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EDITORIAL

A atual Direção iniciou as suas funções em Julho do 

ano presente animada por objectivos de reforçar o papel 

da APCVD junto dos seus associados, de fazer com que 

haja razões para que os mesmos permaneçam ligados  

à associação, para tentar o regresso dos que saíram e, se 

possível, para que novos “prestaneiros” se juntem a nós.

Este é o caminho, não podemos prometer resultados 

mas prometemos esforço.

Nesta linha, um desafio que hoje gostaria de lançar 

aos associados prende-se com a credibilização da nos-

sa actividade, da venda porta a porta, tentando assim 

melhorar a nossa imagem e criar confiança nos consu-

midores.

Pensamos que desta maneira não só poderemos ser 

mais bem sucedidos nas vendas, porque o consumidor 

conhece a nossa marca e confia em nós, como alguns 

vendedores que nos “imitam” e que exercem a mesma 

actividade que nós se sintam encorajados a inscrever-se 

na APCVD, já que não há maneira legal de evitar que 

outros não associados desenvolvam a nossa atividade.

O novo formato do direito de antena inseriu-se neste 

objectivo, divulgar a nossa actividade, o público deve sa-

ber que existimos, dizer que somos gente de confiança, 

que os consumidores têm vantagem em comprar os nos-

sos produtos. 

Este é um esforço que não pode ser apenas da Dire-

ção, tem que envolver todos os associados porque cada 

um que anda na rua representa a Associação.

Uma das ideias que hoje gostaria de lançar tem a ver com 

a divulgação da APCVD nas nossas carrinhas.

Em tempos alguns associados colocaram frases nas suas 

viaturas comerciais dizendo que aquele vendedor é um 

associado apcvd. Ainda hoje alguns o fazem mas não  

é a maioria. Entendo que vale a pena reactivar esta ideia. 

Para o efeito a Direção vai preparar algumas frases que 

serão oportunamente divulgadas por todos os associados 

para que as possam colocar nas suas viaturas.

Isto não resolve tudo mas dá uma ajuda. Nós já não 

passamos despercebidos a ninguém, os tempos da clan-

destinidade acabaram, agora há que assumir a nossa 
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identidade, tentar tirar proveito dela e fazer com que 

quem não é da associação tenha desejo de ser.

 E este o caminho mais uma vez mãos à obra.

O presidente da Direção
José Carlos Dias Mateus 

MEIO ANO DO NOSSO TRABALHO

A atual Direção iniciou as suas funções em Julho 

do ano presente animada por objectivos de reforçar  

o papel da APCVD junto dos seus associados, de fazer 

com que haja razões para que os mesmos permane-

çam ligados à associação, para tentar o regresso dos 

que saíram e, se possível, para que novos prestaneiros  

se juntem a nós.

Roma e Pavia não se fizeram num dia, temos que ser 

comedidos nas ambições, por vezes há limitações que 

não conseguimos ultrapassar.

Mas o que podemos garantir é o nosso total empenho 

e esforço para fazer algo de positivo até ao final do nos-

so mandato.

Para já, podemos dar conta que houve alterações na 

capa do boletim “O Prestaneiro”, achamos por bem ter 

uma capa diferente que retratasse a venda ao domicílio 

em termos mais expressivos. Esta foto bem antiga mos-

tra bem como começamos, como se costuma dizer mala 

e bagagem as costas a bater portas. Espero que tenham 

gostado.

Além disso, esta Direção já celebrou protocolos com 

novas empresas, com vantagens para os associados e as 

respectivas empresas, para que seja benéfico para ambas 

as partes. Se aderirmos a estas parcerias todos ficamos  

a ganhar e, como já foi dito algumas vezes, temos que 

nos ir ajudando uns aos outros. 

Na nossa opinião, que será também a da esmagado-

ra maioria dos associados, deveríamos negociar sempre 

com quem, de alguma forma, ajuda a nossa associação.

São já visíveis algumas melhorias na parte referente 

ao apoio jurídico, sobretudo na forma de comunicar  

e no diálogo com os associados, como é reconhecido 

por alguns associados que já o utilizaram. Esta é a nossa 

maior preocupação. Já temos em nosso poder a minuta 

para tentar cobrar as dívidas dos clientes de todos nós. 

Não hesitem e tentem esta nossa maior dificuldade por 

esta forma, pode ser que resulte. 

Este tema está a ser também bem explicado pelo texto 

da nossa secretária.

Recentemente realizou-se o almoço convívio para co-

memoramos o nosso 23º aniversário, onde felizmente 

podemos ter a presença de muitos, associados, convi-

dados e respectivas famílias. É sempre um dia que nos 

devemos orgulhar por a associação fazer mais um ano 

de existência.
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Queria também agradecer ao Sr. Victor Antunes, Vi-

ce-presidente da Câmara Municipal de Oleiros pela sua 

presença, ficamos muito gratos ao saber que tinha com-

promissos e mesmo assim não deixou de vir ao nosso 

almoço. 

Também não podemos deixar de dar o nosso maior 

agradecimento, a todos os associados presentes com des-

taque para os associados que se deslocaram do Norte do 

País, e um em especial ao grande amigo Armindo Diogo 

Santos, que tem o gosto e dedicação em fazer sempre um 

vídeo deste magnifico dia que ofereceu à APCVD assim 

como a todos os elementos da Direcção, mais uma vez 

obrigada pela gentileza. Um bem-haja.

Os agradecimentos continuam para o Dr. Silvério Ma-

teus e para a Drª. Fátima Dinis / Sónia Teixeira que agora 

asseguram o apoio jurídico e por toda a colaboração que 

dão à APCVD.

Um obrigado a todas as empresas que deram os seus 

donativos para serem sorteados e ajudar nas despesas 

da associação.

Lutamos em equipa para que tudo seja vantajoso entre 

a associação e os direitos dos nossos associados.

Um novo direito de antena foi feito, com novo forma-

to para mostrar ao público em geral a nossa actividade 

profissional, como é realmente a vida dos prestameiros 

e sobretudo para divulgar e credibilizar a venda porta  

a porta afastando assim alguma desconfiança que possa 

existir por parte dos consumidores. Passou na RTP 1 no 

dia 29 de Novembro.  

Fizemos mais uma visita para ver o funcionamento 

de mais produtos que comercializamos e desta vez foi 

à fábrica “ARTAURIA”. Ao Sr. Armindo e ao Sr. Filipe 

o nosso bem-haja e muito obrigada pela forma e pelo 

carinho com que nos receberam, foi muito gratifican-

te conhecer a vossa fábrica e pensamos ter sido um dia 

magnífico para todos os presentes. 

