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Objetivos da Sessão Informativa

• Apoiar o processo inicial de utilização das e-GAR;

• Preenchimento da e-GAR na ótica do produtor de resíduos;

• Esclarece as principais questões na utilização das e-GAR.



e-GAR - Enquadramento

Em cumprimento do disposto no decreto-lei n.º 73/2011, foi desenvolvida

uma ferramenta eletrónica integrada na plataforma SILiAmb – a e-GAR.

Pretende-se a desmaterialização dos documentos que acompanham o

transporte de resíduos em território nacional.

As regras aplicáveis às guias eletrónicas de acompanhamento de resíduos

(e-GAR) foram definidas pela Portaria n.º 145/2017, de 26 de Abril.



e-GAR - Características

• Aplicável a transporte rodoviário, ferroviário, marítimo, fluvial e aéreo

de resíduos em território nacional (Madeira e Continente);

• Substituem as atuais guias de acompanhamento de resíduos (GAR) em

formato papel – Podem ser utilizadas até 31/12/2017;

• As organizações envolvidas têm de estar obrigatoriamente registadas no

SILiAmb e de criar os diferentes estabelecimentos (localizações), sejam

produtores, transportadores ou destinatários;

• A emissão da e-GAR deve ser efetuada pelo produtor. No entanto, pode

ser feita em nome do produtor por um dos outros intervenientes

(transportador, destinatário/OGR) desde que o produtor valide a guia;



• Possui mecanismos de validação e de correção entre o produtor e o

destinatário/OGR;

• Acompanha o transporte dos resíduos em papel impresso ou em

formato digital (documento completo);

• A autenticidade pode ser verificada por consulta externa direta,

sem necessidade de credenciação no SILiAmb, nomeadamente pelas

autoridades de fiscalização (ex: GNR, ASAE, etc.).

e-GAR - Características



e-GAR - Características



e-GAR - Intervenientes



Confirmação dos dados registados no SILiAmb

Todos os dados de cada estabelecimento devem ser verificados e

confirmados: nome, morada, telefone, email, etc...

As comunicações com a APA serão essencialmente por via eletrónica e é

importante garantir que estas são recebidas evitando assim possíveis

incumprimentos e respetivas coimas.

Trabalho Prévio



Criar guia

As guias de acompanhamento de resíduos eletrónicas podem ser criadas

pelo produtor dos resíduos ou em seu nome (pelo transportador ou pelo

destinatário).

No segundo caso, o produtor terá de validar eletronicamente a guia ou

terá de assinar uma cópia em papel para que esta seja um documento de

transporte válido.

e-GAR - Produtor 



Criar guia enquanto produtor

Para criar uma guia de acompanhamento de resíduos eletrónica, dever-

se-á proceder da seguinte forma:

Passo 1) Efetuar o login no SILiAmb, inserindo o NIF/NIPC e a password

que se escolheu quando foi efetuado o registo;

Passo 2) No menu lateral esquerdo, selecionar ‘Resíduos’, seguido de ‘e-

GAR’. Irá surgir um ecrã onde, posteriormente, poderá consultar todas as

guias em que seja interveniente.;

e-GAR - Produtor 
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Passo 3) No canto superior esquerdo do ecrã de listagem, selecionar ‘Criar

nova’;

e-GAR - Produtor 



Passo 4) Escolher o tipo de interveniente ‘Produtor’, e selecionar

‘Seguinte’. Se clicar em ‘Voltar’, surgirá o ecrã de listagem de guias;

e-GAR - Produtor 



Passo 5) Escolher o estabelecimento a que corresponde a saída de

resíduos (produtor) e selecionar ‘Seguinte’;

e-GAR - Produtor 



Passo 6) Quando surge o ecrã de preenchimento do formulário da guia,

deve verificar-se os dados do produtor, que estão pré-preenchidos. É

necessário selecionar em que qualidade é que se está a emitir a guia

(como produtor inicial de resíduos [PI] ou como operador de gestão de

resíduos [OGR]);

