7 days
&
24 hours

Consultoria e Soluções

Newsletter 02/2020

Segurança de Saúde no Trabalho
RU – Relatório Único?
De 15 Março até 15 de Abril decorre o período para a entrega do Relatório Único.
A entrega do RU (Relatório Único) é uma obrigatoriedade legal para todas as
empresas e profissionais.
Se já é nosso cliente dentro desta área em breve receberá no nosso guia de
delegação do RU – Relatório Único.
Caso preencha e entregue o seu relatório peça atempadamente ao seu prestador de
serviços de SST e Formação os necessários dados para o preenchimento. Se tiver
contratado este serviço, no âmbito do seu contrato de serviços de SST/Formação,
faça atempadamente a delegação do relatório de forma a garantir que estes o
possam preencher e entregar.

Formação
Porque investir em Formação Profissional?
Para além de uma obrigação legal, a formação profissional é uma ferramenta
essencial para manter a produtividade de eficácia dos seus funcionários. Um bom
programa de formação profissional pode ajudá-lo a atrair novos talentos, manter os
talentos que já possuem. O seu investimento num bom programa de formação vai
compensar revertendo-se num factor de aumento da produtividade e eficácia da sua
empresa.
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HACCP – Higiene e Segurança Alimentar
Você necessita ter estes serviços?
Este serviço é obrigatório para qualquer empresa, com ou sem fins lucrativos, pública
ou privada, que se dedique a uma actividade relacionada com qualquer das fases da
produção, transformação, armazenagem e/ou distribuição de géneros alimentícios.
Sendo que por lei não é permitido o fabrico de produtos alimentares, para venda, no
domicílio (instalação doméstica privada), todos os que se dediquem a qualquer fase
da

produção,

transformação,

armazenagem

e/ou

distribuição

de

géneros

alimentícios, são obrigados a ter estes serviços, de forma a garantir que os alimentos
que comercializam ou manipulam estão nas melhores condições para serem
oferecidos aos consumidores.
As multas são elevadas, se se enquadra dentro desta definição e não tem os serviços,
consulte-nos.

Informática
O suporte para o Windows 7 terminou… O que fazer agora?
O suporte para o Windows 7 terminou em 14 de Janeiro de 2020. A Microsoft
descontinuou o suporte ao Windows 7 para que possa concentrar os seus
investimentos no suporte a tecnologias mais recentes e óptimas experiências novas.
Com o término do suporte para o Windows 7 a Microsoft não fornecerá mais suporte
técnico, actualizações de softwares e correcções de segurança para quaisquer
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problemas em dispositivos que executam o Windows 7. Os serviços relacionados ao
Windows 7 também serão descontinuados ao longo do tempo.
Isso significa que chegou a altura de tomar algumas medidas!
Embora possa continuar a usar Windows 7 sem actualizações contínuas de software
e segurança, haverá um risco maior de ser afectado por vulnerabilidades, vírus e
malware.
Para a maioria dos utilizadores que têm dispositivos com Windows 7, fazer a
migração para um novo dispositivo com Windows 10 é o caminho recomendado. Os
computadores da actualidade são mais rápidos, leves, potentes e seguros, com uma
média de preço muito menor do que a dos computadores comuns de oito anos atrás.
Alguns dispositivos Windows 7 não são compatíveis com o Windows 10, podem ter a
disponibilidade de recursos reduzida, ou um mau desempenho. A oferta de upgrade
gratuito para o Windows 10 encerrou dia 29 de Julho de 2016. Para obter o Windows
10, é necessário comprar um novo dispositivo ou, se tiver um computador compatível,
adquirir uma versão completa do software para fazer upgrade de seu dispositivo
actual.

Consulte-nos se desejar adquirir um novo equipamento com Windows 10 ou se desejar
avaliar a viabilidade de actualizar o seu actual equipamento para Windows 10.
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