SMARTGAR
Além da gestão de e-GARs
Descubra por que o SMARTGAR é o Software
Português de gestão de e-GARs que vai querer usar!
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A Empresa
Com Certificação desde 2017 pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), a
plataforma SMARTGAR gere já mais de 500.000 guias eletrónicas e é a solução
com mais tempo de experiência no mercado.
Conta com o profissionalismo de uma equipa totalmente dedicada a resolver
os problemas dos clientes e por isso tem merecido a confiança de grandes
marcas nacionais!

Desde 2017 - 100% Portuguesa
A história da SMARTGAR começou no convite feito ao José
Espogeira, developer e founder da empresa, para que criasse
uma solução que facilitasse a gestão de e-GARs.
Seria uma solução específica para um primeiro cliente, um
OGR de Braga, Portugal.
Quando a solução estava concluída, percebeu-se que poderia
agregar mais funcionalidades, relevantes e comercializáveis
noutras empresas e setores.
Com base nas sugestões de clientes e nas funcionalidades
úteis à sua operação, a plataforma foi-se desenvolvendo e
ganhando expressão no mercado.

A marca SMARTGAR
nasceu focada em
reduzir o erro humano
e a burocracia dos
processos na gestão
de resíduos, através
de um sistema
inteligente, atualizado
constantemente com
base nas sugestões dos
clientes.

O sistema é alojado em servidores Microsoft Azure® e a
tecnologia usada é segura e confiável, sempre em sincronização com os servidores da APA.
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Como nasce o SMARTGAR
Aproveitar o movimento e-GAR
A digitalização do processo das guias de acompanhamento
de resíduos poderia ser uma oportunidade de modernizar,
agilizar e tornar mais eficiente a área de negócios da gestão
de resíduos.
Em 2017 começou então o desenho de uma solução que
desse resposta a essa nova exigência legal e que permitisse a
emissão e gestão das e-GAR.
Por estar sempre em mente a operação do Operador de
Gestão de Resíduos (OGR), a solução teria de fazer mais do
que só emitir a e-GAR, teria de facilitar o trabalho do OGR.
Teria de ser criada a pensar no OGR enquanto destinatário
do resíduo.
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A SMARTGAR começou
pela ideia de ter um
registo dos resíduos
transacionados entre
clientes, de onde e
para onde, em que
quantidades, em que
período temporal,
analisando os
dados das guias de
acompanhamento de
resíduos.

Gerir Parceiros
Como a ideia era facilitar o trabalho do OGR, então teria de
ser ele a emitir a e-GAR em nome do produtor.
Com um sistema simples e funcional de notificação por email,
o destinatário continua a controlar o preenchimento da GAR,
garantindo o dever de recolha de autorização junto do produtor e, simultaneamente, cumprindo os prazos legais
estipulados para todo o ciclo de transporte do resíduo.

Obter Valor dos Dados
Se a GAR tem informação do produtor, do transportador, do
destinatário e do resíduo, então a plataforma também guarda esses dados, certo?
E o que fazer com eles?
Como obter inteligência desses dados e facilitar o preenchimento de mapas de resíduos e faturação?
A SMARTGAR transforma os dados das e-GARs em informação preciosa para a gestão do negócio.
Seja por cliente, código LER, produto ou tipo de e-GAR, a
pesquisa flexível permite obter a informação necessária para
gerir o seu negócio.
Facilita a sua operação.
E permite-lhe partilhar esses relatórios com clientes.
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Funcionalidades
Além dos OGR
A SMARTGAR procurou sempre novos clientes, em diferentes áreas de negócio, para que o
nosso conhecimento do mercado e suas necessidades fosse uma mais-valia no desenvolvimento de funcionalidades.

- É Operador de Gestão de Resíduos?
- É produtor de resíduos na área da indústria?
- Produz resíduos de construção e demolição (RCD)?
- Recolhe óleos alimentares usados (OAU)?
- Opera com resíduos perigosos e hospitalares?
A SMARTGAR é uma solução flexível e que se adapta a diferentes área de negócio.

Progresso da Plataforma
A evolução do software é um processo dinâmico e constante, por isso nunca estamos
parados.

