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Horário 
de trabalho

Horário de Trabalho 
é o período de tempo 
durante o qual o traba-
lhador tem a obrigação 
de colocar ao dispor da 
entidade patronal a sua 
força de trabalho, ma-
nual ou intelectual.

Cabe ao emprega-
dor a competência de 
fixação do horário de 
trabalho do trabalha-
dor, dentro dos limites 
da lei.

Entende-se por “ho-
rário de trabalho” a de-
terminação das horas 
do início e do termo do 
período normal de tra-
balho diário, bem como 
dos intervalos de des-
canso.

Na elaboração do 
horário de trabalho, o 
empregador deve:

- ter em considera-
ção prioritariamente as 
exigências de proteção 
da segurança e saúde 
do trabalhador;

- facilitar ao traba-
lhador a conciliação da 
atividade profissional 
com a vida familiar;

- facilitar ao tra-
balhador a frequência 
de curso escolar, bem 
como de formação téc-
nica ou profissinal.

Todas as alterações 
de horário de trabalho 
implicam informação e 
consulta prévia aos re-
presentantes legais dos 
trabalhadores e devem 
ser afixadas na empresa 
com, pelo menos, uma 
semana de antecedên-
cia ou duas semanas.

Não podem ser uni-
lateralmente alterado o 
horário individualmen-
te acordado.

POR ANA MONTEIRO

CONTABILIDADE
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Iniciativa visou contribuir para a satisfação das reais necessidades dos cuidadores

A Clínica Diaverum, 
em Penafiel, assinalou no 
passado dia 11 de março, o 
Dia Mundial do Rim. Nes-
se sentido, a clínica que 
é um dos principais pres-
tadores de saúde renal 
em Portugal e no mundo, 
realizou um Dia da Clínica 
Aberta, abrindo portas aos 
familiares e cuidadores.

O Dia da Clínica Aberta 

contou com a participação 
de 20 familiares/cuidado-
res e teve como objetivo 
informar o cuidador rela-
tivamente à Doença Renal 
Crónica, Tratamento e ou-
tros cuidados; reforçar la-
ços com a equipa que regu-
larmente presta cuidados à 
pessoa com Doença Renal 
Crónica em tratamento de 
Hemodiálise; esclarecer o 
cuidador relativamente às 

suas dúvidas; e promover 
a autonomia do cuidador 
para que ele se sinta mais 
capaz e seguro na presta-
ção de cuidados.

A inicitativa estendeu-
-se a outras clínicas da 
Diaverum, a nível nacio-
nal e contou ainda com 
atividades lúdicas entre os 
colaboradores, familiares 
e utentes da Clínica Dia-
verum.

Dia da Clínica Aberta

Diaverum abre portas a familiares e cuidadores

A Associação Empre-
sarial de Paços de Fer-
reira (AEPF) esteve na  
Bolsa de Turismo de Lis-
boa,  no passado dia 2 de 
março, para apresentar a 
50.ª edição da Capital do 
Móvel que irá acontecer 
de 21 a 29 de abril.

No stand do Turismo do 
Porto e Norte de Portugal, o 
diretor-geral executivo da 
AEPF, João Pedro Begonha 
e o presidente do Municí-
pio de Paços de Ferreira, 

Humberto Brito, levanta-
ram um pouco mais o véu 
acerca daquilo que se pode 
esperar da 50.ª edição da 
maior feira de mobiliário 
e decoração do país.  Esta 
apresentação coincidiu 
com o lançamento oficial 
da imagem da Feira que 
este ano terá como mote 
“Deixe a natureza entrar 
em sua casa”.

“A nossa 50.ª edição 
será apoiada neste concei-
to, trazendo para a feira 
elementos naturais, seja ao 

nível da decoração como da 
inclusão de novos espaços 
temáticos de exposição”, 
explicou João Pedro Bego-
nha.

