
De: João Letras  
Enviada: segunda-feira, 24 de Agosto de 2009 15:42
Assunto: Fwd: Especificações Técnicas e Garantia de Retoma
 

Exmos. Senhores, 

 

Dando seguimento ao indicado no nosso e

a uma campanha de caracterização sobre a categoria experimental Plásticos Mistos, 

nas instalações do Retomador Extruplás. Para o efeito contratámos uma empresa 

externa independente com valências nesta área para proceder às referidas 

caracterizações. Os dados obt

respectivos. 

 

Até à data, estas caracterizações revelam que a maioria dos lotes caracterizados se 

apresenta de acordo com a Especificação Técnica em utilização. No entanto, também 

se têm verificado situações de não cumprimento, nomeadamente na fracção de 

“embalagens de plástico alvo de outras ET” e na presença de “resíduos de não 

embalagem”. 

 

No caso de lotes não conformes com a respectiva Especificação Técnica e face ao 

incumprimento contratual que de

de quantidade referente aos contaminantes encontrados e à imputação, ao SMAUT, 

dos custos incorridos com a detecção da não conformidade. 

 

Caso se verifiquem não conformidades recorrentes com as Especifi

SPV reserva-se o direito de suspender o levantamento de mais cargas, até existir uma 

garantia do cumprimento das referidas especificações por parte do SMAUT.

 
Clarifica-se assim o âmbito do relacionamento SPV/SMAUT no que se refere à 

verificação do cumprimento das Especificações Técnicas, mantendo

em vigor as regras previstas para o Procedimento de Retoma.

 

Como compreendem, e por forma a podermos garantir a retoma dos resíduos de 

embalagens, é essencial que os resíduos 

Especificações Técnicas para o que contamos desde já com a Vossa colaboração.

 

Ficamos à Vossa disposição e apresentamos os nossos melhores cumprimentos,
 
João Letras 
 
Director 
Departamento de Gestão de Resíduos 

 
 

feira, 24 de Agosto de 2009 15:42 
Fwd: Especificações Técnicas e Garantia de Retoma 

Dando seguimento ao indicado no nosso e-mail em anexo, demos recentemente início 

campanha de caracterização sobre a categoria experimental Plásticos Mistos, 

nas instalações do Retomador Extruplás. Para o efeito contratámos uma empresa 

externa independente com valências nesta área para proceder às referidas 

caracterizações. Os dados obtidos nas caracterizações estão a ser enviados aos SMAUT 

Até à data, estas caracterizações revelam que a maioria dos lotes caracterizados se 

apresenta de acordo com a Especificação Técnica em utilização. No entanto, também 

tuações de não cumprimento, nomeadamente na fracção de 

“embalagens de plástico alvo de outras ET” e na presença de “resíduos de não 

No caso de lotes não conformes com a respectiva Especificação Técnica e face ao 

incumprimento contratual que decorre de tal situação, a SPV  procederá ao desconto 

de quantidade referente aos contaminantes encontrados e à imputação, ao SMAUT, 

dos custos incorridos com a detecção da não conformidade.   

Caso se verifiquem não conformidades recorrentes com as Especificações Técnicas, a 

se o direito de suspender o levantamento de mais cargas, até existir uma 

garantia do cumprimento das referidas especificações por parte do SMAUT.

se assim o âmbito do relacionamento SPV/SMAUT no que se refere à 

ificação do cumprimento das Especificações Técnicas, mantendo-se quanto ao mais 

em vigor as regras previstas para o Procedimento de Retoma. 

Como compreendem, e por forma a podermos garantir a retoma dos resíduos de 

embalagens, é essencial que os resíduos por Vós encaminhados, cumpram as 

Especificações Técnicas para o que contamos desde já com a Vossa colaboração.

Ficamos à Vossa disposição e apresentamos os nossos melhores cumprimentos,
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mail em anexo, demos recentemente início 

campanha de caracterização sobre a categoria experimental Plásticos Mistos, 

nas instalações do Retomador Extruplás. Para o efeito contratámos uma empresa 

externa independente com valências nesta área para proceder às referidas 

idos nas caracterizações estão a ser enviados aos SMAUT 

Até à data, estas caracterizações revelam que a maioria dos lotes caracterizados se 

apresenta de acordo com a Especificação Técnica em utilização. No entanto, também 

tuações de não cumprimento, nomeadamente na fracção de 

“embalagens de plástico alvo de outras ET” e na presença de “resíduos de não 

No caso de lotes não conformes com a respectiva Especificação Técnica e face ao 

procederá ao desconto 

de quantidade referente aos contaminantes encontrados e à imputação, ao SMAUT, 

cações Técnicas, a 

se o direito de suspender o levantamento de mais cargas, até existir uma 

garantia do cumprimento das referidas especificações por parte do SMAUT. 

se assim o âmbito do relacionamento SPV/SMAUT no que se refere à 

se quanto ao mais 

Como compreendem, e por forma a podermos garantir a retoma dos resíduos de 

por Vós encaminhados, cumpram as 

Especificações Técnicas para o que contamos desde já com a Vossa colaboração. 

