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Com os valores da pandemia com tendência para baixar, e
os planos do Governo Português para acelerar o regresso "à
normalidade", será fácil cairmos no facilitismo de acabar
com regras e restrições tanto nas nossas casas como nos
locais de trabalho.
Esta pandemia trouxe-nos novos hábitos e valores,
resiliência e solidariedade para o nosso dia a dia. Em
algumas situações mais evidente que em outras mas não
ficámos dececionados com o nosso comportamento perante
este desafio mundial.
Agora que temos mais de 70% da população vacinada
estamos mais perto da segurança. Mas o caminho a
percorrer até podermos respirar de alívio ainda está longe.
De nada nos vale em nossa casa cumprirmos e continuar a
assistir, um pouco por todo o mundo, quem ainda está longe
de ter um fim à vista para a pandemia.
Continuaram a aparecer variantes e novas infeções e mortes
se a humanidade não for capaz de se unir e caminhar em
passo único para combater este flagelo.
É legítimo perguntar: Que mais posso eu fazer!?
Nesta altura, para além de vacinados, importa que não
baixemos a guarda totalmente, que aguentemos a máscara
um pouco mais, que não se percam os bons hábitos da
higienização, que se repense o distanciamento social para o
aceitável, que adotemos comportamentos saudáveis e
evitemos o risco. 
Com este contributo estaremos a ajudar-nos e a ajudar os
outros!
                                                 A Direção da APAMB

DESTAQUE
FATURAS EM PDF ACEITES
ATÉ 31 DE DEZEMBRO

Governo adiou de 30 de setembro para 31
de dezembro a data para deixar de
considerar as faturas em PDF como faturas
eletrónicas.

As empresas podem usar faturas em papel
(formato PDF) por mais três meses, depois
de o Governo adiar de 30 de setembro para
31 de dezembro a data para deixar de as
considerar faturas eletrónicas, segundo o
despacho publicado esta quinta-feira.
Com esta nova atualização do calendário
fiscal, por despacho publicado no Portal das
Finanças, é a terceira vez este ano que se
adia o prazo de aceitação de faturas em
PDF. Esteve inicialmente previsto terminar
em 30 de junho numa portaria de março, foi
estendido até 30 de setembro numa
portaria de maio e foi agora adiado para o
fim deste ano por despacho do secretário de
Estado dos Assuntos Fiscais, António
Mendonça Mendes, assinado na terça-feira.

No despacho, a secretaria de Estado dos
Assuntos Fiscais determina também que
podem ser submetidas até dia 20 de cada
mês as declarações periódicas de IVA do
regime mensal, a entregar em setembro,
outubro, novembro e dezembro, e no
regime trimestral “pode igualmente” ser
submetida até dia 20 desse mês a
declaração a entregar em novembro de
2021.

Fonte: LUSA
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Ao fim de 209 dias do ano de 2021, a Humanidade já esgotou
mais uma vez os recursos biológicos e naturais que o planeta
Terra tem capacidade para renovar durante 12 meses. Depois
de em 2020 a data ter sido assinalada um mês mais tarde, a 22
de agosto, este ano o Dia da Sobrecarga da Terra (Earth
Overshoot Day, no original, em inglês) volta a registar-se a 29
de julho, tal como aconteceu há dois anos.

Foi precisamente em 2019 que o Dia da Sobrecarga da Terra
chegou mais cedo do que nunca, a 29 de julho. Em 2020, foram
necessários mais dias (235) para gastar o saldo anual que o
planeta nos dá, devido às medidas de confinamento e à redução
de atividades económicas provocada pela pandemia COVID-19,
que ajudaram a travar as emissões poluentes a nível global.
Atualmente, a humanidade usa mais 74% de recursos naturais
do que os ecossistemas do planeta conseguem regenerar – ou
seja, o equivalente a “1,7 planetas Terra”. Os portugueses
sobem a parada com uma pegada ecológica de 2,75 planetas (os
dados mais recentes da Global Footprint Network são de 2017).
Foi a partir da década de 1970 que Portugal passou a viver em
défice ecológico, mostram os dados.

A partir do Dia de Sobrecarga até o fim do ano, a humanidade
opera com défice ecológico. Este défice é um dos maiores desde
que o mundo entrou em sobrecarga ecológica no início dos anos
1970, de acordo com as Contas Nacionais de Pegada e
Biocapacidade com base em bases de dados da ONU”, explica o
Global Footprint Network (GFN) em comunicado.
“Uma vez que a Década das Nações Unidas para a Recuperação
de Ecossistemas é lançada no Dia Mundial do Meio Ambiente, a
5 de junho, estes dados deixam bastante claro que os planos de
recuperação na era pós-Covid 19 só podem ter sucesso a longo
prazo se forem adotadas medidas de regeneração e eficiência
ecológica dos recursos”, disse por seu lado a CEO da Global
Footprint Network, Laurel Hanscom.
Lançado esta quinta-feira, 29 de julho, pela Global Footprint
Network, pela Agência Escocesa de Proteção do Ambiente
(SEPA) e pela Schneider Electric, a campanha “100 Dias de
Possibilidades” destaca oportunidades de atuação para cada
país, cidade, ou empresa para se prepararem para as
consequências do Dia da Sobrecarga do Planeta.

Os representantes dos governos de todo o mundo nacionais
reunir-se-ão daqui a cerca de 100 dias na que pode ser
considerada a última oportunidade para uma cimeira para a
ação climática global – COP26 em Glasgow.

Fonte: ECO - Economia Online

Identificação da substância/preparação e da
sociedade/empresa;
Identificação dos perigos;
Composição/informação sobre os componentes;
Primeiros socorros;
Medidas de combate a incêndios;
Medidas a tomar em caso de fugas acidentais;
Manuseamento e armazenagem;
Controlo da exposição/proteção individual;
Propriedades físicas e químicas;
Estabilidade e reatividade;
Informação toxicológica;
Informação ecológica;
Considerações relativas à eliminação;
Informações relativas ao transporte;
Informação sobre regulamentação;
Outras informações.

De acordo com o art.º 31, ponto 6 do Regulamento
REACH, a FDS deve ser datada e conter as secções:

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

O que consta na Ficha de Segurança?

RECURSOS NATURAIS DA TERRA
ESGOTADOS A 29 DE JULHO 

FICHAS DE SEGURANÇA
DE PRODUTOS: Dúvidas
Decreto-Lei n.º 147/2008 de 29Jul.

A sua missão é fornecem informação detalhada sobre os
perigos inerentes a um produto e as medidas a tomar face
aos riscos associados à exposição do Homem e do
Ambiente nos locais de trabalho. Complementando o
rótulo, devem acompanhar o fornecimento dos produtos
químicos. 
Este documento é de obrigatório fornecimento aos
utilizadores profissionais aquando da primeira distribuição
do produto químico e, sendo renovada, sempre que
ocorrer uma alteração.
A Ficha de Segurança fornece aos trabalhadores
informação que lhes permite tomar as medidas de
segurança e de proteção da saúde e do ambiente, no
manuseamento, armazenamento e eliminação do produto
químico.
Para os responsáveis das empresas a informação incluída
nas Fichas, nomeadamente a perigosidade do produto
químico, as condições de manuseamento, armazenamento
e eliminação é um auxiliar no estabelecimento de boas
práticas de trabalho e para a prevenção dos riscos
profissionais.
É por isso necessário que tenha organizado este tipo de
informação, em suporte papel ou informático, para sua
consulta e para eventual apresentação às entidades
fiscalizadoras que por elas indaguem.
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