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EDITORIAL

Ainda há bem pouco tempo nenhum de nos poderia 

imaginar a tragédia que, de repente, caiu sobre cada um 

de nós, sobre o nosso país, sobre a humanidade em geral.

 Os tempos que estamos a viver são realmente difíceis, 

as incertezas quanto ao futuro e quanto à nossa atividade 

são grandes mas teremos que agir com calma e com racio-

nalidade. Para já o mais imediato e importante é  prevenir 

a defesa da saúde de cada um de nós e das nossas famílias, 

essa é sem duvida a grande prioridade, cumprindo as indi-

cações das autoridades nacionais.

A atividade dos associados, que é o ganha pão de cada 

dia, estão logo a seguir nas nossas preocupações e espe-

ramos que esta fase da pandemia passe rapidamente para 

que possamos regressar ao nosso trabalho. 

A esperança que a normalidade regresse é certamente 

o que nos anima a todos e nos dá força para não nos dei-

xarmos vencer pelo desânimo e pelo pessimismo.

A Direção da APCVD 
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O PÂNICO DO ANO 2020

Não há volta a dar, é esta peste negra o tema que a todos 

nos ocupa e preocupa. A começar gostaria de dar uma 

palavra de ânimo a todos os associados, nenhum de nos 

viveu uma calamidade deste tipo mas os nossos antepas-

sados também passaram por situações parecidas de que  

é exemplo a chamada gripe espanhola de 1918.

Foi igualmente uma pandemia terrível mas foi supe-

rada pelas pessoas daquela época e eles tinham muito 

menos meios do que aqueles que hoje temos ao nosso 

dispor. Haja portanto animo e esperança, vamos ser ca-

pazes de superar e de voltar à normalidade das nossas 

vidas. 

Dito isto não nos devemos  esquecer que os associa-

dos vivem o seu dia-a-dia e as suas preocupações com  

o futuro imediato, com as suas contas para pagar. In-

felizmente nenhuma associação, nenhuma direção, por 

mais boa vontade que tivesse, pode dar solução a todos 

os problemas com que os associados estão a confrontar-

-se. O que esta direção pode e deve fazer é tudo o que 

estiver ao seu alcance para apoiar no que puder e trans-

mitir a informação que seja útil aos associados.

 

É o que vamos fazer. Com o apoio dos nossos colabora-

dores transmitiremos o que for saindo a nível das medidas 

do governo que nos sejam aplicadas, seja ao nível das obri-

gações fiscais e para a segurança social, alguns subsídios 

que forem aprovados e também as medidas relacionadas 

com a banca. 

Temos consciência que o principal esforço vai ser de 

cada um de nos mas como cidadãos e como empresários 

trabalhadores temos direito a reivindicar o que os demais 

cidadãos e empresários vão usufruir. 

A direção pede a todos os associados que estejam atentos 

e nos façam chegar as suas dúvidas e preocupações para 

que, na medida do possível, possamos analisa-las e dar-lhe 

resposta. 

José Carlos Dias Mateus
O Presidente da Direcção 

ALMOÇO – CABRITO ESTONADO EM OLEIROS

Esta direcção pensou numa ideia em que os associados 

mais uma vez estivessem unidos, juntos e em convívio 

uns com os outros. Além do trabalho árduo de todos nós, 

dia após dia numa verdadeira luta, precisamos também 

de momentos de lazer.

Sendo assim, organizamos um almoço a Oleiros, terra 

de muitos dos nossos associados, à Adega dos Apalaches 

em Oleiros, para um almoço de cabrito estonado, uma 

iguaria típica e muito apreciada daquela região.

Foi dada a oportunidade a todos os associados de parti-

ciparem, enviando mensagem com data limite para as ins-

crições, visto termos que fazer a reserva do autocarro.

Como habitual do bom português, deixa se tudo para  

a ultima hora. Sentimos que os associados gostam e que-

rem estar presentes, mas muitas vezes não colaboram  

e deixam passar as datas limites das inscrições.
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Este almoço decorreu no dia 23 de Janeiro, com o au-

tocarro completo e ainda vários associados foram dire-

tamente ter ao local, porque muitos já se encontravam 

na sua terra natal e pode se dizer que foi um verdadeiro 

sucesso.

Para a nossa equipa de trabalho é gratificante ver estas 

iniciativas terem algo positivo e as pessoas aderirem e po-

dia-se ver no rosto das pessoas presentes, um sorriso de 

quem está feliz, contente por poder compartilhar momen-

tos de confraternização entre colegas, amigos e vizinhos.

O almoço estava divinal, todos puderam saborear aquela 

refeição tão característica e saborosa da região, que agra-

decemos a todos quantos fizeram daquela refeição, um 

momento especial.

Os associados estavam verdadeiramente felizes, podiam 

conviver falar, como se costuma dizer, “por a conversa 

em dia”. É disto que a nossa associação também precisa. 

Faz parte dos nossos objetivos; a união, confraternização,  

o estramos cada vez mais em harmonia, amizade e cum-

plicidade.

Após esta refeição tão apreciada pelos presentes, o Pre-

sidente da Direcção deu conhecimento a todos que de 

seguida iriamos visitar algumas adegas de colegas e ami-

gos daquela zona, para continuar com o mesmo espirito 

associativo e de enorme alegria.

Tudo correu na normalidade esperada, foi realmente 

um dia diferente que todos nos devíamos orgulhar por 

podermos ter momentos tão especiais e ao mesmo tempo 

simples e genuínos entre todos os colegas.

Com tudo isto o dia foi longo, passou-se que nem  

se deu conta e já era noite quando regressamos aos nos-

sos destinos. A viagem de regresso sempre divertida 

com as concertinas e cantadores habituais. Agradece-

mos a todos que contribuíram para esta grande anima-

ção, além dos associados já credenciados nestes pro-

gramas artísticos, o nosso muito obrigada também ao 

Ruben Alves por todos os momentos musicais que nos 

proporcionou.

Não podemos deixar aqui um agradecimento especial 

a quem colaborou nesta iniciativa, a quem esteve presen-

te e em especial a alguns associados no Norte do Pais 

que se deslocaram de tão longe para estar junto de nós.  

É gratificante para quem organiza estes eventos ver esta 

determinação e grande força de vontade, para estarmos 

unidos e todos juntos.

A Câmara Municipal de Oleiros esteve muito bem re-

presentada, o que muito agradecemos e deu para sentir 

que estavam orgulhosos por participarem neste grande 

almoço, onde todos são família, amigos, colegas e vizi-

nhos. Muito obrigado também ao fundador da nossa  

Associação Dr. Silvério Mateus, pela sua presença, sa-

bemos que é a sua terra natal e deve ter um significado 

bastante emocional, além de profissional.