e-GAR - Produtor 



Passo 7) Preencher a secção do resíduo, escrevendo a sua designação, a

quantidade (em quilogramas), e selecionando o código LER e a operação

associada (Rxx ou Dxx) a partir das respetivas listagens. Estes são campos

obrigatórios para que a guia possa ser emitida (ou guardada com

sucesso);

e-GAR - Produtor 



Passo 8) Inserir o NIF do transportador, selecionar a organização

associada, inserir a data, a hora de início do transporte e a matrícula e

selecionar ‘Adicionar’. É obrigatório adicionar pelo menos um

transportador;

e-GAR - Produtor 



Passo 10) Preencher o NIF/NIPC do destinatário e pesquisar o

estabelecimento associado (cuidado pois pode inviabilizar a entrega). O

estabelecimento de destino terá de ser diferente do estabelecimento de

origem dos resíduos;

Passo 9) Confirmar a linha de registo adicionada;

e-GAR - Produtor 



Passo 11) Confirmar os dados preenchidos automaticamente;

e-GAR - Produtor 



Passo 12) Selecionar ‘Gravar’ ou ‘Emitir’. Se clicar em ‘Voltar’, perderá

todos os dados inseridos e regressará ao ecrã inicial do módulo e-GAR, o

ecrã de listagem de guias (mas surgirá uma mensagem pop-up a

perguntar se deseja fechar a guia antes de sair).

Depois de gravar ou emitir uma guia com sucesso, esta aparecerá no

ecrã de listagem de guias com o estado de gravada ou emitida,

respetivamente. Se tiver gravado a guia poderá, posteriormente, editá-la

ou cancelá-la.

A emissão da e-GAR deve ser apenas realizada no momento do seu

transporte.

e-GAR - Produtor 



Cancelar guia

Passo 1) Caso pretenda cancelar uma guia não emitida, selecionar o ícone

na respetiva linha de registo da listagem.

e-GAR - Produtor 



Alterar guia

Passo 1) Caso pretenda alterar a guia, selecionar o ícone na respetiva

linha de registo da listagem;

e-GAR - Produtor 



Emitir guia

A guia deve ser emitida imediatamente antes do início do transporte.

Passo 1) Após confirmar o correto preenchimento do formulário na íntegra,

selecionar ‘Emitir’;

Nota: Uma vez que após emissão, não existe forma de editar ou apagar a guia, deve ser feito o

contacto com o transportador e destinatário no sentido de garantir que o resíduo poderá sair na data

e hora definidas.

Uma vez emitida pelo produtor a e-GAR fica automaticamente autorizada
para transporte.

e-GAR - Produtor 



Se a e-GAR for emitida por outro 
(transportador ou destinatário)

Não pode haver saída de resíduos sem autorização da e-GAR pelo produtor

Tem de ser dada autorização para validação

Em papel com assinatura para o 
resíduo poder ser transportado. 
Autorização eletrónica posterior.

Eletrónica



Autorizar guia emitida por outro (validação
eletrónica)

Passo 1) Selecionar a guia pretendida no ecrã de listagem de guias;

Passo 2) Selecionar o botão ‘Autorizar’.

e-GAR - Validação para Transporte
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Autorizar guia emitida por outro (validação
eletrónica)



Autorizar guia emitida por outro em papel -

Implica autorização posterior na plataforma

e-GAR - Validação para Transporte



Eletrónica: 

• Emitida pelo produtor ou por ele validada na plataforma antes do início 

do transporte;

• Dispensa assinatura.

Física: 

• Emitida pelo transportador/destinatário e não validada pelo produtor 

antes do transporte;

• Exige assinatura (em suporte físico ou digital);

• Exige validação eletrónica posterior (após receção pelo destinatário).

e-GAR - Validação para Transporte

Informação a reter ...



Receber guia

O destinatário poderá aceitar, corrigir, ou rejeitar a guia.