Queremos que os nossos associados tenham orgulho do 

trabalho da Direção e com isso terão orgulho na Associa-

ção, o nosso objectivo nos dois anos deste mandato será 

justamente reforçar essa ligação, mas para isso é necessário 

o envolvimento de todos, sem o vosso apoio não é possível 

todo o nosso esforço.

E com estas palavras me despeço, desejo a todos Boas 

Festas, umas saídas bem alimentadas e umas entradas 

bem regadas FELIZ 2020.

Associado nº6 
José Carlos Dias Mateus
O Presidente da Direcção e a sua equipa 

LOUCINOX
de Carlos Luis Barbosa Castelhano

Armazém de Louças, Vidros, Cutelarias
e Utilidades Domésticas

962 163 123 ∙ 910 918 076 Rua do Espinheiral, N.º 3 - Candeeiros
2475-015 BENEDITA
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23º ANIVERSÁRIO DA APCVD
VOTOS DE LONGA VIDA E COM MUITOS
ÊXITOS ASSOCIATIVOS

Foi no dia 26 de Outubro de 2019, que a APCVD cele-

brou mais um ano de existência e celebrou esse aconteci-

mento com um almoço convívio para associados, famílias, 

colaboradores e amigos.

Este almoço foi realizado no restaurante “Quinta do Sa-

raiva” no Cartaxo. A Direcção achou por bem fazer este 

convívio num local diferente do que vinha sendo escolhi-

do, não estando em causa a qualidade do espaço anterior, 

numa zona onde residem e estão localizados muitos dos 

nossos associados. Esta variação quanto ao local dos even-

tos é também uma manifestação da preocupação da Di-

reção em se aproximar o mais possível dos vários núcleos 

dos associados, preocupação esta que, como foi enuncia-

do, é um dos seus objectivos.

Neste almoço estiveram presentes 148 pessoas, com 

58 associados, sendo patente a alegria e o são conví-

vio entre todos. Estes encontros servem para reanimar  

o espírito associativo, para a troca de experiências pes-

soais e empresariais, envolvendo também as famílias que  

sempre estiveram ao nosso lado na exigente actividade 

que desenvolvemos.

A ementa foi do agrado da generalidade dos presen-

tes, tendo alguns manifestado a qualidade e variedade 

da comida servida, com música a animar o convívio com  

o acordeonista Diogo, filho de um dos nossos associados.

Houve também um sorteio de rifas onde foram sortea-

dos vários produtos oferecidos por  empresas colabora-

doras (fornecedores), sendo devido um agradecimento  

a quem nos apoia também desta maneira.

Tivemos também a presença do Vice-Presidente da Câ-

mara Municipal de Oleiros Sr. Vitor Antunes, que é sem-

pre uma grande honra ter esta entidade representada nos 

nossos eventos.

Foram também prestadas algumas homenagens a co-

laboradores da APCVD. Ao Sr. Dr. Silvério Mateus foi 

oferecido um quadro pelo empenho, esforço e dedicação 

à nossa associação, tendo também sido colocado um na 

nossa sede, para reforçar esse reconhecimento. A Direc-

ção quis também oferecer uma pequena lembrança ao 

Dr. Paulo Alves, por toda a colaboração que tem prestado 

a nossa associação a nível de Protocolos – (TMN-Meo).   

O Presidente da Direcção, não obstante o acidente  

de viação que tinha sofrido poucos dias antes, fez todos 

os esforços para estar presente em mais este aniversário 

da nossa Associação, em que todos festejaram e cantaram  
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os Parabéns à APCVD por estes 23 anos de existência, ma-

nifestando a sua alegria por tudo ter corrido bem e dando 

os devidos agradecimentos aos presentes.

Parabéns APCVD, votos de longa vida e com muitos 

êxitos associativos. 

HISTÓRIAS DOS ASSOCIADOS

A minha história de vida terá alguns 

pontos em comum com a de alguns 

de vós. Nasci no concelho de 

Oleiros que todos nós co-

nhecemos, numa peque-

na aldeia de seu nome 

Sertã Velha.

No crescimento, e enquanto o projecto para me fazer 

homem se ia desenvolvendo, fiz de tudo um pouco para 

quem cresceu no interior do País. Eu cavei chão e fiz 

horta com a minha mãe, fui resineiro com o meu pai. 

Descasquei faxina, ajudei a carregar camionetas de ma-

deira, enfim….

Aos dezassete anos, depois de já ter acabado os estu-

dos em Oleiros com o 9º ano, fui trabalhar para Lisboa 

para a restauração. Tive o meu primeiro emprego num 

restaurante no largo da Graça, depois Martim Moniz  

e depois na margem Sul, em Corroios primeiro e depois 

em Almada. Por lá andei aproximadamente seis anos da 

minha vida. Até que aos 23 anos, vim parar á Amoreira 

– Óbidos, onde fui apresentado ao proprietário e gerente 

da empresa Casa TóniBela, Sr. António do Carmo Afon-

so, cargos que ainda hoje mantem. E assim com a su-

pervisão do Sr. Afonso e a ajuda dos meus colegas tirei 

o curso de Prestaneiro. No início confesso que não foi 

fácil, quase me posso comparar a um jogador de futebol 

brasileiro, (salvo-seja), que aos 17 /18 anos foi jogar para 

a Rússia!

Mas pronto lá me adaptei e ainda cá ando. Passados 30 

anos, ou quase, fui convidado para fazer parte da Direc-

ção da nossa Associação, a APCVD.

Aqui, confesso que não foi difícil dizer que sim, espe-

cialmente por duas razões, primeiro porque a Direcção 

na altura em funções vinha avisando da sua vontade, 

legítima, de sair, depois porque acho que todos nós 

prestaneiros, para além de termos o dever de sermos 

associados, devíamos estar sempre disponíveis, na me-

dida das nossas disponibilidades, para dizer sim á nossa 

associação.

Espero, cumprir o meu tempo o melhor que possa e 

saiba com a ajuda dos meus colegas de Direcção. Depois 

outros virão, pois a nossa APCVD só terá força e vitali-

dade se todos nós participarmos nela, não basta estarmos 

a espera que sejam outros a fazer tudo por nós. Forte 

abraço a todos com amizade.

Associado APCVD nº213
Abílio Jorge Lourenço Luís 
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Foi com enorme prazer que recebemos perto de 60 
associados e amigos da APCVD, nas nossas instala-
ções de Paços de Ferreira.

O dia 21 de Novembro, começou cedo, pelas 6h da 
manhã já os primeiros associados chegavam a Rio 
de Mouro, para seguir viagem num belo autocarro 
fretado pela Artauria, de caminho a Paços de 
Ferreira houve ainda mais algumas paragens para 
recolha de associados.