Esperamos que esta iniciativa tenha sido do agrado 

de todos, que tenham usufruído das magníficas igua-

rias, das maravilhosas paisagens naturais, apesar da 

chuva ninguém ficou indiferente a esta zona de beleza 

natural.

Foi de facto um convívio diferente, um dia único, com 

recordações que ficarão para a vida e esperamos poder 

contar com todos vós para mais eventos como este.

Um bem-haja a todos.
Obrigada pela vossa presença. 

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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HISTÓRIAS DOS ASSOCIADOS

A história que vos vou contar sobre a minha vida para 

o O Prestaneiro, para quem lê ou houve é igual a tantas 

outras, mas para mim é inesquecível e agrupada a outras 

que fazem parte da minha vida.

Com 12 anos de idade fui fazer 

fragas de azeitona durante 

seis anos, incluindo 

a parte de resi-

neiro, um dos 

trabalhos que 

mais abunda-

va na nossa zona 

devido a grande exten-

são de pinheiros que existia.

Aos 18 anos, fui para Castelo Branco trabalhar para  

a alta e baixa tensão e ajudante de eletricista. Aos 19 

anos trabalhei como madeireiro, uma das profissões 

mais habituais da nossa terra, visto haver muito pinhal. 

Muita gente trabalhava neste sector, o que era normal.

Aos 21 anos tirei a carta de condução de pesados, pro-

fissional. Trabalhei no Roqueiro a transportar madeira 

para a Serração. O habitual como já referi, muitas pessoas 

se dedicavam a estes trabalhos relacionados com a nossa 

zona do pinhal.

Em Outubro de 1986 despedi me, sem saber qual era 

o meu próximo trabalho. A 27 de Dezembro de 1986, 

estava no terceiro casamento desse mês, todos na minha 

aldeia, freguesia do Estreito, incluindo o do meu irmão 

que após o casamento, foi para Castelo Branco. Nes-

sa mesma tarde, veio o Sr. meu ex-patrão falar comigo 

como já estava combinado, mas só eu e quem me iniciou 

é que sabíamos e que por sinal era meu vizinho e já anda-

va há um ano nas vendas.

Um outro vizinho que também estava presente, aperce-

beu-se da conversa e logo foi contar aos meus pais. 

Na segunda-feira seguinte, dia de apanhar azeitona, 

enquanto o meu pai ia colhendo azeitona dizia para  

a minha mãe:

 - Oh Mária!.... Só para nós os três há muita azeitona 

para apanhar. O meu pai dizia isto só para ver se eu me 

pronunciava.

Como diz o ditado fechei me em copas, doutra manei-

ra não me deixavam ir.

A 30 de Dezembro de 1986, uma terça-feira, quan-

do cheguei à cozinha para o pequeno-almoço já levava  

o saco de viagem comigo e eu pronto para viajar. 

Ficaram a olhar muito sérios, fizeram um compasso 

de tempo, e perguntaram:

- Para onde é que tu vais?

- Vou para as Caldas da Rainha trabalhar nas prestações, 

se não conseguir, arranjarei outro trabalho, vou para ficar.

Estive 3 meses sem ir a terra. Na casa dos meus pais 

em vez de 4 pratos á mesa, passaram a ser só 2, tanto 

eu como o meu irmão saímos de casa quase ao mesmo 

tempo. Também não deveria ser fácil esta situação para 

os meus pais, estando habituados a ter sempre os filhos 

por perto e distribuir todas as tarefas connosco.

Nessa altura quando íamos à terra, eramos olhados 

quase como (tipo-ciganos) mas com o decorrer do tempo 

foram se apercebendo que afinal esta profissão era dig-

na e com alguma credibilidade. Muitas pessoas na nossa 
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terra, assim como a nossa própria família não entendiam 

bem o seu funcionamento e por isso a julgavam. Mas 

dia após dia, ano após ano, veio mostrar a todos, que era 

uma profissão de sucesso, que nos dava o pão de cada dia  

e que todos nós nos devíamos orgulhar.

Profissão, essa, que sigo até aos dias de hoje, e que me 

faz sentir feliz porque a faço com muito gosto e por tudo 

o que hoje sou.

E pronto caros leitores!... já não vos maço mais ….

Um abraço a todos.

Associado APCVD nº 108
Adérito de Jesus Gonçalves 

LAY-OFF

O Lay-off é um instituto já existente na nossa legisla-

ção, nomeadamente no Código do Trabalho, e consiste na 

redução temporária dos períodos normais de trabalho ou 

suspensão dos contratos de trabalho efetuada por iniciativa 

das empresas, durante um determinado tempo, devido a:

• Motivos de mercado;

• Motivos estruturais ou tecnológicos;

• Catástrofes ou outras ocorrências que tenham afecta- 

 do gravemente a actividade normal da empresa.

Desde que tais medidas se mostrem indispensáveis para 

assegurar a viabilidade económica da empresa e a manu-

tenção dos postos de trabalho.

No âmbito da pandemia COVID-19, o Governo aprovou 

um novo regime excepcional e temporário de protecção  

dos postos de trabalho, regime esse que entrou em vi-

gor no passado dia 27 de Março de 2020, revogando o 

anterior.

Mais conhecido como regime do lay-off temporário, 

este regime aplica-se entre 27 de Março e 30 de Junho 

de 2020, podendo ainda vir a ser prorrogado por mais 

três meses, ou seja, até 30 de Setembro. Destaque-se 

que até dia 30 de Abril de 2020 não relevam as dívidas 

fiscais e à segurança social constituídas no mês de mar-

ço de 2020.

O regime agora definido substitui o definido no pas-
sado dia 16 de Março, implementando um regime 

simplificado da redução temporária do período normal 

de trabalho ou suspensão de contrato de trabalho, nos 

termos do Código do Trabalho, e definindo e regulamen-

tando os apoios financeiros aos trabalhadores e às em-

presas abrangidos pelos referidos regimes.

Embora seja revogado o diploma quer aprovou as me-

didas de apoio às empresas a 15 de Março, os requeri-

mentos entregues antes da entrada em vigor do regime 

agora publicado, para efeitos da aplicação dos apoios 

financeiros, mantêm a sua eficácia e são analisados à luz 

do regime agora publicado.

Este regime clarifica o conceito de crise empresa-
rial para efeitos das medidas excepcionais e tem-
porárias, passando a incluir o encerramento total ou 
parcial de empresa ou estabelecimento decorrente 
do dever de encerramento de instalações e estabe-
lecimentos, ou por determinação legislativa ou adminis-

trativa, ou ao abrigo da Lei de Bases da Protecção Civil, 

ou da Lei de Bases da Saúde.

