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GUIAS ELETRÓNICAS
DE ACOMPANHAMENTO
DE RESÍDUOS e-GAR
A partir de janeiro de 2018, apenas as guias eletrónicas de acompanhamento de
resíduos (e-GAR), emitidas no SILIAMB serão válidas para transporte.

É a Portaria n.º 145/2017 que define as regras aplicáveis ao transporte rodoviário,
ferroviário, fluvial, marítimo e aéreo de resíduos em território nacional e cria as guias
eletrónicas de acompanhamento de resíduos (e-GAR).
Todos os produtores de resíduos envolvidos e não abrangidos nas exceções, terão de estar
registados na plataforma SlLiAmb. A inexistência de registo impossibilita a emissão das eGAR e, como tal, impede a realização do transporte de resíduos.

PRINCIPAIS
CARACTERÍSTICAS
• Substitui as atuais guias de acompanhamento de resíduos (GAR), as guias de
acompanhamento
de
resíduos
hospitalares
(GARH)
e
guias
de
acompanhamento de resíduos de construção e demolição (RCD)
• Permite inserir um produtor, um resíduo e um operador de gestão de resíduos (OGR), no
entanto, e permite vários transportadores (sequenciais)
• As organizações envolvidas têm de estar obrigatoriamente registadas no SILIAMB e de
criar os estabelecimentos (localizações)
• A emissão da e-GAR deve ser efetuada pelo produtor. Pode ser feita em nome do
produtor por um dos outros intervenientes (transportador, OGR) desde que o produtor
valide a guia
• Possui mecanismos de validação e correções entre o produtor e o OGR
• Acompanha o transporte dos resíduos em papel impresso ou em formato digital
• A autenticidade pode ser verificada por consulta externa direta, sem necessidade de
credenciação no Siliamb
• Módulos específicos para resíduos hospitalares (LER 18XXXX ) e para lamas (LER
190805, 200304, 020106, 020305, 020403, 020502, 020702 e 030311)
Rua 25 de Abril nº 1, Quinta da Francelha de Baixo, 2685-368 Prior Velho
Tel: +351 211 556 000 | Fax: +351 211 556 039 | geral@egeo.pt | www.egeo.pt

• Variantes para:
• Entidades Gestoras de fluxos específicos
• Entidades com Acordos Voluntários assinados
• OGR com licenças D9 ex-situ para RHF
• Recolhedores licenciados de Óleos Alimentares Usados
• Operadores de manutenção de equipamentos
• Donos de obra, empreiteiros ou subempreiteiros de obras com menos que um ano
• OGR licenciado como Centro de Receção/Centro de Desmantelamento de VFV

RESPONSABILIDADES E
DEVERES DO PRODUTOR,
TRANSPORTADOR E
DESTINATÁRIO
Estão estabelecidas as responsabilidades e deveres dos produtores, transportadores e
destinatários dos resíduos.
Deveres do produtor de resíduos:
• Emitir a e-GAR em momento prévio ao transporte de resíduos
• Após a emissão da e-GAR deve verificar, na plataforma eletrónica, qualquer alteração dos
dados originais efetuada pelo destinatário no prazo máximo de 10 dias
• Verificar que a e-GAR fica concluída na plataforma após receção dos resíduos pelo
destinatário, no prazo máximo de 30 dias
Deveres do transportador de resíduos:
• Confirmar o correto preenchimento da e-GAR
• Disponibilizar a e-GAR sempre que solicitado pelas autoridades competentes durante o
transporte devidamente autorizado pelo produtor dos resíduos
Deveres do destinatário dos resíduos:
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• No prazo máximo de 10 dias confirmar a receção dos resíduos
• Propor a correção dos dados originais da e-GAR caso identifique alguma incorreção, ou
rejeitar a receção dos mesmos, caso seja necessário

REGISTO
NA PLATAFORMA SILIAMB
Para a emissão das e-GAR deverá o produtor dispor de registo na plataforma SILIAMB.
Caso ainda não tenha feito esse registo deverá fazê-lo com a maior brevidade possível e
informar o seu gestor comercial da EGEO ou utilizar o email geral@egeo.pt sobre qual o
código atribuído (SIRAPA ID).
Se pretender que os operadores de gestão de resíduos e transportadores não possam emitir
as e-GAR em seu nome, a EGEO recomenda que na mesma plataforma SILIAMB selecione
a opção emissão de e-GAR apenas pelo próprio, que evitará que inadvertidamente possam
ser emitidas guias eletrónicas por essas entidades.

NIF E SIRAPA ID
EGEO

UNIDADE APA /
TRANSPORTADOR

Nº CONTRIBUINTE

SIRAPA ID / N.º

EGEO TA – CTR
Alcochete

500512884

Transportador EGEO-TA

500512884

APA00034669

EGEO Solventes

503608530

APA00086311

SISAV Chamusca

APA00159223

APA00084057
507461150

SISAV Estarreja

APA00114512
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INFORMAÇÕES

Para mais informação relacionada com as e-GAR poderá ser consultado o site da Agência
Portuguesa do Ambiente (www.apambiente.pt), sobre a matéria, bem como os documentos
associados existentes neste site, como o manual de utilizador de e-GAR.
A EGEO está disponível para qualquer esclarecimento adicional e suporte que for necessário
nesta matéria.
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