
Talvez não saiba que...

METADE DA POLUIÇÃO DO CARRO É METADE DA POLUIÇÃO DO CARRO É 
DESGASTE DE PNEUS E TRAVÕESDESGASTE DE PNEUS E TRAVÕES
Na poluição  atmosférica provocada  pela indústria  automóvel,  a 
fatia  de  leão  pertence  às emissões  poluentes dos  veículos  que 
rolam  diariamente  na  estrada.  Os  automóveis  com  motores  de 
combustão, a gasóleo ou a gasolina, estão sob grande pressão devido 
às  elevadas  emissões.  Destacam-se  as  partículas  da  queima  dos 
combustíveis fósseis, responsáveis por doenças de foro respiratório e 
de coração, apesar de a União Europeia também estar preocupada 
com as emissões de dióxido de carbono. Muito tem sido exigido aos 
fabricantes  para  limitarem as  emissões  e  apostarem na  produção 
de carros  elétricos. Mas  os pneus continuam  esquecidos.  Para 
oferecerem mais aderência e durabilidade, os pneus são produzidos 
com recurso a um cocktail em que há de tudo e não apenas borracha. 
Estudos recentes comprovam que os pneus degradam-se enquanto 
rodam,  desfazendo-se  lentamente  devido  à  fricção  no  asfalto  e 
emitindo para atmosfera pequenas partículas.

T
Todos já estamos conscientes dos efeitos dos gases de escape na 
saúde humana. Mas poucos sabem que, além destes gases, gerados 
pela combustão do motor, há mais emissões a ter em conta e que são 
responsáveis  por  50%  do  valor  total  de  partículas  poluentes 
originárias  nos  automóveis.  Falamos  das  fontes  “extra-escape”,  ou 
seja, partículas geradas pelo desgaste dos travões, da estrada e 
dos  pneus.  Em ambos os  casos,  as  partículas  podem ser  de  tal 
modo pequenas que  ficam suspensas na  atmosfera  e  têm efeitos 
nocivos na saúde humana.
Retirado  do  site  DECO  PROTESTE  –  notícia  de  22  de  setembro  de  2020 
(www.deco.proteste.pt/auto/automoveis/noticias/metade-da-poluicao-do-carro-e-
desgaste-de-pneus-e-travoes)

Portugal subiu, em nove anos, da 16.ª para a 11.ª posição 
entre os Estados-Membros da União Europeia em matéria de 
peso  dos  impostos  no  volume  de  negócios  das  empresas, 
representando em 2017 20%, foi hoje anunciado.

IMPOSTOS E O AMBIENTEIMPOSTOS E O AMBIENTE
O  trabalho,  realizado  pelas  consultoras  EY  e  Sérvulo  para  a 
Confederação Empresarial de Portugal (CIP), a partir de um cálculo 
do  peso  da  carga  fiscal  das  empresas  considerando  os  impostos 
pagos sobre o volume de negócios, mostra que “em 2017, Portugal 
ocupava  a  11.ª  posição  entre  os  Estados-Membros  da  EU  27, 
representando  os  impostos  20%  do  volume  de  negócios  das 

empresas.
Em 2008, Portugal ocupava a 16.ª posição tendo entretanto subido 
no ranking, apresentando a 5.ª maior subida, adiantou a CIP, num 
comunicado.
“A  estas  conclusões,  cabe  acrescentar  que,  embora  a  tributação 
clássica (IRC, IRS, IVA, IMI e IMT) continue a constituir a principal 
origem de receita fiscal, verifica-se uma progressiva deslocação da 
tributação  tradicional  para  um  modelo  tributário  assente  numa 
multiplicidade  de  figuras  tributárias,  nomeadamente,  taxas  e 
contribuições”, indicou a CIP.
A organização recordou que o “sistema fiscal tem vindo a focar-se 
em determinados setores de atividade económica que se presume 
serem dotados de maior  capacidade tributária  quando comparado 
com outros”, apontando a contribuição sobre o setor bancário como 
“a  primeira  das  contribuições  de  âmbito  setorial  a  surgir  no 
ordenamento  jurídico  português  e  que  deu  o  mote  a  figuras 
semelhantes que se seguiram”.
Segundo o estudo, “foi possível concluir pela cobrança total de mais 
de 4.300 taxas,  das  quais  2.900 se  revelam da competência  das 
entidades analisadas no âmbito da Administração Central do Estado 
e  600, unicamente, da competência da Agência Portuguesa 
do  Ambiente,  I.P.,  o  que  reflete  a  dimensão  da  realidade  em 
causa”.
Fonte:MadreMedia / Lusa 

Já  foram  passadas  44  multas  por  se  atirar  beatas  para 
o chão

LEI DAS BEATAS: UMA REALIDADE!LEI DAS BEATAS: UMA REALIDADE!
Foi a PSP quem multou mais pessoas: registaram 14 ocorrências. Já 
a GNR detetou nove a deitarem beatas para o chão. ASAE instaurou 
18 multas contra empresas.

 
Um mês depois da entrada em vigor da lei que proíbe atirar pontas 
de cigarros ao chão, já foram passadas 44 multas pelas várias 
autoridades, avança o  Jornal  de  Notícias.  A  maioria  delas  foram 
contra pessoas que efetivamente atiraram as beatas desrespeitando 
a lei, mas algumas foram passadas contra empresas. 
Foi  a PSP quem multou mais  cidadãos,  tendo registado 14 
ocorrências.  Já  a GNR detetou nove pessoas a deitarem beatas 
para o chão: três no distrito de Leiria, duas em Braga e uma em 
cada um dos distritos de Aveiro, Coimbra, Vila Real e Viseu. Agora, 
os visados arriscam multas que podem ir de 25 a 250 euros.
Em Viseu, a GNR detetou também um comerciante e uma paragem 
de transportes sem beateiras, tendo instaurado dois autos.
No  que  diz  respeito  a  empresas,  foi  a  ASAE  quem passou  mais 
multas. Das 150 empresas fiscalizadas, foram instauradas 18 
multas: nove delas estão relacionadas com falta de cinzeiros nas 
paragens de transportes públicos e as outras nove à inexistência de 
beateiras  no  comércio  local.  Segundo  o  JN,  a  ASAE  instaurou 
também “um processo de contraordenação a um cidadão” — o que 
completa assim o total de 44 multas no primeiro mês da lei: mais de 
uma por dia.
Fonte: “Observador.pt” - 3/10/2020
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