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
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Durante o período de redução ou suspensão, bem como 

nos 60 dias seguintes à aplicação das medidas de apoio 

extraordinário à manutenção de contrato de trabalho pre-

vistas, o empregador não pode fazer cessar contratos de 

trabalho ao abrigo das modalidades de despedimento co-

letivo ou despedimento por extinção do posto de trabalho, 

relativamente aos trabalhadores abrangidos pelas medidas 

de apoio.

Estas medidas excepcionais aplicam-se aos empregado-

res de natureza privada, incluindo as entidades emprega-

doras do sector social, e trabalhadores ao seu serviço, afe-

tados pela pandemia da COVID-19 e que se encontrem, 

em consequência, em situação de crise empresarial, me-

diante requerimento electrónico apresentado pela enti-

dade empregadora junto dos serviços da Segurança Social.

De qualquer forma, este regime não prejudica a aplica-

ção do regime contemplado no Código do Trabalho rela-

tivo à redução temporária do período normal de trabalho  

ou suspensão do contrato de trabalho por facto respeitan-

te ao empregador.

Situação de crise empresarial
Para efeitos deste regime, considera-se situação de crise 

empresarial:

- O encerramento total ou parcial da empresa ou 
estabelecimento, decorrente do dever de encerramento 

de instalações e estabelecimentos, ou por determinação 

legislativa ou administrativa, ou ao abrigo da Lei de Bases 

da Protecção Civil, assim como da Lei de Bases da Saúde, 

relativamente ao estabelecimento ou empresa efetivamen-

te encerrados e abrangendo os trabalhadores a estes dire-

tamente afetos; ou

- Mediante declaração do empregador conjuntamente 

com certidão do contabilista certificado da empresa que 

o ateste:

• a paragem total ou parcial da atividade da empre-
sa ou estabelecimento que resulte da interrupção 
das cadeias de abastecimento globais, ou da suspen-

são ou cancelamento de encomendas, que possam ser 

documentalmente comprovadas;

• a quebra abrupta e acentuada de, pelo menos, 40% 
da facturação no período de trinta dias anterior ao 
do pedido junto dos serviços competentes da seguran-

ça social, com referência à média mensal dos dois meses 

anteriores a esse período, ou face ao período homólogo 

do ano anterior ou, ainda, para quem tenha iniciado a 

actividade há menos de 12 meses, à média desse período.

As entidades beneficiárias deste apoio podem ser fiscali-

zadas, a posteriori, pelas entidades públicas competentes, 

devendo comprovar nesse momento os factos em que se 

baseou o pedido e as respetivas renovações.

Esse comprovativo é efetuado por prova documental, 
podendo ser requerida a apresentação de documentos, nos 

casos aplicáveis, nomeadamente:

- Balancete contabilístico referente ao mês do apoio bem 

como do respetivo mês homólogo ou meses anteriores, 

quando aplicável;

- Declaração de IVA referente ao mês do apoio bem 

como dos dois meses imediatamente anteriores, ou a de-

claração referente ao último trimestre de 2019 e o primeiro 

de 2020, conforme a requerente se encontre no regime de 

IVA mensal ou trimestral respetivamente, que evidenciem 

a intermitência ou interrupção das cadeias de abasteci-

mento ou a suspensão ou cancelamento de encomendas; e

- Para comprovar quebras de pelo menos 40% da fac-
turação face ao período homólogo do ano anterior ou, 

Alto da Bela Vista Pav. 30
2735-340 CACÉM

214 267 590
geral@artauria.com

www.artauria.com
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ainda, para quem tenha iniciado a atividade há menos 

de 12 meses, à média desse período, tem de apresen-

tar documentos demonstrativos do cancelamento 
de encomendas ou de reservas, dos quais resulte que  

a utilização da empresa ou da unidade afectada será re-

duzida em mais de 40% da sua capacidade de produção 

ou de ocupação no mês seguinte ao do pedido de apoio; e

- Elementos comprovativos adicionais, que ainda 

terão de ser fixados por despacho do membro do Go-

verno responsável pela área do trabalho e da segurança 

social.

Direitos do empregador 
Em situação de crise empresarial, o empregador tem 

direito a:

• Apoio extraordinário à manutenção de contra-
to de trabalho, com ou sem formação, em caso de 

redução temporária do período normal de trabalho 

ou da suspensão do contrato de trabalho;

• Plano extraordinário de formação;

• Incentivo financeiro extraordinário para apoio  

à normalização da atividade da empresa;

• Isenção temporária do pagamento de contribui-
ções para a Segurança Social, a cargo da entidade 

empregadora.

No caso de apoio extraordinário à manutenção de 
contrato de trabalho, o empregador comunica, por es-

crito, aos trabalhadores a respectiva decisão, indicando a 

duração previsível, ouvidos os delegados sindicais e co-

missões de trabalhadores, quando existam, e remetendo 

de imediato requerimento electrónico ao serviço compe-

tente da área da segurança social acompanhado de decla-

ração do empregador contendo a descrição sumária da 

situação de crise empresarial que o afecta.

Nos casos em que o empregador declare ter-se veri-

ficado a paragem total ou parcial da actividade da em-

presa, terá de juntar certidão do contabilista certificado 

da empresa que o ateste, bem como da listagem nomi-

nativa dos trabalhadores abrangidos e respetivo núme-

ro de segurança social.

Estas medidas têm a duração de um mês, sendo 

excpecionalmente prorrogáveis mensalmente, até ao 

máximo de três meses, e são cumuláveis com outros 

apoios.

- Apoio extraordinário à manutenção de contra-
to de trabalho em situação de crise empresarial

O apoio extraordinário à manutenção de contrato de 

trabalho em empresa em situação de crise empresarial 

reveste a forma de um apoio financeiro, por trabalha-

dor, atribuído à empresa e destinado, exclusivamente, 

ao pagamento de remunerações. A compensação retri-

butiva é paga em 30% do seu montante pelo emprega-

dor e em 70% pela Segurança Social.

Este apoio é cumulável com um plano de formação 

aprovado pelo Instituto do Emprego e Formação Pro-

fissional, I. P. (IEFP, I. P.), ao qual acresce uma bolsa 

de 30% do indexante dos apoios sociais (IAS) - 131,64€ 
- destinado, em partes iguais, ao empregador e ao tra-

balhador.

Redução ou suspensão em situação de crise empresarial
Em situação de crise empresarial, o empregador pode 

reduzir temporariamente os períodos normais de trabalho 

ou suspender os contratos de trabalho, sendo aplicável, 
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com as necessárias adaptações, o regime previsto no 

Código do Trabalho.