A viagem correu bem e á chegada, fizemos uma 
pequena apresentação das matérias primas e 
métodos de produção dos sofás, qualidade das 
espumas, certificados de garantia, madeiras usadas 
nas estruturas, etc e foi com prazer que notámos a 
atenção de todos, nas explicações que foram 
apresentadas e que esperamos terem sido úteis 
para que possam também, junto dos vossos 

clientes, fazer um bom trabalho e vender um 
produto que dignifica a APCVD e seus associados.

Terminada a apresentação, fomos para o Restauran-
te Adega Melo de Lamoso, ai o convívio foi do 
melhor que já presenciamos, os associados sempre 
bem-dispostos e a interagir, no final ainda deu para 
uma cantiga ao som da concertina.

De seguida mais uma passagem pela fábrica, para 
poderem ver a forma como os sofás são produzi-
dos, reinou a boa disposição e tranquilidade entre 
todos, a viagem de regresso correu bem e animada.

Da parte da Artauria, principalmente dos seus 
sócios Armindo Luís e Filipe Costa, resta-nos 
agradecer a vossa presença e esperar que tenha 
sido do agrado de todos, para nós foi muito 
gratificante.

ALTO DA BELA VISTA PAV.30
CACÉM 2735-340

214267590 | geral@artauria.com

www.artauria.com
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BENEFÍCIOS DOS ASSOCIADOS
– ESCLARECIMENTO APOIO JURÍDICO

Ao logo de todo o tempo que estive na APCVD, mui-

tas vezes ouvi dizer que benefícios tinham os associados,  

o que é que a APCVD fazia por eles, o que justificava 

pagar o valor da quota mensal.

Já muito foi feito desde 1996, muitas coisas são visíveis, 

só não vê quem não está connosco, ou não dá o devido 

valor a esta associação.

Posso testemunhar que quando entrei para a APCVD,  

e que muito pouco sabia sobre o seu funcionamen-

to, muitos e muitos dias, vários associados contactavam  

a APCVD, porque tinham os seus carros apreendidos, não 

conseguiam vender em certos concelhos e muitos outros 

obstáculos, que ao longo do tempo se foram aperfeiçoando 

e hoje, podemos dizer que se trabalha legalmente e sem 

problemas de maior.

Como todos sabem e devem calcular, a APCVD fun-

dou-se com um único objectivo, que é facilitar a vida 

dos associados ao exercer a sua actividade.

Ao longo de todos os anos de existência, todas as direc-

ções se preocupavam neste sentido, para que a associação 

existisse para o bem de todos os seus associados.

Esta direcção vai focar-se e esforça-se no sentido de 

apoiar os associados no que diz respeito ao apoio jurí-

dico, para que todos os seus assuntos sejam resolvidos,  

ou tirar todas as dúvidas quer sejam assuntos particula-

res, quer assuntos a nível da actividade.

Para que todos fiquem bem esclarecidos neste sentido, 

informamos que a parte jurídica da APCVD, passa agora 

a ter as seguintes funções para que os seus associados se 

sentiam completamente protegidos, até ir para vias judi-

ciais, a APCVD encaminha no melhor sentido e ter cada 

vez menos despesas para os associados.

Assim, todos os associados que tenham assuntos de 

qualquer origem seja particular ou a nível da sua pro-

fissão possam tirar as suas dúvidas à nossa advogada 

– Dra. Fátima Dinis, ou Dra. Sónia Teixeira. Elas acon-

selharão o que deverá ser feito e se for por vias judiciais, 

isso sim o associado terá que suportar as respectivas 

despesas, pois a APCVD, por muita consideração que 

tenha não o pode fazer.

Vamos facilitar todos os associados que tenham assun-

tos de dívidas de clientes por resolver, que o façam chegar 

a sede da APCVD e nós trataremos de dar seguimento, 

com uma minuta que estará aqui feita pelo nosso apoio 

jurídico e que é a própria associação que se encarrega  

de enviar as respectivas cartas.

Ora esses registos serão um custo para o associado, mas 

só pagará o selo e o registo. A APCVD enviará as cartas 

e encarrega-se logo que obtenha resposta por parte dos 

clientes, informar de imediato os associados.

Caso seja necessário que estes assuntos passem para 

alçada de um advogado, nomeadamente para acções 

judiciais, será o associado a decidir com quem quer 

Avenida da Filarmónica 
Apartado 77
2449-909 Pataias

+351 244 587 440

Gerente José Coutinho 
914 117 606

244 587 449

geral@famacmobiliario.pt
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resolver, tanto pode ser com a advogada da APC-

VD, como outro se assim o entender, as despesas 

de taxa de justiça, tribunal, e honorários do advoga-

do, terá que ser por conta própria, não poderia ser  

de outra forma.

A Associação assegura-se de poder oferecer aos seus as-

sociados toda a informação de todos os assuntos que lhes 

sejam úteis e necessários de revolver, podendo contactar 

as nossas advogadas com consulta previamente marcada, 

falando diretamente com a sede da APCVD, e quando 

for envio de cartas, levando apenas o valor dos CTT.

Alguma dúvida, estaremos sempre ao vosso dispor, só 

assim faz sentido uma associação e o apoio jurídico fun-

cionar, é fundamental.

Não deixem assuntos por resolver, sem primeiro nos 

contactarem!

A secretária
Silvina Marçal 

CONTRA-ORDENAÇÕES RODOVIÁRIAS

As infracções ao Código da Estrada e legislação comple-

mentar são designadas por contra-ordenações rodoviárias.

Constitui contra-ordenação rodoviária todo o facto 

ilícito e censurável que preencha um tipo legal corres-

pondente à violação de norma do Código da Estrada  

ou de legislação complementar e legislação especial cuja 

aplicação esteja cometida à ANSR, e para o qual se co-

mine uma coima.

As contra-ordenações rodoviárias classificam-se em  

3 tipos, a saber: leves, graves e muito graves.

As sanções aplicáveis a cada um dos tipos de contra-or-

denação rodoviária são:

• Coima — contra-ordenações leves

• Coima e sanção acessória — contra-ordenações 

 graves e muito graves

Contra-ordenações leves
As contra-ordenações leves são sancionadas apenas 

com coima e são todas as que não se encontram tipifica-

das como graves ou muito graves pela lei. De acordo com 

o Código da Estrada são leves todas as contra-ordenações 

que não figurem nos artigos 145.º e 146.º do Código da 

Estrada.

Contra-ordenações graves e muito graves
As contra-ordenações graves e muito graves são sancio-

nadas com coima e sanção acessória de inibição de con-

duzir ou, em substituição desta, no caso de o responsável 

ser pessoa colectiva ou pessoa não habilitada com título 

de condução, apreensão do veículo. As contra-ordenações 

graves encontram-se tipificadas no artigo 145.º e as muito 

graves no artigo 146.º do Código da Estrada.