O destinatário pode aceitar a guia, mesmo que o produtor ainda não a

tenha autorizado eletronicamente (mas como, já foi referido, a guia nestas

condições não é documento válido de transporte, a menos que seja

assinada fisicamente).

Nota: A correção (LER, peso e código de operação) exige resposta por parte do produtor. A

negação da correção irá carecer de uma reavaliação da guia por parte do destinatário. Se não

existir entendimento em tempo útil o resíduo não será aceite e o processo não é finalizado.

e-GAR – Receção do Resíduo 



Validar correção de guia

Quando o destinatário faz correções, mesmo que tenha sido o produtor a

emitir a guia ou que este já a tenha validado eletronicamente, é

necessário que o produtor valide a guia corrigida.

Correções da e-GAR

O produtor pode

Rejeitar as correçõesAceitar as correções



Aceitar guia corrigida

Passo 1) Selecionar a guia pretendida no ecrã de listagem de guias;

Passo 2) Selecionar o botão ‘Aceitar correção;

Correções da e-GAR



Negação de correção

Passo 1) Selecionar a guia pretendida no ecrã de listagem de guias;

Passo 2) Selecionar o botão ‘Rejeitar correção’;

Passo 3) Escrever um comentário explicando a razão de rejeitar no campo

‘Comentário do remetente’ e selecionar o botão ‘Confirmar’;

A e-GAR passará a ter o estado de “Correção negada” e terá de ser

reavaliada pelo destinatário.

Correções da e-GAR



Bloqueio de emissão de guias por terceiros

Caso seja produtor de resíduos e não deseje que o transportador ou o

destinatário possam emitir guias em seu nome pode bloquear a emissão

de guias por terceiros.

e-GAR- Emissão por Terceiros 

Passo 1) Fazer login no SILiAmb e aceder ao módulo ‘Definições do

Utilizador’;

Passo 2) Selecionar o separador ‘Perfil SILiAmb’;

Passo 3) Selecionar o ponto 7: Emissão de GAR apenas pelo próprio e,

depois, o botão ‘gravar’.



Verificar, na plataforma eletrónica, qualquer alteração aos dados

originais da e-GAR efetuada pelo destinatário dos resíduos no momento

da receção dos mesmos, aceitando ou recusando-as, no prazo máximo

de 10 dias;

Proceder à confirmação, na plataforma eletrónica, num prazo máximo

de 15 dias, da autorização do transporte de resíduos;

Assegurar que a e-GAR fica concluída na plataforma eletrónica, após

receção dos resíduos pelo destinatário, no prazo máximo de 30 dias.

e-GAR- Prazos (dias consecutivos)



Em caso de impossibilidade de funcionamento da plataforma eletrónica

a emissão das guias de acompanhamento de resíduos é feita pelos

meios legalmente admissíveis, preferencialmente eletrónicos –

Processo ainda não fechado pela APA – Prevê-se a emissão de um

documento que justifique a situação perante as autoridades.

Nota: Devem ser usados os browser Google Chrome ou Mozilla firefox. As e-GAR

(documento final) têm de ser guardadas durante pelo menos 5 anos.

Sempre que os prazos referidos anteriormente sejam ultrapassados, a

APA, I. P., notifica o produtor do resíduo, através da plataforma, para no

prazo de 15 dias procederem à regularização da situação, sob pena de

comunicação às entidades de fiscalização e de inspeção.

e-GAR- Prazos (dias consecutivos)

e-GAR- Sistema Informático



e-GAR - Mercadorias Perigosas

Não existe correspondência direta entre resíduos perigosos e mercadorias

perigosas, pelo que, independentemente do transportador ser o produtor

do resíduo, um destinatário ou um transportador profissional, compete

ao expeditor (a pessoa que contrata com o transportador a deslocação

das mercadorias) analisar se o resíduo terá de ser transportado de acordo

com as disposições ADR (Acordo Europeu Relativo ao Transporte

Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada).