Durante a vigência destas medidas agora previstas, 

em caso de redução do período normal de trabalho, 

mantêm-se os direitos, deveres e garantias das partes, 

nos termos previstos no Código do Trabalho.

Por outro lado, durante a vigência das medidas referi-

das, em caso de suspensão do contrato de trabalho, 

mantêm-se os direitos, deveres e garantias das partes 

que não pressuponham a efectiva prestação de trabalho, 

nos termos previstos no Código do Trabalho.

A compensação retributiva a que o trabalhador tem 

direito é paga pelo empregador, e consiste mensalmen-

te a um montante mínimo igual a dois terços da sua 
retribuição normal ilíquida, ou o valor da retribui-

ção mínima mensal garantida (RMMG) correspondente  

ao seu período normal de trabalho, consoante o que for 

mais elevado (em 2020, a RMMG é de 635€).

Durante o período de aplicação desta medida, a em-

presa tem direito a um apoio financeiro para efeitos 

de pagamento da compensação retributiva referida.

Até 30 de Junho de 2020, a compensação retributiva  

é paga por referência à retribuição normal ilíquida 
do trabalho prestado na empresa, devendo os ser-

viços da Segurança Social proceder subsequentemente 

aos ajustamentos que se revelem necessários, com even-

tual restituição das quantias indevidamente recebidas.

Para estes efeitos, caso o trabalhador exerça activi-

dade remunerada fora da empresa, deve comunicar o 

facto ao empregador, no prazo de cinco dias a contar 

do início da mesma, para efeitos de eventual redução 
na compensação retributiva, sob pena de perda do 

direito da compensação retributiva e, bem assim, de-

ver de restituição dos montantes recebidos a este titulo, 

constituindo a omissão uma infracção disciplinar. Se 

esta situação se verificar, o empregador tem de a comu-

nicar ao Instituto da Segurança Social, I. P. (ISS, I. P.), 

no prazo de dois dias a contar da data em que dela teve 

conhecimento.

- Plano extraordinário de formação

As empresas que, abrangidas no âmbito deste regime, 

não tenham recorrido ao apoio extraordinário à manu-

tenção do contrato de trabalho em situação de crise em-

presarial, podem aceder a um apoio extraordinário 
para formação profissional a tempo parcial, me-

diante um plano de formação, tendo em vista a manu-

tenção dos respetivos postos de trabalho e o reforço das 

competências dos seus trabalhadores, de forma a actuar 

preventivamente sobre o desemprego.

Este apoio extraordinário tem a duração de um mês  

e destina-se à implementação do plano de formação.



11O Prestaneiro Março 2020

O Prestaneiro N.º 93

O apoio extraordinário a atribuir a cada trabalhador 

abrangido é suportado pelo IEFP, I. P. e é concedido em 

função das horas de formação frequentadas, até ao li-

mite de 50% da retribuição ilíquida, com o limite máximo 

de 635€ (uma RMMG em 2020).

Se aceder a este apoio, o empregador comunica aos tra-

balhadores, por escrito, a decisão de iniciar um plano de 

formação e a duração previsível da medida, remetendo de 

imediato informação ao IEFP, I. P., acompanhada de de-

claração do empregador conjuntamente com certidão do 

contabilista certificado da empresa, relativamente à situa-

ção da empresa e trabalhadores abrangidos.

O plano de formação referido deve:
• Ser implementado em articulação com a entidade, 

cabendo ao IEFP, I. P. a sua organização, podendo ser 

desenvolvido a distância quando possível e as condições 

o permitirem;

• Contribuir para a melhoria das competências profissio-

nais dos trabalhadores, sempre que possível aumentando 

o seu nível de qualificação, e contribuir para o aumento 

da competitividade da empresa;

• Corresponder às modalidades de qualificação previstas 

no âmbito do Sistema Nacional de Qualificações. 

A duração da formação não deve ultrapassar 50% do perío-

do normal de trabalho durante o período em que decorre.

O número mínimo de formandos a integrar em cada 

acção de formação é definido por acordo entre o IEFP,  

I. P. e o empregador, atenta a legislação aplicável à res-

pectiva modalidade de formação.

- Incentivo financeiro extraordinário para apoio 
à normalização da atividade da empresa. Os em-

pregadores que beneficiem das medidas agora previstas 

têm direito a um incentivo financeiro extraordinário 

para apoio à retoma da atividade da empresa, a conce-

der pelo IEFP, I. P. pago de uma só vez e com o valor de 

uma RMMG por trabalhador, ou seja, de 635€.Para 

aceder ao incentivo, o empregador apresenta requeri-

mento ao IEFP, I. P. acompanhado, nomeadamente 

dos documentos comprovativos da situação.

- Isenção temporária do pagamento de contri-
buições para a Segurança Social

Os empregadores que beneficiem destas medidas têm 

direito à isenção total do pagamento das contribui-
ções à Segurança Social a cargo da entidade em-
pregadora, relativamente aos trabalhadores abrangidos 

e membros dos órgãos estatutários, durante o período  

de vigência das mesmas.

O direito a esta isenção é aplicável igualmente aos 

trabalhadores independentes que sejam entidades em-

pregadoras beneficiárias das medidas e respectivos 

cônjuges.
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Esta isenção reporta-se às contribuições referentes às 

remunerações relativas aos meses em que a empresa seja 

beneficiária das medidas.

A dispensa do pagamento de contribuições relativa aos 

trabalhadores independentes determina o registo de re-

munerações por equivalência à entrada de contribuições 

de acordo com a base de incidência contributiva que for 

aplicável.

As entidades empregadoras entregam as declarações 

de remunerações autónomas relativas aos trabalhado-

res abrangidos e efectuam o pagamento das respetivas 

quotizações. A isenção do pagamento de contribuições 

aplicável aos trabalhadores independentes não afasta  

a obrigação de entrega da declaração trimestral. A isenção 

do pagamento de contribuições relativamente aos trabalha-

dores abrangidos é reconhecida oficiosamente, designada-

mente com base na informação transmitida pelo IEFP, I. P.

 Falsas declarações
As falsas declarações para obtenção das isenções referi-

das tornam exigíveis as contribuições relativas ao período 

em que tenha vigorado o regime excecional, sem prejuízo 

da aplicação das sanções legais previstas para o respectivo 

ilícito.

Proibição do despedimento
Durante o período de aplicação das medidas de apoio 

previstas no presente decreto-lei, bem como nos 60 dias 

seguintes, o empregador não pode fazer cessar contratos 

de trabalho de trabalhador abrangido por aquelas medi-

das, ao abrigo das modalidades de despedimento colectivo 

ou despedimento por extinção do posto de trabalho, pre-

vistos no Código do Trabalho.