Dentro de localidades

Contra-ordenação

Fora de localidades

Dentro de localidades

Fora de localidades

Grave

Dentro e fora de localidades

Dentro e fora de localidades

Mais de 20 km/h até 40 km/h

Mais de 30 km/h até 60 km/h

Mais de 10 km/h até 20 km/h

Mais de 20 km/h até 40 km/h

Igual ou superior a 0,5 g/l
e inferior a 0,8 g/l

Igual ou superior a 0,2 g/l
e inferior a 0,5 g/l

Mais de 20 km/h

X

X

X

X

X

X

X

X

Na berma

Muito Grave

Auto-estradas e vias equiparadas

Em auto-estradas
ou vias equiparadas

Em auto-estradas
ou vias equiparadas

Igual ou superior a 0,8 g/l

Igual ou superior a 0,5 g/l

Na faixa de rodagem

Nas auto-estradas
ou vias equiparadas

Trânsito de veículos em sentido oposto ao estabelecido

Excesso de velocidade
em ligeiros e motociclos

Excesso de velocidade noutros
veículos (pesados, ciclomotores, etc.)

Excesso de velocidade sobre os limites de velocidade estabelecidos para o condutor
ou especialmente fixados para o veículo

Velocidade excessiva para as características do veículo ou da via, para as condições atmosféricas
ou de circulação, ou nos casos em que a velocidade deva ser especialmente moderada X

Desrespeito das regras e sinais relativos a distância entre veículos, cedência de passagem,
ultrapassagem, mudança de direção ou de via de trânsito, inversão do sentido de marcha,
início de marcha, posição de marcha, marcha atrás e atravessamento de passagem de nível

Desrespeito das regras de trânsito de automóveis pesados e de conjuntos de veículos,
em auto-estradas ou vias equiparadas

A não cedência de passagem aos peões nas passagens assinaladas

A não utilização dos dispositivos luminosos quando necessário, bem como o trânsito
de motociclos e de ciclomotores sem utilização das luzes de cruzamento

Condução sob a influência do álcool

Regra geral

Em regime probatório, condutor de veículo
de socorro ou de serviço urgente, de transporte
coletivo de crianças e jovens até aos 16 anos,
de táxi, de automóvel pesado de passageiros
ou de mercadorias ou de transporte
de mercadorias perigosas

Considerado influenciado em relatório médico

A condução sob influência de substâncias psicotrópicas

A não utilização do sinal de pré-sinalização de perigo e das luzes avisadoras de perigo

A utilização durante a marcha do veículo de auscultadores sonoros e de aparelhos
radiotelefónicos

O transporte de passageiros menores ou inimputáveis sem que estes façam uso dos
acessórios de segurança obrigatórios

A circulação de veículo sem seguro de responsabilidade civil

Nas passagens assinaladas para a travessia
de peões ou velocípedes

Auto-estradas ou vias equiparadas
Paragem ou estacionamento

Nas faixas de rodagem, fora das localidades,
a menos de 50 m dos cruzamentos e entroncamen-
tos, curvas ou lombas de visibilidade insuficiente

O estacionamento, de noite, nas faixas de rodagem, fora das localidades

A utilização dos máximos de modo a provocar encandeamento

A entrada ou saída das auto-estradas ou vias equiparadas por locais diferentes dos acessos
a esses fins destinados

A utilização, em auto-estradas ou vias equiparadas, dos separadores de trânsito ou de aberturas
eventualmente neles existentes, bem como o trânsito nas bermas

O desrespeito da obrigação de parar imposta por sinal regulamentar dos agentes fiscalizadores
ou reguladores do trânsito ou pela luz vermelha de regulação do trânsito

O desrespeito pelo sinal de paragem obrigatória nos cruzamentos, entroncamentos e rotundas

A transposição ou a circulação em desrespeito de uma linha longitudinal contínua delimitadora
de sentidos de trânsito ou de uma linha mista com o mesmo significado

A condução de veículo de categoria ou subcategoria para a qual a carta de condução de que
o infrator é titular não confere habilitação

O abandono pelo condutor do local do acidente se daí resultarem mortos ou feridos

Mais de 40 km/h

Mais de 60 km/h

Mais de 20 km/h

Mais de 40 km/h

Mais de 40 km/h

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Dentro de localidades

Contra-ordenação

Fora de localidades

Dentro de localidades

Fora de localidades

Grave

Dentro e fora de localidades

Dentro e fora de localidades

Mais de 20 km/h até 40 km/h

Mais de 30 km/h até 60 km/h

Mais de 10 km/h até 20 km/h

Mais de 20 km/h até 40 km/h

Igual ou superior a 0,5 g/l
e inferior a 0,8 g/l

Igual ou superior a 0,2 g/l
e inferior a 0,5 g/l

Mais de 20 km/h

X

X

X

X

X

X

X

X

Na berma

Muito Grave

Auto-estradas e vias equiparadas

Em auto-estradas
ou vias equiparadas

Em auto-estradas
ou vias equiparadas

Igual ou superior a 0,8 g/l

Igual ou superior a 0,5 g/l

Na faixa de rodagem

Nas auto-estradas
ou vias equiparadas

Trânsito de veículos em sentido oposto ao estabelecido

Excesso de velocidade
em ligeiros e motociclos

Excesso de velocidade noutros
veículos (pesados, ciclomotores, etc.)

Excesso de velocidade sobre os limites de velocidade estabelecidos para o condutor
ou especialmente fixados para o veículo

Velocidade excessiva para as características do veículo ou da via, para as condições atmosféricas
ou de circulação, ou nos casos em que a velocidade deva ser especialmente moderada X

Desrespeito das regras e sinais relativos a distância entre veículos, cedência de passagem,
ultrapassagem, mudança de direção ou de via de trânsito, inversão do sentido de marcha,
início de marcha, posição de marcha, marcha atrás e atravessamento de passagem de nível

Desrespeito das regras de trânsito de automóveis pesados e de conjuntos de veículos,
em auto-estradas ou vias equiparadas

A não cedência de passagem aos peões nas passagens assinaladas

A não utilização dos dispositivos luminosos quando necessário, bem como o trânsito
de motociclos e de ciclomotores sem utilização das luzes de cruzamento

Condução sob a influência do álcool

Regra geral

Em regime probatório, condutor de veículo
de socorro ou de serviço urgente, de transporte
coletivo de crianças e jovens até aos 16 anos,
de táxi, de automóvel pesado de passageiros
ou de mercadorias ou de transporte
de mercadorias perigosas