Ficamos à Vossa disposição e apresentamos os nossos melhores cumprimentos, 

 



De: João Letras  
Enviada: sexta-feira, 17 de Julho de 2009 18:40
Assunto: Especificações Técnicas e Garantia de Retoma
 

Exmos. Senhores, como é do V/ 
assegurada a garantia de retoma de resíduos de embalagens das V/ instalações que estes 
estejam de acordo com as respectivas especificações técnicas para o efeito. Por esse motivo, 
tem sido preocupação desta entidade gestora, desde o início das retomas, promover o 
cumprimento das especificações técnicas nos SMAUTs, não só para minimizar eventuais 
reclamações de conformidade mas também para que as retomas possam progredir de forma 
sustentável com vista ao alcançar das metas de reciclagem a que estamos obrigados. Tratando
se as especificações de um referencial técnico
processos de retoma, temos desenvolvido ao longo dos anos inúmeras acções de formação, 
bem como oportunamente envolvemos diversos parceiros em fóruns de debate, de troca de 
informações e experiências no âmbito do processo de actualização das referidas especificações.
 
Pelo exposto, vamos reforçar em breve as acções de monitorização do cumprimento da
especificações técnicas (tanto em SMAUTs como em Retomadores) pelo que é natural que 
possamos vir a necessitar da V/ colaboração. Mas independentemente do V/ eventual 
envolvimento nesta acção de âmbito nacional, partilharemos sempre convosco toda a 
informação que nos seja disponibilizada acerca dos V/ resíduos (quaisquer que sejam os 
resultados apurados). Não queremos deixar de V/ sensibilizar para este tema e da mesma 
forma que teremos de passar a ser mais rigorosos e a actuar com maior prontidão 
relativamente a problemas de qualidade (tanto em categorias de material oficiais como 
experimentais), estamos certos que continuaremos a contar com a capacidade e competência 
das V/ equipas de triagem como até à data tem sido prática.
 
Encontrando-nos ao V/ dispor para qualquer questão, apresentamos os nossos melhores 
cumprimentos,  
 
João Letras 
 
Director 
Departamento de Gestão de Resíduos 

 

 

feira, 17 de Julho de 2009 18:40 
Especificações Técnicas e Garantia de Retoma 

Exmos. Senhores, como é do V/ conhecimento, no SIGRE, é condição essencial para que seja 
assegurada a garantia de retoma de resíduos de embalagens das V/ instalações que estes 
estejam de acordo com as respectivas especificações técnicas para o efeito. Por esse motivo, 

ção desta entidade gestora, desde o início das retomas, promover o 
cumprimento das especificações técnicas nos SMAUTs, não só para minimizar eventuais 
reclamações de conformidade mas também para que as retomas possam progredir de forma 

a ao alcançar das metas de reciclagem a que estamos obrigados. Tratando
se as especificações de um referencial técnico-económico que visa a sustentabilidade dos 
processos de retoma, temos desenvolvido ao longo dos anos inúmeras acções de formação, 

oportunamente envolvemos diversos parceiros em fóruns de debate, de troca de 
informações e experiências no âmbito do processo de actualização das referidas especificações.

Pelo exposto, vamos reforçar em breve as acções de monitorização do cumprimento da
especificações técnicas (tanto em SMAUTs como em Retomadores) pelo que é natural que 
possamos vir a necessitar da V/ colaboração. Mas independentemente do V/ eventual 
envolvimento nesta acção de âmbito nacional, partilharemos sempre convosco toda a 

mação que nos seja disponibilizada acerca dos V/ resíduos (quaisquer que sejam os 
resultados apurados). Não queremos deixar de V/ sensibilizar para este tema e da mesma 
forma que teremos de passar a ser mais rigorosos e a actuar com maior prontidão 

amente a problemas de qualidade (tanto em categorias de material oficiais como 
experimentais), estamos certos que continuaremos a contar com a capacidade e competência 
das V/ equipas de triagem como até à data tem sido prática. 

nos ao V/ dispor para qualquer questão, apresentamos os nossos melhores 
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conhecimento, no SIGRE, é condição essencial para que seja 
assegurada a garantia de retoma de resíduos de embalagens das V/ instalações que estes 
estejam de acordo com as respectivas especificações técnicas para o efeito. Por esse motivo, 

ção desta entidade gestora, desde o início das retomas, promover o 
cumprimento das especificações técnicas nos SMAUTs, não só para minimizar eventuais 
reclamações de conformidade mas também para que as retomas possam progredir de forma 

a ao alcançar das metas de reciclagem a que estamos obrigados. Tratando-
económico que visa a sustentabilidade dos 

processos de retoma, temos desenvolvido ao longo dos anos inúmeras acções de formação, 
oportunamente envolvemos diversos parceiros em fóruns de debate, de troca de 

informações e experiências no âmbito do processo de actualização das referidas especificações. 

Pelo exposto, vamos reforçar em breve as acções de monitorização do cumprimento das 
especificações técnicas (tanto em SMAUTs como em Retomadores) pelo que é natural que 
possamos vir a necessitar da V/ colaboração. Mas independentemente do V/ eventual 
envolvimento nesta acção de âmbito nacional, partilharemos sempre convosco toda a 

mação que nos seja disponibilizada acerca dos V/ resíduos (quaisquer que sejam os 
resultados apurados). Não queremos deixar de V/ sensibilizar para este tema e da mesma 
forma que teremos de passar a ser mais rigorosos e a actuar com maior prontidão 

amente a problemas de qualidade (tanto em categorias de material oficiais como 
experimentais), estamos certos que continuaremos a contar com a capacidade e competência 

nos ao V/ dispor para qualquer questão, apresentamos os nossos melhores 

 


