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a gestão de resíduos mais eficaz



 

O software bGreen é vocacionado para a gestão e impressão 
do modelo A – 1428 (Guia de Acompanhamento de Resíduos), 
gestão de resíduos de construção e demolição (RCD), gestão 
dos certificados de veículos em fim de vida, o processo de 
despoluição/desmantelamento e a gestão de peças.

FLUXOS DISPONÍVEIS

Veículos em Fim de Vida

Resíduos de construção de demolição

Resíduos de Óleos

Baterias de Veículos Usadas (BVU)

Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE)

Metais Não Preciosos.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

MÓDULOS

Gestão de resíduos (eGAR)A.

Controle o seu negócio de forma 
simples tornando-o mais flexivel 
e produtivo!

Uma solução Cloud, com Planeamento Inteligente

O software oferece um mecanismo automático para gerir o ciclo de vida 
completo dos resíduos, iniciado na sua geração, passando pelo processamento, 
até chegar à sua disposição final. Todo o processo é registado e monitorizado 
pelas equipas de trabalho diretamente envolvidas em cada etapa.



Controle os seus resíduos de forma simples

Cumpra os requisitos legais Certificado APA

Aumente receitas com uma gestão eficiente

Monitorização de quantidades e tipos de resíduos

Otimize o planeamento da recolha

Soluções Verticais

As soluções verticais traduzem-se 
numa oferta específica para diversos 
setores que beneficiam de uma 
integração perfeita com as 
características transversais do 
software.

• Gestão de Transportes

• Economia Social

• Oficinas de Automóveis

• Gabinetes de Arquitetura

• Gestão de Associados

OPERADOR

Gestor Comercial

OPERADOR +

ESSENCIAL

ESSENCIAL +



Módulos

Fluxos

A gestão de resíduos (eGAR)

Este módulo permite emitir a e-GAR cumprindo com os 
seguintes tipos de remetentes, só disponíveis na versão 2 
da APA: produtor com estabelecimento, entidade gestora, 
acordo voluntário, recolhedor de óleos alimentares, ex 
situ, prestador de serviços, obras RCD, veículos em fim de 
vida. Permite ainda criar Modelos de eGARs para emissão 
rápida e simples de eGARs recorrentes.

Produtor: Emitir; Confirmar; Recusar 

Correção; Autorizar; Anular; Consulta.

Destinatário: Emissão; Corrigir; Recusar; 

Aceitar; Anular.

Transportador: Emissão; Anular

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet. 

A Viaturas em fim de vida

Produtor: Emitir; Confirmar; Recusar 

Correção; Autorizar; Anular; Consulta.

Destinatário: Emissão; Corrigir; Recusar; 

Aceitar; Anular.

Transportador: Emissão; Anular

Permite gerir os veículos em fim de vida (VFV): fluxo das 
operações de despoluição/desmantelamento, emissão do 
certificado de destruição, registo das peças e componentes, 
entre outros.



B resíduos de construção de demolição

emissão de Certificado de Destruição

impressão do Modelo 9, 10 e 13 do IMTT

fluxos de operações de desmantelamento/despoluição

consulta de viaturas em parque

desmantelamento de viatura em peças

gestão de armazenamento de peças por números de série

impressão de etiquetas com código de barras

alertas de vencimentos nos processos de despoluição e desmontagem

registo de Guias de Acompanhamento de Resíduos (GAR's)

impressão do formulário anual VFV

C Resíduos de óleos

assistente para a emissão de certificados RCD

associação dos dados dos construtores com as obras

associação das obras com a eGAR

faturação da receção dos resíduos (imediata ou diferida)

decomposição de LERs (documentos de triagem)

composição de produtos com base na triagem dos resíduos rececionados

gestão de tabelas de preços conforme o estado do resíduo (LER) rececionado

preenchimento automático de estabelecimentos através do NIF.

D Baterias de Veículos Usadas 

registo da recepção das baterias com 

associação da eGAR

classificação da bateria: sistema químico; 

tipologia da bateria.

pagamento automático - autofaturação



E Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos 

registo da receção dos equipamentos elétricos e eletrónicos 

com associação da eGAR

classificação do EEE segundo as novas 6 categorias

fluxos de operações de desmantelamento/ despoluição

impressão/exportação do mapa com os totais por categoria

F metais não preciosos

registo e consulta da transação (Lei nº54/2012)

pagamento automático - autofaturação

emissão de eGars

Peça já a sua demonstração

A Buzina Negócios Digitais está disponível para  realizar 
demonstrações de todas as suas soluções.
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