
 
 

 

 
  

EDIÇÃO NOVEMBRO 2017 

  

      O Seu Gabinete de Contabilidade 

 

 

ÁGUA PRECISA-SE 

Segundo o IPMA, a 30 de setembro cerca de 81% do território estava 

em seca severa, 7,4% em seca extrema, 10,7% em seca moderada e 

0,8% em seca fraca.  

Na realidade, todos sentimos que o tempo está diferente, que não 

chove, que temos temperaturas de 30 graus em meses como outubro. 

Na verdade não é normal. 

Tal situação já levou o Governo a decretar apoios excecionais aos 

agricultores para captação de água em alguns distritos; algumas 

Câmaras Municipais também já tomaram medidas como desligar provisoriamente as fontes 

ornamentais e reduzir a rega nos espaços verdes como forma de combater os efeitos da seca que se 

fazem sentir em todo o país. 

Neste sentido vou deixar algumas "dicas" para poupar água na sua casa ou empresa: 

1. Avalie o consumo de água: 

A EPAL, empresa responsável pela distribuição de água em Lisboa, disponibiliza um simulador online 

gratuito dedicado ao consumo sustentável da água; 

2. Não desperdice, aproveite: 

Enquanto espera que a água aqueça na banheira, antes do banho, está a desperdiçar mais de 5l de 

água. Opte por guardar esta água num recipiente e aproveitá-la para outros fins, como o autoclismo, a 

rega de plantas ou a lavagem do carro; 

3. Feche a torneira: 

Sempre que possível, opte por duches mais rápidos em vez de banhos de imersão. Feche a torneira 

enquanto se ensaboa ou lava os dentes; 

4. Acabe com os pingos: 

Preocupe-se em fechar bem as torneiras. Pingo a pingo, poderá desperdiçar + água do que imagina; 

http://www.epal.pt/EPAL/menu/clientes/simulador-de-consumo-de-%C3%A1gua
http://www.epal.pt/EPAL/menu/clientes/simulador-de-consumo-de-%C3%A1gua


 

5. Espere até a carga estar completa: 

Precisa de usar a máquina da roupa ou da loiça? Espere até os equipamentos estarem cheios (carga 

completa) para os pôr a funcionar; 

6. Reduza o caudal: 

A instalação de redutores de caudal nas suas torneiras e chuveiro é um exemplo de como poupar água 

sem esforço. Esta pequena peça, com um custo de cerca de 5€, permite reduzir até 50% do consumo 

de água; 

 
7. Lave o carro sem mangueira: 

A forma como lava o seu automóvel faz diferença nas contas do mês. Se opta por fazê-lo em casa, 

saiba que o melhor é optar por um balde e uma esponja e não pela mangueira; 

 

8. Recorra à tecnologia: 

Vive em Lisboa e quer uma ajuda extra sobre como poupar água? Nesse caso, poderá recorrer a duas 

ferramentas desenvolvidas pela EPAL, o Waterbeep e o MyAqua. 

 

Temos de adotar uma atitude responsável. Não é necessário haver seca extrema no nosso país para 

tomarmos este tipo de ações. Vamos pensar no ambiente num todo e ser socialmente responsáveis. 

                                                        

Diogo Leitão 

 

 



NOTÍCIAS 

 
 

HÁ SINAIS DE BOLHA IMOBILIÁRIA? MARIO DRAGHI DIZ QUE NÃO 

Mario Draghi não tem dúvidas: “Não há sinais de que se esteja a criar uma bolha no mercado 

imobiliário” na Zona Euro. O presidente do Banco Central Europeu (BCE) rejeitou, durante um 

discurso em Frankfurt (Alemanha), que a sua política de crédito barato esteja por detrás da subida 

dos preços na habitação nos países do Euro, entre eles Portugal, onde comprar casa está cada vez 

mais caro. 

              + Ver mais (notícia completa)  

 

INCENTIVOS - JESSICA - HOLDING FUND PORTUGAL 

A iniciativa JESSICA– Joint European Support for Sustainable Investment in City Areastraduz-se 

num inovador instrumento de engenharia financeira desenvolvido pela Comissão Europeia em 

colaboração com o Banco Europeu de Investimento e com o Banco de Desenvolvimento do Conselho 

da Europa, e inscreve-se no objetivo de reforço da dimensão urbana na política de coesão da União 

Europeia através da recuperação e reaplicação dos fundos estruturais previstos nos Programas 

Operacionais do QREN. 

              + Ver mais (notícia completa)  

 

TRABALHO POR TURNOS: COMO FUNCIONA 

Trabalhar por turnos significa que, para exercer determinada função, a pessoa não trabalha sempre 

no mesmo horário, sendo que pode integrar horários rotativos, executando as mesmas funções em 

períodos temporais que podem variar semanal ou mensalmente. 

A duração de um turno pode variar consoante a empresa e o tipo de contrato estabelecido, mas a 

verdade é que a duração de cada turno não pode ultrapassar as 8 horas de trabalho por dia e as 

40h semanais, como dita a lei. 

De ressalvar que só é possível alterar os horários de um turno após o trabalhador cumprir o seu dia 

de descanso semanal a que tem direito. Entre dois turnos, tem direito a, pelo menos, onze horas 

seguidas de descanso. 

 

 + Ver mais (notícia completa)  

http://www.rigor-actual.pt/noticias/ha-sinais-de-bolha-imobiliaria-mario-draghi-diz-que-nao
http://www.rigor-actual.pt/noticias/incentivos-jessica-holding-fund-portugal
http://www.rigor-actual.pt/noticias/licenca-especial-de-ruido-tudo-o-que-precisa-de-saber


 

 

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 - DEZEMBRO 2017 

http://www.rigor-actual.pt/
http://www.74u.pt/
http://axo.pt/
http://www.bmservicosmedicos.com/


Até dia 11:  IRS – Entrega da Declaração Mensal de Remunerações (DMR); IVA – Declaração 

mensal (e pagamento de imposto se devido) -TSU – Declaração de Remunerações relativa ao mês 

anterior; Até dia 15:  IRC – Pagamento Por Conta; 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 novembro;  SAFT-PT - Comunicação dos elementos das faturas 

emitidas no mês anterior; IVA – Envio da declaração recapitulativa mensal /trimestral;  Até dia 

31:  IUC – Pagamento Imposto Único de Circulação para veículos com matrícula do mês corrente. 

 

 

EVENTOS - RIGOR ACTUAL 

 

 

 

http://www.rigor-actual.pt/eventos
http://www.rigor-actual.pt/eventos
http://www.rigor-actual.pt/eventos
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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 

 

 

 

 

 

 

http://www.rigor-actual.pt/
mailto:geral@rigor-actual.pt
mailto:ricardo.leitao@rigor-actual.pt
mailto:diogo.leitao@rigor-actual.pt
http://www.rigor-actual.pt/contactos
https://www.facebook.com/rigoractual.gabinetecontabilidade
https://twitter.com/rigoractual
https://www.linkedin.com/in/rigor-actual-gabinete-de-contabilidade-346a6b59


 

 

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 

 

 

 

 

http://www.rigor-actual.pt/contactos
http://www.rigor-actual.pt/contactos
http://www.rigor-actual.pt/servicos