Incumprimento e restituição do apoio
O incumprimento por parte do empregador ou do tra-

balhador das obrigações relativas a estes apoios implica 

a imediata cessação dos mesmos e a restituição ou paga-

mento, conforme o caso, ao ISS, I. P., ce ao IEFP, I. P., 

total ou proporcional, dos montantes já recebidos ou isen-

tados, quando se verifique alguma das seguintes situações:

• Despedimento, excepto por facto imputável ao tra-

balhador;
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• Não cumprimento pontual das obrigações retributi-

vas devidas aos trabalhadores;

• Não cumprimento pelo empregador das suas obriga-

ções legais, fiscais ou contributivas;

• Distribuição de lucros durante a vigência das obriga-

ções decorrentes da concessão do incentivo, sob qual-

quer forma, nomeadamente a título de levantamento 

por conta;

• Incumprimento, imputável ao empregador, das obri-

gações assumidas, nos prazos estabelecidos;

• Prestação de falsas declarações;

• Prestação de trabalho à própria entidade emprega-

dora por trabalhador abrangido pela medida de apoio 

extraordinário à manutenção de contrato de trabalho 

na modalidade de suspensão do contrato, ou para lá do 

horário estabelecido, na modalidade de redução tem-

porária do período normal de trabalho.

Se a restituição referida não for efectuada, volunta-

riamente, no prazo fixado pelo IEFP, I. P., são devidos 

juros de mora à taxa legal em vigor, desde o fim desse 

prazo, ou aplicável, no que respeita aos valores devidos 

à Segurança Social, sendo realizada cobrança coerciva 

nos termos da legislação em vigor.

Responsabilidade contraordenacional
Em caso de violação de normas legais relativas à redu-

ção temporária do período normal de trabalho ou sus-

pensão do contrato de trabalho, aplica-se o regime da 

responsabilidade contraordenacional previsto no Códi-

go do Trabalho e, subsidiariamente, o regime geral das 

contraordenações.

Revogação
É revogado o diploma quer aprovou as medidas de 

apoio às empresas a 15 de Março, mas os requerimen-

tos entregues antes da entrada em vigor do regime ago-

ra publicado, para efeitos da aplicação dos apoios finan-

ceiros, mantêm a sua eficácia e são analisados à luz do 

presente regime. 
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A Armando M. Macedo Lda ou comercialmente 
mais conhecida por Armantex, é uma empresa 
sediada no concelho de Amarante fundada no 
ano de 1994, e atualmente situada na Avenida da 
Liberdade 910/914/938 4615-751 Vila Verde - 
Serrinha - Lixa, que se dedica à importação e 
comércio de uma vasta gama de produtos de 
têxtil lar, tapeçarias e bordados.

Com uma já longa experiência no comércio 
destes produtos tem como objectivo defender os 
interesses dos seus clientes procurando servi-los 
com produtos a preço muito competitivo mas não 
descurando na qualidade e boas medidas dos 
mesmos. Comercializamos os produtos nacionais 

das melhores marcas, e também somos importa-
dores diretos, com marca própria, pois assim 
conseguimos uma mais-valia no que diz respeito 
à competitividade feroz a que o mercado obriga 
hoje em dia.

Com uma parceria não muito longa mas fiel e 
assertiva com os associados da APCVD, estamos 
convictos e confiantes de continuar a servir os 
seus interesses numa fórmula que se deseja de 
continuado sucesso. 

Um bem-haja a todos os clientes e amigos.

Att : Armando Macedo

Importação / Exportação

Têxteis Lar - Bordados - Lingerie - Tapeçarias

armantexteis@sapo.pt

Tel. 255 490 970 • Fax 255 490 979

Avenida da Liberdade 910/914/938
4615-751 Vila Verde - Serrinha - Lixa
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A MORATÓRIA NO CRÉDITO À HABITAÇÃO

O Governo aprovou em Conselho de Ministros, no pas-

sado dia 26 de Março, a criação de uma moratória que irá 

permitir o alívio dos encargos das famílias com o crédito 

da casa, neste período mais agudo da crise imposta pela 

pandemia do coronavírus. Contudo, nem todos os crédi-

tos da casa são abrangidos. Na resposta a cinco questões, 

fique a par do que esta moratória pode dar às famílias. 

Nomeadamente, como funciona a moratória, quem a ela 

pode aceder e em que circunstâncias, mas também por 

quanto tempo.

O que é a moratória?
A moratória aprovada em Conselho de Ministros é um 

mecanismo que, no caso do crédito da casa, vai permitir 

a suspensão do pagamento das prestações mensais. Ou 

seja, possibilitando um alívio dos encargos das famílias 

penalizadas pelo impacto económico negativo da pande-

mia do Covid-19. Nesse período, ficam dispensadas tan-

to de proceder à amortização do capital em dívida, como 

ao pagamento dos juros do empréstimo. 

De salientar que esta moratória apenas se aplica a cré-

ditos de habitação própria permanente, como explicou  

o ministro de Estado e da Economia, Siza Vieira. Ou seja, 

exclusivamente para a primeira habitação.

Por quanto tempo?
O decreto-lei que rege a atribuição da moratória prevê 

que esta se aplique durante um prazo de seis meses, até 

30 de Setembro de 2020. Ou seja, dispensa o pagamento 

das prestações mensais entre Abril e Setembro.

Deixa de ser pago esse prazo?
A moratória não prevê que os titulares do crédito à ha-

bitação fiquem dispensados do pagamento do valor da 

dívida respeitante a esse prazo, apenas suspende o en-

cargo nesse período. Ou seja, a amortização do capital 

e o pagamento dos juros é retomado findo o mês de Se-

tembro, sendo que o prazo final do crédito actualmente 

em vigor se estende por mais seis meses. Ou seja, um 

empréstimo que ficasse totalmente pago, por exemplo 

em Dezembro de 2030, passa a findar seis meses depois, 

em Junho de 2031.

Quem pode aceder?
Esta moratória não está disponível a todas as famí-

lias, mas apenas para aquelas que sofram uma quebra 

inesperada de rendimentos neste período da pandemia 

do coronavírus, ou seja (1) quem esteja em situação 

de isolamento profilático ou de doença ou preste assis-

tência a filhos ou netos (devido ao encerramento das 

escolas); (2) quem tenha sido colocado em redução do 

período normal de trabalho ou em suspensão do con-

trato de trabalho (lay-off), devido à crise empresarial; 

(3) quem esteja em situação de desemprego registado 

no Instituto do Emprego e Formação Profissional; (4) 

os trabalhadores elegíveis para o apoio extraordinário 

à redução da atividade económica de trabalhador in-

dependente; (5) os trabalhadores de entidades cujo es-

tabelecimento ou actividade tenha sido objecto de en-

cerramento determinado durante o período de estado 

de emergência.