Considerado influenciado em relatório médico

A condução sob influência de substâncias psicotrópicas

A não utilização do sinal de pré-sinalização de perigo e das luzes avisadoras de perigo

A utilização durante a marcha do veículo de auscultadores sonoros e de aparelhos
radiotelefónicos

O transporte de passageiros menores ou inimputáveis sem que estes façam uso dos
acessórios de segurança obrigatórios

A circulação de veículo sem seguro de responsabilidade civil

Nas passagens assinaladas para a travessia
de peões ou velocípedes

Auto-estradas ou vias equiparadas
Paragem ou estacionamento

Nas faixas de rodagem, fora das localidades,
a menos de 50 m dos cruzamentos e entroncamen-
tos, curvas ou lombas de visibilidade insuficiente

O estacionamento, de noite, nas faixas de rodagem, fora das localidades

A utilização dos máximos de modo a provocar encandeamento

A entrada ou saída das auto-estradas ou vias equiparadas por locais diferentes dos acessos
a esses fins destinados

A utilização, em auto-estradas ou vias equiparadas, dos separadores de trânsito ou de aberturas
eventualmente neles existentes, bem como o trânsito nas bermas

O desrespeito da obrigação de parar imposta por sinal regulamentar dos agentes fiscalizadores
ou reguladores do trânsito ou pela luz vermelha de regulação do trânsito

O desrespeito pelo sinal de paragem obrigatória nos cruzamentos, entroncamentos e rotundas

A transposição ou a circulação em desrespeito de uma linha longitudinal contínua delimitadora
de sentidos de trânsito ou de uma linha mista com o mesmo significado

A condução de veículo de categoria ou subcategoria para a qual a carta de condução de que
o infrator é titular não confere habilitação

O abandono pelo condutor do local do acidente se daí resultarem mortos ou feridos

Mais de 40 km/h

Mais de 60 km/h

Mais de 20 km/h

Mais de 40 km/h

Mais de 40 km/h

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Resumo das contra-ordenações
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Coimas
A coima é um determinado montante pecuniário, variá-

vel consoante o tipo de infracção cometida, que se aplica 

quando se verifica a prática de uma contraordenação.

O condutor a quem é aplicada uma coima pode pro-

ceder ao seu pagamento pelo mínimo. Caso não o faça 

o montante da coima é agravado atendendo:

• À gravidade da infracção e da culpa (responsabilidade);

• Aos antecedentes do infractor;

• À situação económica do infractor, quando esta for 

 conhecida.

Sanção acessória
As sanções acessórias aplicáveis às contra-ordenações 

rodoviárias são a inibição de conduzir e a apreensão  

do veículo. Conforme dispõe o artigo 138.º, n.º 1 do Código  

da Estrada, as contra-ordenações graves e muito graves 

além da coima são ainda sancionadas com sanção aces-

sória de inibição de conduzir (artigo 148.º, n.º 1 e n.º 2 

do Código da Estrada).

A sanção acessória de inibição de conduzir tem a du-

ração de:

• Um mês a um ano, no caso das contra-ordenações  

 graves;

• Dois meses a dois anos, no caso das contra-ordenações 

 muito graves.

A sanção de apreensão do veículo é aplicável quando 

a prática de contra-ordenações graves e muito graves 

couber a pessoa colectiva ou a pessoa não habilitada 

com título de condução (artigo 147.º, n.º 3 do Código 

da Estrada). A duração da sanção é idêntica à duração 

da sanção de inibição de conduzir aplicável à contra-

-ordenação.

Crime rodoviário 6 pontos

PenalizaçãoContraordenação

5 pontos

5 pontos

4 pontos

3 pontos

3 pontos

3 pontos

2 pontos

Condução sob influência do álcool ou sob
influência de substâncias psicotrópicas

Ultrapassagem efetuada imediatamente antes e nas passagens
assinaladas para a travessia de peões ou velocípedes

Condução sob influência do álcool

Excesso de velocidade dentro das zonas de coexistência

Excesso de velocidade dentro das zonas de coexistência

Restantes

Restantes

Muito Grave

Grave
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As sanções acessórias são cumpridas em dias seguidos, 

como estipula o artigo 138.º, n.º 4 do Código da Estrada.

Pontos
A partir de 1 de Junho de 2016 a contabilização das 

contra-ordenações passou a ser efectuada através de 

um sistema de pontos. A todos os condutor são atri-

buídos inicialmente 12 pontos, independentemente das 

atuais contraordenações, o mínimo de pontos possíveis  

é 0 e o máximo é de 16 pontos.

Não é necessária a troca da carta de condução, o con-

dutor permanece exatamente com o mesmo documento 

que tem, a contabilização dos pontos é feita nos serviços 

públicos e não na carta de condução em si.

Penalizações
Os condutores são penalizados consoante as contra-or-

denações cometidas, regra geral uma contra-ordenação 

grave retira 2 pontos à carta de condução, uma contra-

-ordenação muito grave retira 4 e um crime rodoviário  

6 pontos, no entanto existem excepções.

Consulte a seguinte tabela:

Crime rodoviário 6 pontos

PenalizaçãoContraordenação

5 pontos

5 pontos

4 pontos

3 pontos

3 pontos

3 pontos

2 pontos

Condução sob influência do álcool ou sob
influência de substâncias psicotrópicas

Ultrapassagem efetuada imediatamente antes e nas passagens
assinaladas para a travessia de peões ou velocípedes

Condução sob influência do álcool

Excesso de velocidade dentro das zonas de coexistência

Excesso de velocidade dentro das zonas de coexistência

Restantes

Restantes

Muito Grave

Grave

Os pontos são sempre descontados aos pontos que  

o condutor tem na altura da contra-ordenação cometida, 

e inicialmente são 12. 

Por exemplo, um condutor que cometa uma contra-or-

denação grave perde 2 pontos, fica com 10, ao cometer 

novamente uma contra-ordenção grave volta a perder  

2 pontos ficando apenas com 8.

É importante salientar que as sanções acessórias de ini-

bição de conduzir continuam a ser aplicadas, ou seja são 

cumulativas com a perda de pontos; por exemplo, para 

além do condutor perder 2 pontos na carta de condução 

por ter praticado uma contra-ordenação grave, fica ainda 

inibido de conduzir de 1 mês a 1 ano.

Acumulação de contra-ordenações no mesmo dia
Quando praticadas várias contra-ordenações graves  

e muito graves no mesmo dia, são subtraídos no máxi-

mo 6 pontos, excepto quando esteja em causa conde-

nação por contra-ordenações relativas a condução sob 

influência do álcool ou sob influência de substâncias 

psicotrópicas, cuja subtracção de pontos se verifica em 

qualquer circunstância.

