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Criada por Resolução do Conselho de Ministros:

12 ABRIL - DIA NACIONAL DO AR12 ABRIL - DIA NACIONAL DO AR
O ar é um recurso essencial 
à  vida,  com  repercussões 
diretas  e  indiretas  no 
ambiente  natural  e 
modificado. A sua qualidade 
é determinante para a saúde 
pública  e  para  a  qualidade 
de vida  da  população,  pelo 
que  a  gestão  desta 
componente  ambiental 
requer  uma  abordagem 
integrada, com a articulação 
de  políticas  e  medidas  ao 
nível setorial e entre os vários níveis de governação, bem 
como o envolvimento da sociedade civil.

Atendendo ao interesse crescente que as questões de poluição do 
ar têm vindo a assumir, considera-se relevante alertar, sensibilizar 
e  envolver  a  sociedade por  forma a  fomentar  um sentido  de 
responsabilidade pessoal e uma maior motivação e compromisso 
com a proteção da qualidade do ar.
A promoção de uma campanha de âmbito nacional  sobre esta 
temática revela-se, assim, de particular importância para divulgar 
informação,  aumentar  o  conhecimento  e  promover,  de  forma 
consciente,  comportamentos  e  estilos  de  vida  que  contribuam 
para um «melhor ar».
É, pois, neste contexto que se institui o Dia Nacional do Ar, como 
reconhecimento  da  importância  da  componente  ambiental  Ar, 
procedendo-se à criação de uma jornada anual onde se procura 
dinamizar  vontades  e  iniciativas,  na  perspetiva  de  mobilizar 
diferentes intervenientes para o desafio de preservar e melhorar a 
qualidade do ar atual e futura.
Sugerimos uma visita a: https://por1bom-ar.apambiente.pt/

Recomendação a todos os condutores

A  CONDUÇÃO  E  OS  TELEMÓVEISA  CONDUÇÃO  E  OS  TELEMÓVEIS
Tendo A PSP inicia esta segunda-feira a operação ‘Phone 
Off’,  que  vai durar até ao dia 12 de maio. O objetivo é 
fiscalizar  a utilização do telemóvel  durante  a  condução 
para prevenir e dissuadir comportamentos de risco.
De  acordo  com  um  comunicado  da  força  de  segurança,  esta 
operação surge numa altura em que se registam elevados níveis 
de sinistralidade rodoviária.  Segundo os  dados divulgados esta 
segunda-feira pela PSP, entre 01 de janeiro e 30 de abril foram 

registados  4.998  acidentes, 
que  provocaram  53  vítimas 
mortais, 231 feridos graves e 
5.888  feridos  ligeiros.  Entre 
as vítimas mortais estão as 29 
pessoas que perderam a vida 
num acidente com autocarro 
turístico na Madeira.
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“Com exceção dos aparelhos dotados de um único auricular ou de 
microfone com sistema de alta voz, o Código da Estrada proíbe a 

utilização  e  manuseamento  de  telemóveis  durante  a 
condução/marcha  dos  veículos  atendendo  a  que  estudos 
demonstram os seus efeitos nocivos, comprovando que o uso de 
ferramentas digitais ao volante aumenta drasticamente o risco de 
acidentes rodoviários", recorda a PSP, acrescentando ainda que 
"manter  uma  conversa  telefónica  durante  a  condução,  possui 
efeitos tão nocivos como conduzir sob influência de álcool".
“Deste  modo  pretende-se  através  do  incremento  da  ação 
fiscalizadora  e  consequentemente  a  imposição  de  restrições  e 
sanções dissuadir a prática de infrações rodoviárias, associadas 
ao uso do telemóvel durante a condução, promovendo a adoção 
de comportamentos seguros por parte dos condutores e assim 
promover a segurança rodoviária de todos os utentes da via”
Fonte: Publico.pt

Decreto-Lei 47/2019 de 11 de Abril

PROGRAMA  CAPITALIZARPROGRAMA  CAPITALIZAR
O Programa Capitalizar, enquanto programa estratégico 
de  apoio  à  capitalização  das  empresas,  à  retoma  do 
investimento  e  ao  relançamento  da  economia,  tem  o 
objetivo  de  promover  estruturas  financeiras  mais 
equilibradas,  reduzindo  os  passivos  das  empresas 
economicamente  viáveis,  ainda  que  com  níveis 
excessivos de endividamento, bem como de melhorar as 
condições  de  acesso  ao  financiamento das pequenas e 
médias empresas. 
O Programa Capitalizar constitui um dos pilares fundamentais do 
Programa do XXI Governo Constitucional,  também refletido no 
Programa Nacional de Reformas.

Com efeito, desde 2015 que o IAPMEI, I. P., disponibiliza no seu 
portal  uma  ferramenta  de  autodiagnóstico  financeiro  para  as 
empresas, de utilização voluntária, com base no carregamento 
de  dados  dos  balanços  e  demonstração  de  resultados  das 
empresas,  gerando  indicadores  que  resultam  num comentário 
global  sobre  a  situação  da  empresa  e  na  disponibilização  do 
IAPMEI,  I.  P.,  para  interagir  com a empresa  face  a  eventuais 
questões  que  se  coloquem  quanto  ao  desempenho  dos 
indicadores apurados.
Não obstante,  o IAPMEI,  I.  P.,  constatou a reduzida utilização 
deste mecanismo, com apenas um terço das empresas registadas 
a concluir o processo.
Assim,  embora  a  medida  aprovada  no  âmbito  do  Programa 
Capitalizar  tenha  como  ponto  de  partida  o  mecanismo  de 
autodiagnóstico já existente,  pretende, em rigor, ir mais além, 
colocando Portugal num lugar de destaque nesta matéria, quer 
ao nível da União Europeia, quer ao nível da OCDE.
A implementação da medida permitirá disponibilizar às empresas 
indicadores económico-financeiros compilados a partir da Central 
de Balanços do Banco de Portugal e analisados pelo IAPMEI, I. P., 
com  base  nos  dados  constantes  da  Informação  Empresarial 
Simplificada (IES),  em articulação com o Instituto Nacional  de 
Estatística  (na qualidade de Autoridade Estatística  responsável 
pelas  Estatísticas  Estruturais  das  Empresas  transmitidas  à 
Comissão  Europeia  (Eurostat),  relativos  à  saúde  financeira  de 
cada  empresa,  bem  como  uma  breve  menção  expressa  a 
eventuais mecanismos disponíveis e a remissão para o IAPMEI, I. 
P.,  em  caso  de  necessidade  de  apoio  especializado.  Esta 
informação constará do sítio da Internet do IAPMEI, I. P., e será 
difundida pelo Portal das Finanças.
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