Os clientes que se encontrem dentro deste quadro 

poderão requerer a moratória às instituições bancárias 

onde tenham esses créditos. 

Como pode aceder?
Para acederem à medida, os beneficiários remetem, 

por meio físico (carta) ou por meio eletrónico, ao ban-

co uma declaração de adesão à aplicação da moratória, 

assinada pelo mutuário.
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Bordados Regionaise Maquinados
Atoalhados - Pijamas - Robes

Rua do Tojal Nº 59, 4615-172 LIXArooychapa@gmail.com969 016 180 / 964 006 992255 482 724

A. FERNANDES & RUI LDA
TÊXTEIS LAR

TRENS DE COZINHA INOX
PORCELANAS • ALUMÍNIOS

FAQUEIROS

Mário Gomes da Silva
Rua Linhares Lot. 8 Stº. Estevão, Briteiros

Fernando Machado
Comercial • 914 296 474

4805-448 Guimarães

253 577 892 / 933 313 071

info@marinox.pt

www.marinox.pt

A declaração é acompanhada da documentação com-

provativa da regularidade da respetiva situação tributária 

e contributiva.

Os bancos têm cinco dias úteis para dar resposta aos 

pedidos das famílias no acesso à moratória após a recep-

ção da declaração e dos documentos exigidos, com efei-

tos à data da entrega da declaração. Caso as famílias não 

preencham os critérios, os bancos têm três dias úteis para 

informar desse facto.

A MORATÓRIA NO CRÉDITO ÀS EMPRESAS

O Governo aprovou igualmente, no mesmo diplo-

ma legal, a criação de uma moratória que irá permitir  

a protecção e apoio à liquidez e tesouraria, tendo como 

finalidade o diferimento do cumprimento de obriga-

ções dos beneficiários perante o sistema financeiro nes-

te período mais agudo da crise imposta pela pandemia  

do coronavírus. A forma de acesso obedece ao mesmo 

método das famílias.

Que empresas podem aceder?
Esta moratória está disponível para as empresas que (1) 

tenham sede e exerçam a sua atividade económica em Por-

tugal; (2) sejam classificadas como microempresas, peque-

nas ou médias empresas; (3) não estejam, a 18 de Março de 

2020, em mora ou incumprimento de prestações pecuniá-

rias há mais de 90 dias junto dos bancos e não se encon-

trem em situação de insolvência, ou suspensão ou cessão de 

pagamentos, ou naquela data estejam já em execução por 

qualquer uma das instituições; e (4) não tenham dívidas ao 

Fisco e à Segurança Social, sendo que as dívidas constituí-

das durante o mês de Março não são consideradas.

Que operações de crédito estão abrangidas?
Encontram-se abrangidas operações de crédito concedi-

das por instituições de crédito, sociedades financeiras de 

crédito, sociedades de investimento, sociedades de loca-

ção financeira, sociedades de factoring e sociedades de ga-

rantia mútua, bem como por sucursais de instituições de 

crédito e de instituições financeiras a operar em Portugal.

Dra. Fátima Dinis
Dra. Sónia Teixeira 
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APLICAÇÃO DE FATURAÇÃO PARA
A ÁREA DA VENDA AO DOMICÍLIO
F2M – UNIPESSOAL, LDA.

O GVDOM 32, é um software de 

gestão comercial vertical desenvolvi-

do sob a plataforma Windows espe-

cificamente para a área das vendas 

ao domicílio, abrangendo neste momento todas as áreas 

e especificidades inerentes a esta atividade.

Este produto nasceu em 1996 sob orientação e coor-

denação de Francisco Mauricio, formado em Eng. In-

formática, com profundos conhecimentos quer de infor-

mática, quer de gestão, o que tem possibilitado criar um 

produto  com ergonomia simples, o que faz com que a 

sua utilização seja simples e intuitiva, facilitando a apren-

dizagem dos utilizadores. 

Este pacote de software denominado GVDOM 32, está 

certificado na Autoridade Tributária com o nume-
ro 562/AT, e é composto por 6 módulos independentes  

e escaláveis, o que significa que os clientes podem 

iniciar a sua utilização com os  módulos básicos para  

a gestão corrente  do negócio e ir evoluindo a medida 

das necessidades.

Compõem a aplicação os seguintes módulos:
Módulo de compras, gestão de fichas de fornecedores, 

faturas de fornecedores, preços de compra e margem de 

venda, devoluções e gestão da conta corrente do forne-

cedor, com registo de pagamentos efetuados, atualização 

de stocks, emissão de etiquetas para os artigos.
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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

Módulo de vendas, gestão de fichas de clientes, fatura-

ção dos artigos vendidos, gestão de contratos e contactos 

no cliente, zonas e rotas, devoluções de material, atuali-

zação de stocks, series de faturação, envio da faturação 

mensal (SAFT-PT) diretamente a Autoridade Tributária, 

ou por mail para a contabilidade.

Módulo de veículos, gestão de veículos, manutenções, 

despesas, artigos carregados e guias de transporte glo-

bais, conferencia de veículos, transferências de artigo 

automática entre veículos, comunicação automática das 

guias a Autoridade Tributária.

Módulo de vendedores, gestão de fichas de vendedor, 

gestão de comissões, por venda e/ou recebimento, valores 

recebidos e em dívida por cliente, zonas e rotas, comis-

sões pagas a vendedores, gestão de despesas (Gasóleo, 

refeição, etc).

Módulo de recebimentos, gestão de recebimentos por 

contrato, ou valor total em dívida do cliente, listagem 

de cobranças, recibos automáticos com recebimentos 

parciais, recebimentos por zona ou rota, entradas di-

retas em conta correntes dos clientes para valores não 

inerentes a atividade principal.
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PADRÕES & TEXTURAS

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

4835 - 612 GUIMARÃES
TEL: 253534200

Módulo de auto venda, em 2014, com a entrada em 

vigor da legislação que não permite a faturação ou emis-

são de guias de remessa de forma manual  a quem fature 

usando   sistemas informáticos certificados, sendo  obri-

go a emitir um documento comprovativo da entrega da 

mercadoria  na altura da venda, foi criado um modulo de 

auto venda que permite que o vendedor emita a fatura ao 

cliente final na altura da venda usando um tablet e uma 

impressora portátil  de pequenas dimensões. Este mo-

dulo além de permitir emitir documentos de venda de 

imediato, permite ainda gerir os recebimentos emitin-

do também recibos com o valor efetivamente recebido.  

