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O Seu Gabinete de Contabilidade

LÍNGUA GESTUAL OU LINGUAGEM GESTUAL / SURDOS-MUDOS
Decidi falar-vos aqui, sobre um tema que no meu ponto de vista não é
muito abordado na sociedade, pelo menos não é tão abordado como
deveria ser!
Começo por falar sobre a nossa língua materna que é a Língua Portuguesa, certo? Então e qual é a
língua de uma pessoa surda? A maior parte das pessoas vai responder Linguagem Gestual… o que não
está correto.
A expressão “Língua Gestual” é a expressão correta quando nos queremos referir à língua materna da
comunidade de surdos. Esta é uma língua que surge e se desenvolve naturalmente como as línguas
orais, no entanto não significa que uma pessoa surda seja obrigatoriamente muda, ao contrário do
comum pensamento.
A expressão Surdo-Mudo é uma antiga e incorreta denominação atribuída ao Surdo, ainda utilizada em
diversas áreas e manifestada nos meios de comunicação, principalmente em televisão, jornais e rádios.
Todos nós falamos com facilidade, embora por vezes poderemos não nos expressar da melhor forma,
mas de uma maneira ou de outra, toda agente nos ouve e entente certo?
O facto de uma pessoa ser muda não significa que seja surda, como também o contrário não é
impossível. A mudez é uma outra deficiência que não está ligada com a surdez, são muito poucos os
surdos que também são mudos e a maior parte deles tem a possibilidade de falar, através da terapia
da fala ou do seu próprio treino em desenvolvimento da fala.
Em tempos de escola, tinha uma colega que a mãe era diretora numa escola especializada em pessoas
surdas lá aprendi que existia um alfabeto próprio para a Língua Gestual, que de difícil nada tem e que
se todos nós soubéssemos, seria muito fácil comunicar com estas pessoas, bem como os nomes
atribuídos às pessoas que os rodeiam podem ser apenas gestos de símbolos/coisas habituais em
alguém, por exemplo, se eu usar constantemente um gancho no cabelo, quando alguém se referir ao
meu nome, pode simplesmente fazer um símbolo com dois dedos no cabelo, que vai significar um
gancho, quase que esta língua se trata de um jogo de mímica.
Vamos todos aprender um novo alfabeto?

Neuza Lourenço

NOTÍCIAS

PESTANA E ESCOLA TÉCNICA DA MOITA JUNTAM-SE PARA AJUDAR JOVENS TALENTOS
Um dos gigantes da hotelaria nacional vai ser figura central num novo projeto que pretende dar aos
alunos a hipótese de entrarem no mercado com maior preparação profissional.
Chama-se 'Qualificar para Crescer' e é uma colaboração entre o Pestana Hotel Group e a Escola
Técnica Profissional da Moita (ETPM) para ajudar os jovens talentos a "garantir uma imersão em
ambiente empresarial, ainda em contexto educativo"

+ Ver mais (notícia completa)

SÓ 4,8% DAS EMPRESAS CONHECE O NOVO REGULAMENTO DE PROTEÇÃO DE DADOS
Há precisamente um ano entrou em vigor do novo regulamento geral de proteção de dados (RGPD)
e apenas 4,8% das empresas o conhece “detalhadamente as suas principais obrigações”. O
inquérito concluiu que apenas 10% das empresas dizem estar “totalmente preparadas” e quase
metade (49%) afirma “não saber”.
O novo regulamento coloca o ónus de responsabilidade do tratamento e da conformidade dos dados
pessoas nas organizações, públicas e privadas
O RGPD prevê ainda novas obrigações com um impacto considerável nas suas operações,
nomeadamente um registo com todas as operações de dados pessoais, que até aqui não era
obrigatório. Outra das grandes novidades é o agravamento substancial das multas pelo
incumprimento do novo regulamento, que poderão atingir os 20 milhões de euros.

+ Ver mais (notícia completa)

ANTÓNIO COSTA ANUNCIA FIM DO CORTE AOS SUBSÍDIOS DE DESEMPREGO
O primeiro-ministro anunciou no Parlamento que a partir do próximo dia 1 de Junho começará a ser
revertido parcialmente o corte de 10% aplicado aos subsídios de desemprego mínimos.

+ Ver mais (notícia completa)

PARCERIAS



Construção civil

●

Saúde e Segurança no trabalho



Comércio de materiais

●

Higiene Alimentar



Design e fabrico mobiliário

●

Medidas de autoproteção



Arquitetura e design interior

●

Manutenção de extintores



Compra e venda de imóveis

●

Controlo de pragas



Agência de Marketing Digital Axo

●

Consultoria



Criação e Gestão de Websites

●

Contabilidade



Criação e Gestão de Redes Sociais

●

Auditoria

●

Fiscalidade
●

Moçambique - Maputo

CALENDÁRIO FISCAL - Junho 2017

Até dia 12: IVA - Envio e pagamento da declaração mensal referente ao mês de maio; IRS/SS Entrega da Declaração Mensal de Remunerações (DMR), por transmissão eletrónica de dados; Até
dia 20: FCT/FGCT - Emissão e pagamento do Fundo de Compensação do Trabalho e Fundo de
Garantia de Compensação do Trabalho; IRC/SELO -Entrega das importâncias retidas (mês
anterior); S.SOCIAL- Pagamento das contribuições relativas a maio; SAFT-PT - Comunicação dos
elementos das faturas emitidas no mês anterior; IVA – Envio da declaração recapitulativa mensal
referente a abril; Até dia 31: IUC – Pagamento Imposto Único de Circulação para veículos com
matrícula do mês corrente.

EVENTO SOLIDÁRIO - ASSOCIAÇÃO CASA SEM COR

CONTAMOS CONSIGO!!!

EVENTOS – JUNHO 2017

CONTACTOS E LOCALIZAÇÃO

Webiste: www.rigor-actual.pt

E-mails: geral@rigor-actual.pt

ricardo.leitao@rigor-actual.pt
Tm.: 96 63 78 372
diogo.leitao@rigor-actual.pt
Tm.: 96 75 79 742

ESCRITÓRIOS
CARNAXIDE
Rua da Garagem Nº 3 – Edifício Fluxograma
2794-021 Carnaxide
GPS: 38º 43’23.9’N ; 14º 18’4’ W
Tel.: 218 008 273

ALVERCA
Rua José de Sousa Nazareth Nº 5 Loja Esq.
2615 - 109 Alverca do Ribatejo
GPS: N 38º 53’48.7’’; W 9º 2’18.2’’
Tel.: 219 582 066