O transporte terrestre de mercadorias perigosas é regulado pelo

Decreto-Lei n.º 41/2012, de 29 de Abril, e posteriores alterações.



e-GAR - Mercadorias Perigosas

Nota: Esta componente da e-GAR está a ser ultimada pela APA de
forma a corresponder aos requisitos da legislação do transporte de
mercadorias perigosas.



Os resíduos podem sair do estabelecimento de origem sem que a e-GAR

esteja validada?

Não pode haver saída de resíduos do local de origem sem e-GAR

autorizada, ou no sistema, ou com assinatura.

Não tendo báscula na minha instalação. Posso emitir uma e-GAR sem

quantidade?

Não, a quantidade é um campo de preenchimento obrigatório, tal como

nos anteriores modelos em papel. Caso não seja possível pesar o resíduo

deve proceder-se a uma estimativa o mais correta possível.

Esta estimativa vai sendo melhorada ao longo do tempo.

e-GAR - Questões



Como podemos fazer quando a quantidade de resíduo introduzida na e-

GAR não corresponde ao peso do resíduo na báscula, quando recebido

pelo operador de tratamento de resíduos?

Quando o resíduo entra nas instalações do operador de tratamento de

resíduos, este pode propor correções aos dados iniciais da e-GAR no que

respeita ao peso do resíduo, código LER ou operação de tratamento (R

ou D). Esta proposta de alteração deve ser aceite pelo produtor para que

a e-GAR seja concluída.

É possível eliminar e-GAR já emitidas?

Não, atualmente a plataforma não prevê a possibilidade de anular e-GAR.

A informação de e-GAR “incorretas” deve ser transmitida à APA através

de mensagem SILiAmb. Esta situação poderá vir a ser alterada.

e-GAR - Questões



A circulação dos resíduos pode ser feita tendo o motorista apenas os

códigos relativos à e-GAR ou terá que se fazer acompanhar com a e-GAR

em papel?

A e-GAR, tem de ser apresentada em formato físico ou digital, de modo

que seja legível e percetível. Não é suficiente a apresentação do código

do documento e/ou do código de verificação e/ou QR-code.

A impressão da guia é obrigatória apenas no caso de esta ter sido

emitida por outrem em nome do produtor e não ter sido autorizada por

este último na plataforma eletrónica, previamente ao transporte, uma

vez que, neste caso, a e-GAR tem de ser assinada, para que seja um

documento de transporte válido.

e-GAR - Questões



Será cobrada taxa relativa às e-GAR?

Até ao final do ano de 2017 não. Depois está prevista a cobrança de uma

taxa. Ainda se estão a definir os moldes da mesma.

É possível nomear um responsável para o módulo e-GAR que apenas tenha

acesso às guias de determinado estabelecimento de uma organização? É

possível nomear um particular/consultor como responsável do módulo e-

GAR?

Sim. Quando se nomeia um responsável para e-GAR (finalidade não

associada a estabelecimentos), é necessário nomeá-lo, também, para

“Acesso às definições do estabelecimento”, para, pelo menos, um

estabelecimento. Deste modo, o nomeado só consegue emitir e pesquisar

e-GARs de estabelecimentos para os quais tenha sido nomeado.

e-GAR - Questões



e-GAR – Trabalho de Casa

Confirmar com os transportadores e destinatários dos resíduos quais

os códigos APA aplicáveis (estabelecimentos com localizaçãoes

diferentes têm códigos diferentes);

Garantir a existência e a validade das licenças de operador de gestão

de resíduos e de alvará de transporte por conta de outrém.