É ainda possível com este modulo saber em tempo real 

a última data de compra e a última data de recebimento 

da cada cliente, bem como os produtos compradores 

e os respetivos valores, gerindo de forma eficiente, por 

exemplo as garantias.

 É ainda possível com este modulo criar contratos 

de venda na altura da venda, que podem ser assinados 

pelo cliente (assinatura com caneta especial no Tablet) 

e depois enviados de forma eletrónica (e-mail) pelo sis-

tema de back-office.

Transversal a todos os módulos pode encontrar uma 

vasta gama de relatórios e gráficos que o irão ajudar na 

gestão diária do seu negócio.

A F2M, utiliza as mais recentes tecnologias para de-

senvolvimento das suas aplicações, isso é o garante para 

o cliente de total compatibilidade com os sistemas ope-

rativos Windows atuais e com futuras atualizações e/ou 

versões.

Está ainda garantida a inclusão nas aplicações de todos 

os requisitos e solicitações legais decorrentes da legisla-

ção que venha a ser produzida pelas entidades compe-

tentes e que afetem diretamente esta área de negócio.

Se ainda não tem sistema informático, ou o que tem 

atualmente não responde as necessidades atuais e futu-

ras do seu negócio, solicite-nos uma demostração e/ou 

proposta comercial sem compromisso, vais ver que ficará 

positiva e agradavelmente surpreendido com as nossas 

soluções e preços. 

Francisco Maurício • 937 064 797 • geral@f2m.pt

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
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ELABORADA PARA FACTURAR-INFORMÁTICA E GESTÃO LDA 

Efeitos das faltas

REGIME EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIO
DE FALTAS JUSTIFICADA

Decreto-Lei n.º 10-K/2020

Assistência a cônjuge ou pessoa que viva em união 

de facto ou economia comum com o trabalhador, 

parente ou afim na linha reta ascendente.  

Prestação de socorro ou transporte, no âmbito da 

pandemia da doença COVID-19, por bombeiros 
voluntários.

1 Assistência a filho ou outro dependente a cargo 

menor de 12 anos ou independentemente da 

idade, com deficiência ou doença crónica.

2 Assistência a neto que viva com o trabalhador 

em comunhão de mesa e habitação e que seja 

filho de adolescente com idade inferior a 16 

anos.

FALTAS JUSTIFICADAS 

1 Perda de

retribuição 2 Mantêm os demais

direitos

3 Não contam para o limite anual de faltas 

previsto no Código do Trabalho 2 Caso a ausência seja imprevisível, a comunica-

ção é feita logo que possível. 

1 Com a antecedência mínima de cinco dias, 

acompanhada do motivo.

Comunicação de ausência

Não necessitando do 

acordo do empregador.

EM ALTERNATIVA

O trabalhador para prestar assistência aos filhos ou a familiar 

pode proceder à marcação de férias. 

Mediante comunicação, por escrito com antecedência de dois 

dias relativamente ao início do período de férias. 

É devida retribuição do período  de  férias corres-

pondente  igual à que o trabalhador receberia se 

estivesse em serviço efectivo. 

O pagamento do subsídio de férias podendo ser 

pago na sua totalidade até ao quarto mês seguinte 

ao do início do gozo de férias. 

Notas: Os bombeiros tem um regime diferente.

INFORMAÇÕES ÚTEIS

Segue em anexo as notas do Decreto-lei nº 10K/2020 

que diz respeito ao regime excecional e temporário de fal-

tas justificadas.

MEDIDAS EXCEPCIONAIS E TEMPORÁRIAS DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS DESTINADOS
AOS TRABALHADORES E ÀS EMPRESAS AFECTADOS PELA PANDEMIA. 

Empregadores de natureza privada, incluindo as entidades empregadoras do sector 

social, e trabalhadores ao seu serviço, afectados pela pandemia da COVID-19 e que

se encontrem, em consequência, em situação de crise empresarial  

O encerramento total ou parcial da  empresa ou estabelecimen-

to, decorrente do dever de encerramento de instalações e estabe-

lecimentos por determinação legislativa, administrativa, ou ao 

abrigo da Lei de Bases da Protecção Civil, Lei de Bases da 

Saúde, relativamente ao estabelecimento ou empresa efectiva-

mente encerrados e abrangendo os trabalhadores a estes directa-

mente afectos; 

Mediante declaração do empregador conjuntamente com a 

certidão do contabilista certificado da empresa  que o ateste: 

DEFINIÇÃO DE SITUAÇÃO DE CRISE EMPRESARIAL

APLICAÇÃO

APOIOS AO EMPREGADOR

A paragem total ou parcial da actividade da empresa ou estabele-

cimento que resulte da interrupção das cadeias de abastecimento 

globais, ou da suspensão ou cancelamento de encomendas 

(devidamente documentada).  

Quebra abrupta e acentuada de, pelo menos, 40% da facturação 

no período de trinta dias anterior ao do pedido junto dos serviços 

competentes da segurança social, com referência à média mensal 

dos dois meses anteriores a esse período, ou face ao período 

homólogo do ano anterior ou, ainda, para quem tenha iniciado 

a actividade há menos de 12 meses, à média desse período. 

•

•

Apoio extraordinário à manutenção de contrato de trabalho, 

com ou sem formação, em caso de redução temporária do 

período normal de trabalho ou da suspensão do contrato de 

trabalho, nos termos dos artigos 298.º e seguintes do Código 

do Trabalho (vulgo lay-off).

Plano extraordinário de formação;

Incentivo financeiro extraordinário para apoio à normalização 

da actividade da empresa;

Isenção temporária do pagamento de contribuições para a 

Segurança Social, a cargo da entidade empregadora (caso benefi-

cie de alguma das medidas anteriores). 

As entidades beneficiárias dos apoio podem ser fiscalizadas, pelo 

que devem criar um dossiê, com os seguintes documentos 

contabilísticos:

Balancete contabilístico referente ao mês do apoio bem como do 

respectivo mês homólogo; 

Declaração de Imposto Sobre o Valor Acrescentado (IVA) 

referente ao mês do apoio bem como dos dois meses imediata-

mente anteriores, ou a declaração referente ao último trimestre 

de 2019 e o primeiro de 2020, conforme a requerente se encontre 

no regime de IVA mensal ou trimestral respectivamente; 

Documentos demonstrativos do cancelamento de encomendas 

ou de reservas do qual resulte a redução da utilização da capaci-

dade de produção ou de ocupação da empresa ou da unidade 

afectada em mais de 40 % no mês seguinte ao do apoio.