- Participação no Fórum da
2017

APOGER

- Primeiro cliente com mais de
2019

- Módulo de gestão de e-GARs

50 estabelecimentos nacionais
- Volumes de massa e
certificados automáticos

- Primeiro cliente com vários
2018

estabelecimentos a nível
nacional
- Módulo de relatórios
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- Primeiro cliente multinacional
2020

- Recolha da assinatura de
autorização no PDF da e-GAR

Principais funcionalidades
Lançamos novidades a pensar no negócio dos nossos clientes e em como o otimizar!

App mobile
Gestão de parceiros de negócio
Ações e notificações via e-mail
Aceitação em lote
Contagem de volumes de massa
Exportação de relatórios customizados
Emissão de certificados de RCD
Arquivo automático de e-GARs

Ainda para 2020...

Nova app mobile com
planeamento de rotas
Gestão de equipamentos
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Nosso Clientes
A SMARTGAR procura sempre melhorar a experiência de utilização e
desenvolver funcionalidades que tragam valor à operação dos nossos clientes.
E os nossos clientes sentem esse compromisso!

Parcerias Duradouras
A necessidade específica de um utilizador é muitas vezes o ponto de partida para uma funcionalidade mais abrangente e que beneficia todos os clientes.
Gostava que lhe apresentassem uma solução para um problema que ainda não sabe que vai
ter? É uma mania nossa!
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Juntos
Crescemos

Cimpor
A Cimpor - Cimentos de Portugal,
SGPS, SA, fundada em 1976 e com
sede em Portugal, está entre os
dez maiores grupos cimenteiros a
operar no mercado mundial.

Soluções a Medida,
para Todos
Grandes empresas escolhem marcas
de confiança!
Ouvimos os nossos clientes.
Prestamos um serviço confiável.
Resolvemos as dificuldades prontamente.
Implementamos melhorias.

Por isso merecemos a confiança destas e
muitas outras grandes empresas nacionais!

EcoPatrol
Desde 2003, a EcoPatrol é uma
das empresas líderes do mercado
Português no âmbito da protecção
ambiental, limpezas industriais e
especiais e gestão de resíduos.

Mota-Engil
O Grupo Mota-Engil integra mais
de 280 empresas repartidas entre
Engenharia e Construção, Ambiente
e Serviços e Concessões de
Transportes - marcando presença
em 22 países.

AMKOR technology
A Amkor Technology, Inc. é
uma fornecedora de serviços
de teste e embalagem de
produtos semicondutores. A
empresa foi fundada em 1969 e
tem aproximadamente 30.000
funcionários em todo o mundo.

Rentokil
A Rentokil Initial (LSE: RTO) é
um grupo britânico de serviços
comerciais. Está listado na Bolsa de
Londres e é uma das emrpresas do
índice FTSE 100.
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Como conhecer
Demo Online
Contamos o que a plataforma faz, mas
preferimos mostrar-lhe!
Se tiver interesse em conhecer SMARTGAR,
nós temos todo o interesse em mostrar.
Fazemos uma apresentação remota, gratuita
e sem complicações.
A forma mais simples de verificar como o
SMARTGAR auxiliará a sua operação.

30 Dias de Experiência
Confiamos no nosso produto, por isso queremos que o experimente!
Explore a plataforma e conheça a nossa forma de apoiar o cliente. Sem compromisso...
acreditamos que vai querer trabalhar connosco!

01. Demonstração
Em 30 minutos fazemos uma apresentação remota das
principais funcionalidades.

02. Adjudicação
Basta dizer “sim” à nossa proposta e enviar-nos os dados
solicitados.

03. Ativação
Configuramos a conta e utilizadores; fica pronta a usar no
próprio dia.

04. Pagamentos
Pagamentos trimestrais ou anuais, serviço contínuo.

05. Atualizações
Atualizações e novas funcionalidades sem mais custos!
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Nosso Compromisso

O nosso maior compromisso é prestar um serviço de qualidade e auxiliar a operação do seu negócio!
Tem necessidade de uma funcionalidade específica para a
sua operação?
Tem outras ideias de desenvolvimento de negócio e precisa
de uma solução de software?
A nossa experiência pode ajudá-lo!

Queremos ser o seu
parceiro na economia
de resíduos!
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SMARTGAR
Desenvolvido especificamente a pensar nos
OGRs, o Software de Gestão de Resíduos
SMARTGAR® faz muito mais do que a gestão de
e-GARs.
Contacte-nos!

Contatos
(+351) 916 068 882 | (+351) 961 792 794
info@smartgar.com
Maia - Portugal
smartgar.com