Emissão de e-GAR 
pelo produtor

Guia aceite pelo 
destinatário (no prazo 
máx. de 10 dias após 
receção dos resíduos)

Guia corrigida pelo 
destinatário (no prazo 
máx. de 10 dias após 
receção dos resíduos)

Guia rejeitada pelo 
destinatário (no prazo 
máx. de 10 dias após 
receção dos resíduos)

Guia concluída 
(certificado de receção)

Correção aceite pelo 
produtor ( no prazo 

máx de 10 dias)

Correção rejeitada pelo 
produtor (no prazo 

máx de 10 dias)

Fim do processo

Guia concluída 

Destinatário tem de reavaliar e-GAR. O produtor 
tem de assegurar conclusão da guia na plataforma 
no prazo máx de 30 dias após receção dos resíduos

APA notifica 
produtor para 
concluir guia 
no prazo máx

de 15 dias

Conclui nos 
próximos 15 dias

Comunicação às 
autoridades de 

fiscalização e inspeção

e-GAR Emitida pelo Produtor - Resumo



e-GAR Emitida por Terceiros- Resumo

Emissão de e-
GAR pelo 

transportador/
destinatário

Produtor autoriza na 
plataforma e-GAR emitida 

antes do transporte

Produtor não autoriza e-
GAR emitida antes do 

transporte

Igual a ser emitida pelo 
produtor

Produtor assina a 
e-GAR: o 

transporte pode-se 
realizar

Produtor não 
assina e-GAR: guia 

não válida para 
transporte

Produtor autoriza
guia no prazo máx

de 15 dias?

Guia aceite pelo 
destinatário no 

prazo máx de 10 
dias após receção 

dos resíduos

Guia corrigida
pelo destinatário 
(no prazo máx de 

10 dias após 
receção dos 

resíduos)

Guia rejeitada 
pelo destinatário 
(no prazo máx de 

10 dias após 
receção dos 

resíduos)

Fim do processo

(Continua)



e-GAR Emitida por Terceiros- Resumo

Produtor assina a 
e-GAR: o 

transporte pode-se 
realizar

Produtor autoriza
guia no prazo máx

de 15 dias?

Guia aceite pelo 
destinatário no 

prazo máx de 10 
dias após receção 

dos resíduos

Guia corrigida
pelo destinatário 
(no prazo máx de 

10 dias após 
receção dos 

resíduos)

Guia rejeitada 
pelo destinatário 
(no prazo máx de 

10 dias após 
receção dos 

resíduos)

Fim do processo

Guia concluída, se 
já autorizada pelo 

produtor

Guia aceite, se 
ainda não 

autorizada pelo 
produtor

Correção aceite 
pelo produtir (no 
prazo máx de 10 

dias)

Correção rejeitada 
pelo produtor (no 
prazo máx de 10 

dias)

Sim

Não

Guia autorizada

APA notifica 
produtor para 
autorizar guia 
no prazo máx

de 15 dias

Guia 
autorizada

Autoriza nos 
próximos 15 dias

Não autoriza
Comunicação às 
autoridades de 
fiscalização e 

inspeção

Guia 
Concluída

Destinatário tem de reavaliar e-GAR. Cabe ao produtor 
assegurar a conclusão da guia na plataforma no prazo máx de 

30 dias após receção dos resíduos



e-GAR - Resumo

Fonte: APA



e-GAR - Mais Informações 

Sítio principal de internet da APA 
(www.apambiente.pt) 

Secções: 

Políticas > Resíduos > Transporte de resíduos 

Políticas > Resíduos > Transporte de resíduos > Perguntas Frequentes 

(FAQ) 

Políticas > Resíduos > Transporte de resíduos > Isenções 

Políticas > Resíduos > Sistema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos 

(SIRER) > e-GAR 

Em caso de dúvida:

808 203 855



Plataforma de testes

(https://qualsiliamb.apambiente.pt/pages/public/login.xhtml)

MIRR 2017

A preencher no prazo legal – Até 31/03/2018;

Igual aos anos anteriores, com exceção de quem já utilizou e-GAR,

onde irá ocorrer um processo de migração de dados, vindo o MIRR

pré-prenchida, sendo necessário validar a informação e completar com

as GAR em papel.

MIRR 2018

Já pré-preenchido.

e-GAR - Mais Informações 



Obrigada pela vossa atenção

Nuno Silva
nunosilva@ctic.pt | 961 384 089
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www.ctic.pt