Rua Fontes de Vila, 257 - 4615-101 FIGUEIRÓ Santa Cristina
Tel. 255 490 970 - Fax 255 490 979 • E-mail: armantexteis@sapo.pt

(Serrinha - Lixa) PORTUGAL

Têxteis Lar - Bordados - Lingerie - Tapeçarias
Household - Textiles - Handcraft Textiles - Rugs

Armando M. Macedo, Lda.

Importação / Exportação
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Tel.: 937 064 797

E-mail: geral@f2m.pt

Morada: Rua Gil Vicente, nº8

2695-784 São João da Talha

Solicite demonstração
das nossas soluções!

• Venda de material informático
• Assistência técnica personalizada

Dispomos de várias
soluções para a gestão
de vendas ao domicílio.

F2M-Informática
Unipessoal, Lda

• Software certificado junto da A.T.
• Gestão de compras, vendas, pagamentos
 e recebimentos, cargas
• Sistema de A.T. do SAFT-PT com faturação mensal
• Pedido em tempo real do código mobilidade (venda
 e recebimentos), totalmente integrado
• Envio direto à Autoridade A.T. das guias de transporte
• Gestão do RGPD - Recolha de autorizações

Consequências
A subtração de pontos ao condutor tem níveis intermé-

dios de penalização segundo a seguinte tabela:

A falta não justificada à acção de formação de seguran-

ça rodoviária ou à prova teórica do exame de condução, 

bem como a sua reprovação, tem como efeito necessário 

a cassação do título de condução do condutor. 

A quem tenha sido cassado o título de condução não 

é concedido novo título de condução de veículos a mo-

tor de qualquer categoria antes de decorridos dois anos 

sobre a efectivação da cassação.

Os pontos só são subtraídos na data da decisão admi-

nistrativa ou do trânsito em julgado da sentença, e não 

na data exacta em que é praticada a contra-ordenação. 

Todos os custos das acções de formação e novos exames 

serão suportados pelo condutor.

Recuperação de pontos
Os condutores que não cometam contra-ordena-

ções graves, muito graves nem crimes rodoviários num 

período de 3 anos recuperam 3 pontos até um máximo 

de 15 pontos.

A contabilização dos 3 anos é feita a partir do momento 

em que é obtida a carta ou caso já tenha cometido uma 

contra-ordenação ou crime rodoviário a contabilização  

é feita a partir da última data da decisão administrativa  

ou do trânsito em julgado da sentença da contra-ordena-

ção cometida. O período de 3 anos sem registo de contra-

-ordenações graves ou muito graves é reduzido para 2 no 

caso dos condutores de veículos de socorro ou de serviço  

urgente, de transportes coletivo de crianças e jovens até 

aos 16 anos, de táxis, de automóveis pesados de passa-

geiros ou de mercadorias ou de transporte de merca-

dorias perigosas, no exercício das suas funções profis-

sionais.

A cada período correspondente à revalidação da carta 

de condução, sem que exista registo de crimes de natu-

reza rodoviária, é atribuído um ponto ao condutor, não 

podendo ser ultrapassado o limite máximo de dezasseis 

pontos, sempre que o condutor de forma voluntária pro-

ceda à frequência de acção de formação.

Desta forma um condutor que durante 3 anos não come-

ta nenhuma contra-ordenação ou crime rodoviário ganha 

3 pontos (chega aos 15) e se este se propuser a frequentar 

uma acção de formação ganha mais 1 chegando ao máxi-

mo de pontos possível, 16 pontos.

Consulta dos pontos
Para saber quantos pontos tem a sua carta de condu-

ção deverá realizar o registo no Portal das Contraorde-

nações Rodoviárias (ANSR). 

Depois de preenchido o formulário será enviada para 

a morada indicada no formulário a senha de acesso ao 

portal. 

COMER E/OU BEBER A CONDUZIR

Estipula o artigo 11.º do Código da Estrada o seguinte:

 “Os condutores devem, durante a condução, abster-se 

Pontos Restantes Acção

5 a 4

3 a 1

Obrigação de frequentar uma acção de formação
de segurança rodoviária.

Obrigação de realizar a prova teórica do exame
de condução.

0 Cassação do título de condução
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da prática de quaisquer atos que sejam suscetíveis de pre-

judicar o exercício da condução com segurança”. 

Acrescenta-se ainda que “o condutor de um veícu-

lo não pode pôr em perigo os utilizadores vulneráveis”  

e que “quem infringir o disposto nos números anterio-

res é sancionado com coima de 60 a 300 euros”.

Esta norma, que deve ser interpretada com bom sen-

so, permite que cada agente policial possa lê-la da for-

ma que entender ou apurar a situação em concreto.

Na realidade, comer e/ou beber a conduzir pode de facto 

prejudicar o exercício da condução com segurança.

Basta considerar o seguinte exemplo: está a beber ou 

a comer enquanto conduz e, de repente, algo cai. Ne-

cessariamente terá uma reacção imprevisível ao acon-

tecimento, que é o mesmo que dizer que é “susceptível 

de prejudicar o exercício da condução com segurança”, 

ou seja, pode ser multado e os valores em causa são 

consideráveis.

Até porque se trata de um comportamento de risco, 

pois, claramente, influencia a capacidade de concentra-

ção dos condutores.

Evite pois este tipo de acto. Antes do mais, pela sua 

segurança. E depois porque pode ser autuado, caso  

o agente considere que o seu acto prejudica o exercício 

da condução em segurança.

Dra. Fatima Dinis
Dra. Sónia Teixeira 

FATURAS: ADIADA COMUNICAÇÃO 
RELATIVA AOS ESTABELECIMENTOS

SEAF prorroga novamente prazo para 2020
O Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais adiou  

o prazo de comunicação da informação relativa aos  

estabelecimentos, no âmbito da legislação que alterou  

as regras de faturação, que assim pode ser feita até dia 30 

de junho de 2020.

Este prazo tinha sido já adiado até 31 de outubro,  

depois de ser inicialmente fixado no dia 30 de junho.

As comunicações em causa dizem respeito a informações 

sobre os estabelecimentos (identificação e localização dos 

estabelecimentos onde são emitidas faturas, identificação 

dos equipamentos, número de certificado do programa uti-

lizado em cada equipamento quando aplicável, e identifica-

ção dos distribuidores e instaladores que comercializaram 

ou instalaram as soluções de faturação), que deveriam ser 

efetuadas até dia 31 de outubro, passam a poder ser feitas 

até 30 de junho de 2020 pelos sujeitos passivos de IVA que 

já exerçam a atividade ou que a tenham iniciado até 30 de 

setembro de 2019, e nos 30 dias posteriores ao início de 

atividade ou à ocorrência das alterações nos restantes casos.

