PANORAMA
Alimentação, saúde, dinheiro e tendências

MÁSCARAS SOCIAIS REUTILIZÁVEIS

Até 50 lavagens
sem perder eficácia
As máscaras testadas garantem o
desempenho mínimo na filtração, e a sua
utilização reduz a quantidade de resíduos
Entre julho e agosto, testámos
cinco máscaras comunitárias
reutilizáveis para adulto, de nível
2, destinadas a profissionais com
contactos frequentes com o público,
como empregados de lojas. Três
produtos, entre os quais o Melhor
do Teste (Smart Inovation Protectiv
Mask), apresentam uma capacidade
de filtragem ou de retenção de
partículas superior a 95%, quando o
desempenho mínimo exigido é 90
por cento. O número de lavagens
indicado no rótulo oscila entre 10

e cinquenta. As máscaras devem
permitir quatro horas de uso
ininterrupto, sem que se verifique
a degradação da capacidade
de retenção de partículas ou da
respirabilidade. Na hora de comprar,
escolha sempre um produto testado
por um laboratório com competência
técnica comprovada. Substitua
a máscara a cada quatro horas
ou quando ficar húmida.
www.deco.proteste.pt/saude/
doencas
ESCOLHA
ACERTADA

MELHOR
DO TESTE

75

MUITO BOA
QUALIDADE

Smart Inovation
Protectiv Mask

€ 8,80 por embalagem
30 cêntimos por utilização
Pode ser usada e lavada
30 vezes, mantendo a eficácia.
Alia boa respirabilidade a
uma elevada capacidade de
filtragem. Evita o desperdício
de 30 máscaras descartáveis.

www.deco.proteste.pt

60

BOA
QUALIDADE

MO x ad.tech
Máscara Social Adulto

€ 10 por embalagem
20 cêntimos por utilização
Não perde a eficácia
e a respirabilidade, mesmo após
ser usada e lavada 50 vezes.
Evita o desperdício de 50
máscaras descartáveis.
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NOVA ETIQUETA ENERGÉTICA

Uma embalagem,
duas etiquetas
Não, não é engano. Alguns fornecedores
estão já a incluir a nova etiqueta em alguns
eletrodomésticos, além da que está em vigor
As máquinas de lavar loiça e roupa e
as que combinam as duas funções, os
aparelhos de refrigeração (incluindo
os de armazenagem de vinhos), os
televisores e os ecrãs eletrónicos
são os eletrodomésticos abrangidos
pela nova etiquetagem energética,
obrigatória a partir de 1 de março de
2021. E já é possível encontrar na
embalagem duas etiquetas: a que ainda
está em vigor e a nova. Diferem em
formato e grafismo, mas também nas
metodologias mais exigentes de cálculo
das classes energéticas dos produtos.
Como tal, as classes de uma e de outra
são diferentes. Na nova versão, a classe
de eficiência será inferior.
Na página 22 desta edição, encontra
um inquérito de satisfação sobre esta
etiqueta.
www.deco.proteste.pt/energia

CAMPANHA

Por uma tarifa
de resíduos
justa

Na nova etiqueta, a maior alteração é
a escala de A a G, que substitui a de “+”

EDIFÍCIOS MAIS SUSTENTÁVEIS

www.lixosemagua.pt

Programa com algum risco

O cenário de pandemia motivou a
criação e a implementação de programas
de apoio e dinamização das economias
da zona euro.
Na área da sustentabilidade, foi criado
o Programa de Apoio a Edifícios Mais
Sustentáveis, para disponibilizar
ao consumidor a hipótese de ser
parcialmente reembolsado, por
exemplo, ao reforçar os índices de
eficiência energética da casa ou adotar
sistemas de climatização e produção
de água quente sanitária baseados em
fontes de energia renováveis.
Mas é necessário ter em conta os
critérios para a atribuição destas verbas,
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Sabe que, quanto mais água
gasta, mais lixo paga? Se já olhou
bem para a fatura da água,
percebeu que paga uma tarifa
de resíduos. O valor aumenta
à medida que também sobe
o consumo de água. Mas essa
relação direta não faz sentido.
E é contra essa forma de cálculo
que relançamos a ação “Lixo
não é Água”, à qual pode
aderir através do nosso portal
Mais Sustentabilidade.

de modo a garantir que é, de facto,
elegível. A candidatura até pode ser
aceite e o valor investido não ser
reembolsado, por não cumprir todos os
requisitos.
E precisa de ter o capital para investir
à cabeça e de aceitar outro risco: o
valor alocado ao programa é de 4,5
milhões de euros, e pode esgotar-se
mais rapidamente do que o previsto,
impossibilitando a comparticipação
de todas as candidaturas.
Em www.fundoambiental.pt, pode ler o
documento de suporte ao programa.
www.deco.proteste.pt/aquecimento
www.deco.proteste.pt

