Manual de Utilizador
Como cliente da Gesamb, pode consultar a seguinte informação no site da Gesamb:
1. Resumo mensal de descargas por código LER
2. Histórico de Descargas por código LER

1.

Resumo Mensal

Para consultar o resumo mensal por código LER deverá clicar em “Resumo Mensal”

De seguida, deverá selecionar o ano pretendido e será apresentado um resumo mensal das
descargas realizadas nas instalações da Gesamb.

Poderá exportar a informação em PDF, CSV, Excel ou Word clicando no icon respetivo.
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2. Histórico de Descargas
Para consultar o histórico de descargas por código LER deverá clicar em “Histórico de Descargas”

De seguida, deverá selecionar o tipo (Entradas ou Saídas), a data de início e a data final. Após definir
os critérios de pesquisa, devera clicar em “Apresentar” para mostrar a listagem.

Na listagem das descargas, poderá exportar o Talão de Pesagem em PDF (clicando em
igualmente consultar a respetiva e-Gar caso esteja associada à pesagem.

). Pode

Poderá exportar a informação em PDF, CSV, Excel ou Word clicando no icon respetivo.
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Além dos utilizadores regitados, quem consulta o site da Gesamb tem acesso a:
1. Consultar o calendário da recolha seletiva de ecopontos
2. Consultar a localização dos ecopontos
3. Consultar o peso total dos ecopontos recolhidos

Para tal, é necessário aceder ao menu O Que Fazemos – Recolhemos – Ecopontos.

1.

Calendário de Recolhas

Ao consultar o calendário de recolhas de ecopontos pode filtrar a informação pelo tipo de resíduos,
concelho, freguesia e mês.
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2. Mapa – Locais
Pode consultar a localização dos ecopontos existentes na área de abrangência da Gesamb. A
informação pode ser filtrada pelo tipo de resíduos, concelho e freguesia. Se pretender, poderá
escrever o endereço pretendido ou o local.

Neste Menu, poderá realizar pedidos de recolha de ecopontos, consultar a quantidade recolhida
em cada ecoponto, o volume de cada contentor, a data da última recolha e a previsão da próxima
recolha (registos a partir de 1 de janeiro de 2022).
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Para realizar um pedido de recolha de ecoponto, deverá clicar na seta (
contentor pretendido a clicar em Criar pedido de recolha.

) correspondente ao

Automaticamente o pedido é registado no Software de Gestão de Ecopontos da Gesamb.

3. Total de Peso Recolhido
Pode consultar o peso recolhido nos ecopontos por mês, podendo filtrar por tipo de resíduo,
conselho e freguesia.
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