De sublinhar que ainda não foi disponibilizada a apli-

cação do Portal das Finanças para se efetuar esta comu-

nicação. 
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QUALIDADE E EXPERIÊNCIA HÁ MAIS DE 50 ANOS!
Sede e Fábrica: Rua 5 de Outubro, nº 53
2565-712 RUNA - Torres Vedras

Tel.: 261-335550      Fax: 261-335559

E-Mail: bomrepouso@iol.pt Web: www.colchoesbomrepouso.com

SALÁRIO MÍNIMO PARA 2020

Publicado diploma nacional
Foi já publicado o novo valor da Remuneração Mínima 

Mensal Garantida (RMMG) para o próximo ano, ou seja, 

o salário mínimo para 2020.

O valor é de 635 euros, mais 35 euros que em 2019.

Dra. Isilda André
TOC 15580 

VISITA – ARTAURIA

Esta direcção teve a honra e o privilégio de ter orga-

nizado junto com a empresa Artauria, uma visita a sua 

fábrica de estofos em Paços de Ferreira.

Foi um dia magnífico, além de conhecermos as insta-

lações, obtermos conhecimentos de como funciona e de 

como se chega da matéria-prima ao produto final.

O Sr. Filipe fez uma breve explicação de várias refe-

rências dos sofás, como são feitos e quais as suas maio-

res qualidades, para que o cliente fique satisfeito.

O almoço foi de excelência, muito saboroso com igua-

rias daquela zona, tudo muito bem organizado e de exce-

lente qualidade. Sentia-se no rosto de todos os presentes 

a satisfação de ali estarmos juntos além da parte laboral, 

também de certa forma uma parte de convívio.

Voltamos a fábrica para a ver em pleno funcionamento 

e deixamos aqui mais um especial agradecimento a toda 

a equipa da Artauria que esteve envolvente, e que tornou 

este dia inesquecível para todos nós.

Ao Sr. Armindo e ao Sr. Filipe a nossa maior gratidão 

pela forma como nos receberem e fizeram com que esta 

visita fosse muito positiva e esperamos que fique na me-

mória de todos nós. 

Desejamos o maior sucesso e que o futuro permita que 

alcancem todos os vossos objectivos. Mais uma vez obri-

gada por tudo. 
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ADEGA DOS APALACHES – ALMOÇO
CABRITO ESTONADO

Está marcado para o dia 23 de Janeiro de 2020, um 

almoço para todos os associados que queiram participar 

a Oleiros ao cabrito estonado, na Adega dos Apalaches.

Pensamos neste almoço como forma de convívio, para 

que possamos além do nosso árduo trabalho ter também 

momentos de lazer entre todos nós.

É uma iguaria apreciada por muitos, uma especialidade 

da zona de onde muitos associados são naturais, o restau-

rante fica situado numa zona linda e de paisagens naturais.

Marque já na sua agenda, temos a plena certeza que vai 

ser mais um dia inesquecível e memorável.

Quando tivermos informações mais detalhadas, faremos 

chegar a todos os associados.

Participe, venha divertir-se connosco, não se vai arre-

pender! 

FALECIMENTO

Como todos nós sabemos faleceu o nosso associado  

nº 148 António Barata Almeida Garcia no dia 30 de Setem-

bro de 2019.

Um homem simples, trabalhador, humilde e um bom 

conselheiro.

Quem teve o privilégio de o conhecer e partilhar mo-

mentos com ele, sabe do que estamos a falar.

Resta-nos pedir a Deus que o tenha num bom lugar, 

que o acolha no seu reino e apresentarmos mais uma vez, 

as nossas sinceras condolências a toda a família enlutada.
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geral@moveisisabelsantos.com www.moveisisabelsantos.com

ISABEL SANTOS & EDUARDO SANTOS
móveis e decoração

LOJA 3
Centro Comercial Continente Loja 48-49
2670-339 Loures
T. 916 968 490

LOJA 4 
Rua da República 81A
2670-474 Loures
T. 219 844 448

LOJA 1 (Exposição 2.800m2)
Rua dos Rouxinóis Lt 16, Montemor 
2670-502 Loures
T. 219 802 961

LOJA 2
Av. António Enes, 20B  
2745-068 Queluz
T. 214 352 306

A vida é rápida de-

mais!... Com o seu Adeus 

devemos aprender e dar 

valor ao tempo que per-

manecemos cá.

Recordaremos eterna-

mente todos os momen-

tos que convivemos com 

ele, pela sua simplicida-

de, seu exemplo como 

profissional, homem humilde com quem se podia falar 

ou desabafar, enfim um bom ser humano. 

Que a sua alma descanse em paz… 

AGRADECIMENTOS
VICE-PRESIDENTE
DA CÂMARA DE OLEIROS

Esta direcção não pode deixar de agradecer a presença 

do Vice- presidente da Câmara Municipal de Oleiros, Sr. 

Vitor Antunes por estar presente no nosso 23º Almoço 

Convívio. A sua presença é sempre uma honra para todos 

nós e principalmente por deixar alguns dos seus afazeres 

para estar connosco. 

O nosso muito obrigado pela sua gentiliza.

Aproveitamos também para desejar as rápidas melhoras 

ao presidente da Câmara Municipal de Oleiros, Sr. Dr. 

Fernando Jorge.

Não pode deixar que o desânimo tome conta da sua 

vida! Estaremos todos por si a dar-lhe força e muita cora-

gem, porque é um guerreiro.

Temos a certeza que em breve voltará a sorrir e conti-

nuará a ser a pessoa que sempre foi.

Mais uma vez as nossas mais sinceras melhoras e que 

recupere rapidamente. 
 

EMPRESAS QUE OFERECERAM
OS SEUS PRODUTOS

Não podemos deixar de agradecer a todas as empresas 

que ofereceram os seus produtos para sortearmos no dia 

do nosso 23º aniversário da APCVD.

É gratificante quando percebemos que continuamos 

sempre a ter o apoio, colaboração e participação das em-

presas (fornecedores) sempre que solicitamos.
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PADRÕES & TEXTURAS

RUA DO PARAISO LOTE 3 B
SELHO S. JORGE - APT 3002

4835 - 612 GUIMARÃES
TEL: 253534200

A todas sem exceção, o nosso muito obrigado, por 

estarem sempre disponíveis quando solicitamos. Acre-

ditem que foi uma grande ajuda para a nossa Associa-

ção, vendemos muitas rifas e conseguimos uma receita 

de 504,00€.

O nosso maior reconhecimento a todos vós. Um bem-

-haja a todos e só nos resta desejar muito sucesso nos 

vossos negócios. 

