
Plataforma
de Gestão
Guias Eletrónicas de
Acompanhamento
de Resíduos (eGAR)



Informação sobre a 
gestão ambiental  
do seu negócio. 



s desafios relacionados com a emissão ele-
trónica das Guias de Acompanhamento de 

Resíduos (e-GAR) implicarão um esforço consi-
derável por parte das suas estruturas.

A REISSWOLF pretende apoiar os seus clientes 
de forma a que as atividades core se manten-
ham no foco da sua organização, retirando-lhes 

Emissão E-Gar
Automatização do processo de 
emissão de e-GARs para os dife-
rentes tipos de intervenção.

Gestão de Entidades
Gestão de operações relacionadas 
com todos os seus parceiros inter-
venientes no processo (produto-
res, transportadores, gestores de 
resíduos). Mesmo que não sejam 
aderentes!

Integração com ERP
De forma simples, é possível integ-
rar com os seus sistemas, quer por 
webservices quer por upload de 
ficheiros.

Pegada Ecológica
Com a EasyGar poderá obter um 
certificado da sua Pegada Ecológica 
e a dos seus parceiros.

Gestão do Estado da e-GAR
Automatize a gestão do workflow 
das atividades de gestão de uma 
e-GAR.

Informação de Gestão
Obtenha de forma simplificada, a 
informação de gestão para o seu 
negócio, nomeadamente: quantida-
de por tipo de resíduos produzidos 
ou recolhidos num período de tem-
po; análise do volume de resíduos 
ao longo do tempo.

O o processo administrativo envolvido no pedido e 
acompanhamento do ciclo de vida do processo 
de recolha de resíduos.

Com a plataforma EasyGAR  poderá obter, de 
forma simplificada, informação de gestão para o 
seu negócio, nomeadamente:

Certified by Agência Portuguesa do Ambiente.

https://bit.ly/3sxzTla 


Eco informação REISSWOLF
Pela sua colaboração. ativa e consciente, durante o período
de 01-01-2020 a 01-01-2021. 

O cliente contribuiu para a redução da pegada ecológica, através do encaminhamento de resíduos 
para o circuito de reciclagem definido pela Agência Portuguesa do Ambiente.

Considerando que a quantidade de resíduos enviada para a reciclagem totalizou 716,48 ton, pode 
dizer-se que foram poupadas:

12 421,8 árvores
178,62 ton de gases com efeito de estufa
4 209,19 m3 de água
97 254,03 kwh de energia elétrica
371,19 m3 de aterro
0,57 ton de matérias primas virgem (areia soda e calcário)

A administração
Alcochete, 4 de janeiro de 2021

Enquadramento Legal - Mapa Integrado de Registo de Resíduos (MIRR)
Os produtores de resíduos estão legalmente obrigados ao registo e submissão do Mapa Integrado de  Registo de Resíduos 
(MIRR) na plataforma SiliAmb.

De acordo com o Artigo 48.º do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, alterado e republicado  pelo Decreto-Lei n.º 
73/2011, de 17 de junho , têm a obrigação legal de reportar os resíduos gerados, os produtores de resíduos que: Tenham mais 
de 10 trabalhadores e produzam resíduos não urbanos ou produzam resíduos perigosos.



Necessita de mais informações?
Entre em contacto connosco.
T. +351 212 348 390
E-mail: clientes@reisswolf.pt

Rua dos Jasmins, nº 396
Parque Industrial do Batel
2890-161 Alcochete
www.reisswolf.pt


