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Na ordem do dia está a poupança da água, a redução da sua fatura
mensal pelos portugueses. O esforço individual pode fazer a
diferença pelo coletivo, daí que se deixem sugestões simples que
podem fazer toda a diferença.

1. FECHAR A TORNEIRA QUANDO NÃO SE USA ÁGUA
Fechar a torneira enquanto se escova os dentes, se lava a loiça, ou
se aplica champô, pode traduzir-se numa poupança de água muito
significativa. Para lavar os dentes, por exemplo, pode optar-se por
usar um copo de água.
2. DETETAR E REPARAR FUGAS DE ÁGUA
As fugas de água podem tornar-se autênticos pesadelos. Pelo
menos uma vez por ano, é importante fazer uma breve revisão à
canalização, torneiras, autoclismos e sistemas de rega. Mesmo as
pequenas fugas podem representar aumentos brutais no consumo
de água.
3. OPTAR POR DUCHES RÁPIDOS
Trocar banhos de imersão por duches rápidos, de cerca de 10/15
minutos, manter as torneiras fechadas enquanto se ensaboa o
corpo ou se aplica o champô pode diminuir o consumo de água de
180 litros para cerca de 60 litros.
4. APROVEITAR A ÁGUA FRIA DO DUCHE
É muito importante reaproveitar a água. Enquanto a água do duche
não aquece, são desperdiçados vários litros que podem ser
recolhidos. Esta água pode ser usada para lavar o chão, regar
plantas, ou substituir descargas do autoclismo. O mesmo pode ser
aplicado à cozinha, para lavar legumes para regar plantas. 
5. REDUZIR A CAPACIDADE DO AUTOCLISMO
Colocar uma garrafa de plástico cheia de água no depósito do
autoclismo. 
6. UTILIZAR CORRETAMENTE OS ELETRODOMÉSTICOS
Deve optar-se sempre por ligar as máquinas de lavar loiça ou roupa
apenas quando as cargas estiveram completas. Além disso, optar
pelos ciclos de lavagem mais curtos e de água fria. No caso da
máquina de lavar a loiça pondere a sua utilização ou a lavagem à
mão.

Fonte: GreenSavers

DESTAQUE
Publicado novo Despacho
Instruções Técnicas para
Equipamentos sob Pressão
O Despacho 2957/2022 de 9 de Março,
com aplicação a partir de Junho foi
publicado em Diário da República e veio
revogar o Despacho 1859/2003 de 30 de
Janeiro.
Atentos a esta situação os serviços da
APAMB já estudaram as implicações desta
alteração e estão prestes a lançar uma nova
Ficha Informativa sobre o assunto para
informação aos seus Associados.
Em caso de dúvida não hesite contatar-nos!
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7. INSTALAR REDUTORES DE CAUDAL
Os redutores de caudal em torneiras e chuveiros permitem
poupar cerca de 50% de água sem afetar a pressão.
8. NÃO USAR MANGUEIRAS PARA LIMPEZAS
Ao cuidar de espaços exteriores, como pátios e jardins,
deve varrer-se primeiro os espaços com a ajuda de uma
vassoura. Também nas lavagens de carros, deve-se usar
um balde com água a maior parte da lavagem e reduzir ao
máximo a utilização da mangueira.
9. REGAR NOS HORÁRIOS INDICADOS
Tanto para quem utiliza sistemas de rega automáticos ou
para quem rega plantas manualmente, é importante
garantir que a rega é feita ao final do dia ou logo de manhã
cedo, quando as temperaturas estão mais amenas. Ao
regar nas horas de mais calor, desperdiça-se imensa água
que as plantas não chegam a absorver e que rapidamente
evapora. No inverno, deve aproveitar-se a água da chuva e
reduzir o consumo doméstico de água para regar.



O QUE É E PARA QUE SERVE?

A Certificação PME é um serviço que, por via
exclusivamente eletrónica, atesta o cumprimento dos
critérios de micro, pequena e média empresa por parte das
empresas nacionais. Ou seja, destina-se a micro, pequenas
e médias empresas que pretendam fazer prova de que
possuem esse estatuto.
Para que serve a Certificação PME?
Várias entidades da Administração Pública, ou com ela
protocoladas, estão obrigadas a exigir a comprovação do
estatuto de PME para efeito de procedimentos
administrativos (atribuição de apoios ou outras formas de
discriminação positiva de micro, pequenas ou médias
empresas):
- Aplicação de taxa reduzida do IRC;
- Aprovação de empréstimos com garantias do Estado;
- Apoios do Portugal 2020.
Para se certificarem, as empresas preenchem formulários
eletrónicos onde são recolhidas as informações
necessárias à determinação do estatuto e submetem-nos
juntamente com uma declaração de responsabilidade da
veracidade da informação prestada.
Daqui resulta a atribuição de um estatuto de micro,
pequena ou média empresa que faz efeito de forma
imediata.
O serviço assegura a possibilidade de certificação
permanente a qualquer empresa certificada, com recálculo
obrigatório do estatuto sempre que eventos estruturantes
da sua vida o justifiquem:
- Alteração da estrutura societária;
- Aquisições ou alineações de participações sociais;
- Prestação de contas relativas a um novo exercício fiscal.
Neste sentido, é muito importante que as empresas
mantenham sempre atualizados alguns registos
indispensáveis para o requerimento da Certificação PME: 
- Certidão Permanente (Registo Comercial)
- Registo Central do Beneficiário Efetivo (RCBE)
A certificação é integralmente efetuada online, no website
do IAPMEI, através da área Serviços Online , dispensando
a entrega de qualquer documentação.

Fonte: iapmei.pt

SABIA QUE...SABIA QUE...
... já se produzem pneus a partir... já se produzem pneus a partir
do plástico?do plástico?
Os pneus Continental, que contêm poliéster
fabricado a partir de garrafas PET recicladas, e
que estão a ser produzidos na Continenal Mabor,
em Famalicão, estão agora disponíveis no
mercado nacional, a partir da rede de agentes
ContiService.
A Continental desenvolveu a chamada tecnologia
ContiRe.Tex, que permite substituir a totalidade
do poliéster convencional no pneu e que está em
produção em série desde abril de 2022. O novo
material de alto desempenho já está disponível
em algumas dimensões dos pneus
PremiumContact 6 e EcoContact 6.
Em setembro de 2021, a Continental apresentou
pela primeira vez a tecnologia ContiRe.Tex que
utiliza fio de poliéster, que é desenvolvido a
partir de garrafas PET usadas sem nenhuma etapa
química intermediária e não reciclada de nenhuma
outra forma. Esta tecnologia é muito mais
eficiente do que outros métodos padrão. As
garrafas utilizadas provêm exclusivamente de
regiões sem um ciclo fechado de reciclagem.
Num processo de reciclagem especial, as garrafas
são separadas e limpas mecanicamente, depois
das tampas das mesmas serem removidas. Após a
trituração, o PET é posteriormente transformado
em granulado e finalmente em fio de poliéster.
Quantas garrafas são precisas para produzir um
jogo de pneus? De acordo com a Continental são
necessárias cerca de 40 garrafas. Todos estes
pneus contém uma inscrição, onde é possível ler
"Contém Material Reciclado".

Fonte: ww.noticiasaominuto.com

DIAS EM DESTAQUE:
Para Setembro destacamos:

Até final do mês preparar o próximo reporte trimestral da
VALORPNEU junto do respetivo portal na internet.
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