O diretor executivo da 
AEPF falou de algumas 
das novidades desta edição 
como workshops na área da 
decoração ou a inclusão de 
outros momentos como as 
provas de vinhos harmoni-
zadas com produtos regio-
nais. “A Capital do Móvel é 
uma marca reconhecida na-
cional e internacionalmen-

te, mas temos de continuar 
a dar passos no sentido de 
modernizar a nossa feira e 
trazer um novo público a 
Paços de Ferreira.  Este é o 

nosso grande desafio: man-
ter-nos fiéis à nossa identi-
dade, mostrando que temos 
muito mais para oferecer a 
cada ano”, acrescentou.

AEPF 

Imagem oficial da 50.ª Capital do Móvel apresentada na BTL 

O Consultório de Po-
dologia Dr. António Luís 
Ramos, em Penafiel, cele-
brou no passado dia 9 de 
março, o seu 18.º aniver-
sário. A festa, dedicada 
aos clientes e amigos do 
consultório, contou com 
a presença de entidades 
locais e de Lenka da Sil-
va, assistente do progra-
ma Preço Certo, da RTP1.

Instalado em Penafiel 
desde 2000, o Consultório 
de Podologia Dr. António 
Luís Ramos mudou em 
2014 para novas insta-
lações, no número 50 da 
Rua da Saudade, na cidade 
de Penafiel. Tem feito, se-
gundo o responsável, "uma 
grande aposta na inovação 
e em equipamentos pionei-
ros para os pacientes".

Dos serviços prestados, 

António Luís Ramos desta-
ca  uma placa de pressões, 
que fez o registo da pega-
da plantar, um sistema que 
permite fazer a congelação 
de pequenos sinais da pele, 
verrugas e outros de foro 
dérmico e mais recente-
mente, aquilo que afirma 
o “distingue da concorrên-
cia”,  um sistema de laser 
podológico multidisciplinar 
que permite tratar uma am-
pla variedade de patologias.

O Consultório de Po-
dologia tem ainda para os 
seus pacientes um sistema 
de esterilização de calçado, 
à base de ozono e dispo-
nibiliza um exame que faz 
recolha de imagens micros-
cópicas, em vídeo e ima-
gem de lesões na pele, que 
permite um diagnóstico 
mais objetivo, diferencial 
de outras patologias e uma 
avaliação pós tratamento 
mais eficaz.

Consultório de Podologia Dr. António Luís Ramos

18 anos dedicados à Podologia
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O Podologista (à direita na foto), com os convidados no Parabéns A Você

A empresa Elementum 
Portugal, com sede em 
Penafiel, realizou no pas-
sado dia 10 de março, uma 
sessão informativa com o 
objetivo de esclarecer dú-
vidas relacionadas com a 
segurança das poupanças 
em produtos financeiros 
nos dias de hoje. A adesão 
foi positiva e estão previs-
tas sessões gratuitas infor-
mativas quinzenalmente.

Os principais objetivos 
destas sessões são evidenciar 
a importância da salvaguarda 
de património e apresentar as 
soluções que disponibilizam 
no mercado em Portugal.

O Grupo Elementum, es-
pecialistas em investimentos 
e poupanças em Metais Pre-
ciosos, existe há 26 anos e 
está presente em seis países.  

Tem disponíveis dois 
Planos de Poupança, Aurora 
Gold e Argentum Premium 
que permitem uma poupan-
ça sem obrigações a partir de 
50€ em Ouro e Prata e isentos 
de impostos sobre a rentabi-
lidade. Os depósitos são em 
Barras Certificadas, proprie-
dade do cliente e fora do sis-
tema bancário. O armazena-
mento físico é feito em nome 
do cliente que tem 100% de 
autonomia sobre o seu Ouro 
e Prata. 

A próxima sessão será no 
próximo dia 24 de Março, das 
15h às 16h e os lugares são 
limitados a 10 presenciais 
e 10 online.Para reservar o 
seu lugar basta enviar o pe-
dido de reserva com nome e 
um contacto para info@ele-
mentum.pt e identificar no 
assunto “PENAFIEL”.

Elementum Portugal

Esclarecimentos sobre 
poupanças em Penafiel