GRÁFICA HENRIQUES

Já trabalhamos com esta grá-

fica há uns bons e longos anos,  

e é com muito agrado que agrade-

cemos a gentiliza que o Sr. Henri-

ques teve em nos ter oferecido os 

convites (programas) para o nosso 

almoço convívio.

Muito obrigada pelo amável gesto. 

NOVOS PROTOCOLOS
MEO ALTICE

Já foi renegociado o Protocolo com a MeoAltice, - PT 

Empresas, visto estar muito desatualizado. Esta parceria 

é feita no sentido de cada associado escolher os produtos 

à sua medida, ou seja o que mais lhe convier mediante as 

suas comunicações.

Para esse efeito tem que entrar em contacto com  

a Dª Paula Hipólito por telefone 925 988 900 ou por 

email:  m-paula-hipolito@telecom.pt

Se tem o seu contrato a finalizar ou se está interes-

sado em ter mais informações a respeito desta parce-

ria, não hesite em contacta-la, ela analisa o que pretende  

e dará informação dos melhores produtos mediante o que  

precisa. 

FUEL CARD SERVICE

A APCVD estabeleceu também um Protocolo com  

a Fuel Card Service International , para fornecer a todos 

os associados a solução Cartão de Combustível, adequa-

do a sua frota, com as melhores condições comerciais 

para garantir a máxima rentabilidade.

Agora resta a cada associado procurar o que lhe for 

mais rentável. 

DIREITO DE ANTENA 2019

Passou no dia 29 de Novembro o Direito de Ante-

na, na RTP 1 onde mais uma vez podemos publicitar  

e divulgar a nossa Associação.

É um dos melhores meios de comunicação, onde 

aproveitamos para dar a conhecer ao nosso País a nos-

sa Associação e a actividade desenvolvida por todos  

os seus associados.

Esperamos que todos tenham visto e que tenham 

gostado. 
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ESPAÇO PARA OS ASSOCIADOS

A anterior Direcção colocou uma informação no Pres-

taneiro nº 89, sobre disponibilizar um espaço para que 

os associados colocassem alguns anúncios, se assim  

o entendessem, de interesse próprio.

Continuamos recetíveis a esta informação e estamos ao 

dispor, é só nos informarem do que querem publicitar. 

ENCERRAMENTO DE ANO

Mais um ano a chegar ao fim, o tempo passa que nem 

damos conta. Na associação passa-se de igual modo  

e temos o ano 2019 para encerrar já a 31 de Dezembro.

Verificamos nesta data que há algum valor de quotas 

por liquidar, e sabemos que por vezes é por mero esque-

cimento.

Assim e para fins de contabilidade, gostaríamos 

que as quotas relativas a este ano, assim como alguns  

valores de anos anteriores estivessem regularizadas, 

pelo que solicitamos aos nossos associados que verifi-

quem a sua situação.

Agradecemos a vossa atenção relativamente a este assun-

to e toda a vossa compreensão. 

FÉRIAS

Informamos todos os nossos associados e entidades 

relacionadas com a nossa associação, que estaremos en-

cerrados para férias de 23 a 27 de Dezembro de 2019.

Boas Festas a todos os associados, seus familiares  

e amigos e um excelente ano 2020!... 

Muita saúde, paz, e harmonia para todos nós. E que 

venha o Novo Ano. 

ARMAZÉNS
Reguengo da Parada
Caldas da Rainha
Tel.: 96 403 0325

Bairro Arenes
Torres Vedras
Tel.: 96 298 1168

COLCHÕES
SOFÁS • MÓVEIS

Vasco S. Oliveira
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Para mais informações:

Fernando Romba
919 857 479

João Pereira
926 527 889
joao.pereira@imcseguros.pt

Geral
214 588 420
geral@imcseguros.pt

Seguro de Acidentes de Trabalho

Em conjunto com a Associação Portuguesa de Comerciantes de Venda ao 
Domicílio, solicitámos às Seguradoras as condições preferenciais para o seguro 
de Acidentes de Trabalho.

Apresentamo-vos as melhores condições para as modalidades de seguro:

• Trabalhadores por conta própria
• Trabalhadores por conta de outrem

Sendo dos seguros mais completos em termos de coberturas, garante os acidentes 
ocorridos profissionalmente e nos trajetos efetuados em serviço e entre casa e 
trabalho.

Coberturas
a) Prestações em espécie; de natureza médica; cirúrgica; farmacêutica; hospitalar; 
termal e outras necessárias ao restabelecimento da saúde e recuperação para a vida 
ativa;

b) Prestações em dinheiro; indemnização por incapacidade temporária absoluta 
(70% do ordenado seguro) ou parcial para o trabalho; indemnização em capital ou 
pensão vitalícia correspondente à redução da capacidade de trabalho em caso de 
incapacidade permanente; pensões aos familiares; subsídio por situações de 
elevada incapacidade permanente; subsídio para readaptação de habitação e por 
morte e despesas de funeral.

Celebrámos recentemente uma parceria, a nível de todos os ramos 
de seguros, com o corretor Ilídio Maia Casais, Lda. em colaboração 
com o Sr. Fernando Romba e com condições mais vantajosas para 
os nossos associados.

Nesta publicação, damos mais ênfase ao seguro de Acidentes 
de Trabalho visto ser um seguro essencial para a nossa atividade. 

No entanto, a parceria estende-se aos restantes seguros. 



Boas Festas Amigos!

Que a alegria, a paz
e o amor estejam sempre
presentes nas nossas vidas.
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Contabilidade Gestão Consultoria

Facturar - Informática e Gestão, Lda
Email: geral@facturar.pt

Rua 1º Dezembro, nº4
1º Loja 29 C.C. Cidade Velha

2560-300 Torres Vedras

Tlf. 261 31 36 81 / 261 02 98 28
Fax. 261 314 344

www.grupofacturar.pt

Conheça agora também 
as novas áreas de Facturar 
que podem ajudar o seu 
negócio a crescer:
Rent-a-car - www.factucar.pt
Seguros
Parceria com trabalho temporário

O parceiro ideal para
o seu negócio.

Contacte-nos já!

Mesas e Cadeiras
Cozinhas e Hotelaria

Av. de Campos, 190 | 4580-646 Vilela - Paredes
Tlf./Fax: 255 871 030 | Comercial: Helder Martins - 963 709 620

E-mail: laribericorevenda@gmail.com | www.lariberico.net | www.facebook.com/lariberico

Telf.: 249 790 825 - Telem.: 964 004 415
Rua da Escola, 22 • Deselga de Cima • Assentis
2350-014 TORRES NOVAS

Cutelarias - Utilidades Domésticas
Brás Artur Lopes FerreiraBrás Artur Lopes Ferreira

Tréns Inox - Faqueiros
Porcelanas - Cristais
Decorações e Alumínios




