientais. 
 
Após determinado o montante 
necessário para prevenção e 
reparação dos danos ambientais, a 
entidade deve subscrever uma apólice 
de seguro, constituir garantia bancária, 
constituir um fundo próprio ou um 
fundo ambiental.

Como racionalizar/reduzir os custos, 
cumprindo os requisitos legais? Fruto 
da nossa experiência acumulada 
nesta área, propomos um conjunto 
de medidas que permitem mitigar 
risco e dessa forma reduzir os 
custos associados às obrigações já 
apresentadas. 
> Utilize bacias de retenção sempre 
que armazenar produtos ou resíduos 
passiveis de sofrer derrame 
> Substitua depósitos de óleo usado 
de parede simples enterrados por 
depósitos aéreos 
> Efetue cargas, descargas e outras 
operações passíveis de causar 
derrames em locais pavimentados e 
se possível impermeabilizados 
> Licencie, caso ainda não o tenha 
feito, a sua descarga de águas em 
meio natural (se aplicável) ou em 
coletor 
> Pondere a hipótese de constituir 
um fundo próprio (depósito bancário) 
como alternativa ao seguro 
> Caso tenha optado pelo seguro, 
certifique-se os riscos existentes são 
abrangidos pela cobertura.

Eco-Partner, SA a Sua parceira no 
Ambiente…

Dica Ambiental by  

Eco -Partner

PROBLEMA
Escolher o produto certo para colar plástico não é fácil, 

em especial pela necessidade de eficácia e pelo tempo de 
secagem. 

SOLUÇÃO 
A LIQUI MOLY disponibiliza duas opções de cola específica 

para plástico, mas também a pistola aplicadora, para 
garantir um trabalho rápido, eficaz e sem dificuldade. Uma 

solução completa para qualquer trabalho que implique 
reparação de peças em plástico. Por exemplo, colar um copo 

de filtro, um suporte de farol ou um para-choques, entre 
muitos outros. 

FICHAS TÉCNICAS E MODO DE UTILIZAÇÃO EM 

www.liqui-moly.pt 
INFORMAÇÕES

comercial.iberia@liqui-moly.com 

Vantagens 
>>  Pode ser retificada e pintada por cima
>>  Alta resistência
>>  Elevada eficácia
>>  Secagem rápida
>>   Cura rápida
>>  Fácil aplicação
>>  Praticamente sem perda de material

Vantagens 
>> Adaptada para cartuchos de 50ml
>> Adequada para Liquimate 7700 Mini 
         e Liquimate 7700 Mini Rapid
>> Aplicação fácil e precisa
>> Fácil limpeza

Num minuto... 
A Coperol está a desenvolver uma 
campanha de dinamização das 
embraiagens da marca Rymec, da qual 
é distribuir único em Portugal, através 
da sua rede de oito lojas.

Com a nova lanterna LED Shine 
Exchange, a Herth+Buss oferece 
uma nova solução de iluminação de 
trabalho para as oficinas.

As colas estruturais 
de poliuretano de dois 
componentes LIQUIMATE 
7700 Mini (Ref. 6162) 
e LIQUIMATE 7700 Mini 
Rapid (Ref. 6126) são 
muito eficazes para a 
reparação e colagem de 
todas as peças em plástico 
normalmente usadas na reparação automóvel, bricolage e 
jardinagem. Uma das grandes vantagens é a secagem rápida 
à temperatura ambiente, além de garantir um módulo de 
elasticidade muito alto. A diferença entre ambas está no 
tempo de secagem. Enquanto a LIQUIMATE 7700 Mini seca 
em 120 segundos, a LIQUIMOLATE 7700 Mini Rapid seca em 
apenas 60 segundos. 

A RM Oil distribuidor dos 
lubrificantes Olipes na 
região norte de Portugal, 

mudou para um novo armazém, 
com o qual pretende prestar um 
melhor serviço aos seus clientes.
Este novo armazém da RM Oil 
(construído de raiz) está locali-

RM Oil com novo armazém
zado na Rua José Quinteira em 
Junqueira (Vila do Conde), sendo 
um projeto que a empresa já tinha 
em mente para o desenvolvimen-
to da sua atividade no negócio 
especializado do retalho de lubri-
ficantes, através da representação 
da marca Olipes.

Para qualquer uma das colas acima é necessário um 
aplicador eficaz e para isso existe a pistola Liquimix Profi 
Pistole Mini (Ref. 6244). Trata-se de uma pistola manual 
de 2 êmbolos para cartuchos de 50ml que garante uma 
aplicação de cola precisa, rápida e eficaz, ajustando-se a 
todo o tipo de trabalhos.