Outros elementos comprovativos adicionais a fixar por despacho 

do membro do governo responsável pela área do trabalho e da 

segurança social.

•

•

•

•

•

•

•

•



21O Prestaneiro Março 2020

O Prestaneiro N.º 93

ELABORADA PARA FACTURAR-INFORMÁTICA E GESTÃO LDA 

Efeitos das faltas

REGIME EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIO
DE FALTAS JUSTIFICADA

Decreto-Lei n.º 10-K/2020

Assistência a cônjuge ou pessoa que viva em união 

de facto ou economia comum com o trabalhador, 

parente ou afim na linha reta ascendente.  

Prestação de socorro ou transporte, no âmbito da 

pandemia da doença COVID-19, por bombeiros 
voluntários.

1 Assistência a filho ou outro dependente a cargo 

menor de 12 anos ou independentemente da 

idade, com deficiência ou doença crónica.

2 Assistência a neto que viva com o trabalhador 

em comunhão de mesa e habitação e que seja 

filho de adolescente com idade inferior a 16 

anos.

FALTAS JUSTIFICADAS 

1 Perda de

retribuição 2 Mantêm os demais

direitos

3 Não contam para o limite anual de faltas 

previsto no Código do Trabalho 2 Caso a ausência seja imprevisível, a comunica-

ção é feita logo que possível. 

1 Com a antecedência mínima de cinco dias, 

acompanhada do motivo.

Comunicação de ausência

Não necessitando do 

acordo do empregador.

EM ALTERNATIVA

O trabalhador para prestar assistência aos filhos ou a familiar 

pode proceder à marcação de férias. 

Mediante comunicação, por escrito com antecedência de dois 

dias relativamente ao início do período de férias. 

É devida retribuição do período  de  férias corres-

pondente  igual à que o trabalhador receberia se 

estivesse em serviço efectivo. 

O pagamento do subsídio de férias podendo ser 

pago na sua totalidade até ao quarto mês seguinte 

ao do início do gozo de férias. 

Notas: Os bombeiros tem um regime diferente.

MEDIDAS EXCEPCIONAIS E TEMPORÁRIAS DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS DESTINADOS
AOS TRABALHADORES E ÀS EMPRESAS AFECTADOS PELA PANDEMIA. 

Empregadores de natureza privada, incluindo as entidades empregadoras do sector 

social, e trabalhadores ao seu serviço, afectados pela pandemia da COVID-19 e que

se encontrem, em consequência, em situação de crise empresarial  

O encerramento total ou parcial da  empresa ou estabelecimen-

to, decorrente do dever de encerramento de instalações e estabe-

lecimentos por determinação legislativa, administrativa, ou ao 

abrigo da Lei de Bases da Protecção Civil, Lei de Bases da 

Saúde, relativamente ao estabelecimento ou empresa efectiva-

mente encerrados e abrangendo os trabalhadores a estes directa-

mente afectos; 

Mediante declaração do empregador conjuntamente com a 

certidão do contabilista certificado da empresa  que o ateste: 

DEFINIÇÃO DE SITUAÇÃO DE CRISE EMPRESARIAL

APLICAÇÃO

APOIOS AO EMPREGADOR

A paragem total ou parcial da actividade da empresa ou estabele-

cimento que resulte da interrupção das cadeias de abastecimento 

globais, ou da suspensão ou cancelamento de encomendas 

(devidamente documentada).  

Quebra abrupta e acentuada de, pelo menos, 40% da facturação 

no período de trinta dias anterior ao do pedido junto dos serviços 

competentes da segurança social, com referência à média mensal 

dos dois meses anteriores a esse período, ou face ao período 

homólogo do ano anterior ou, ainda, para quem tenha iniciado 

a actividade há menos de 12 meses, à média desse período. 

•

•

Apoio extraordinário à manutenção de contrato de trabalho, 

com ou sem formação, em caso de redução temporária do 

período normal de trabalho ou da suspensão do contrato de 

trabalho, nos termos dos artigos 298.º e seguintes do Código 

do Trabalho (vulgo lay-off).

Plano extraordinário de formação;

Incentivo financeiro extraordinário para apoio à normalização 

da actividade da empresa;

Isenção temporária do pagamento de contribuições para a 

Segurança Social, a cargo da entidade empregadora (caso benefi-

cie de alguma das medidas anteriores). 

As entidades beneficiárias dos apoio podem ser fiscalizadas, pelo 

que devem criar um dossiê, com os seguintes documentos 

contabilísticos:

Balancete contabilístico referente ao mês do apoio bem como do 

respectivo mês homólogo; 

Declaração de Imposto Sobre o Valor Acrescentado (IVA) 

referente ao mês do apoio bem como dos dois meses imediata-

mente anteriores, ou a declaração referente ao último trimestre 

de 2019 e o primeiro de 2020, conforme a requerente se encontre 

no regime de IVA mensal ou trimestral respectivamente; 

Documentos demonstrativos do cancelamento de encomendas 

ou de reservas do qual resulte a redução da utilização da capaci-

dade de produção ou de ocupação da empresa ou da unidade 

afectada em mais de 40 % no mês seguinte ao do apoio.

Outros elementos comprovativos adicionais a fixar por despacho 

do membro do governo responsável pela área do trabalho e da 

segurança social.

•

•

•

•

•

•

•

•

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
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APOIO EXTRAORDINÁRIO À MANUTENÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 

Plano de formação aprovado pelo Instituto do Emprego 

e Formação Profissional, I. P. (IEFP, I. P.) 

Apoio financeiro, por trabalhador, atribuído à empresa e destina-

do, exclusivamente, ao pagamento de remunerações

Suspensão do contrato

de trabalho. 

Redução temporariamente 

dos períodos normais de 

trabalho 

Procedimentos
Comunicação, por escrito, aos trabalhadores da decisão de 

iniciar um plano de formação e a duração previsível da medida.

Remessa de informação ao IEFP, I. P. acompanhado dos 

seguinte: 

Declaração, devidamente assinada, com a descrição sumária 

da situação de crise empresarial 

Certidão do contabilista certificado da empresa a atestar a 

verificação da situação de crise empresarial, por: 

Paragem total ou parcial da actividade da empresa ou estabele-

cimento; ou 

Quebra abrupta e acentuada de, pelo menos, 40% da 

facturação; 

Listagem nominativa dos trabalhadores abrangidos e respecti-

vo número de segurança social (NISS)

A medida tem a duração apenas de um mês

A bolsa é suportada integralmente pelo IEFP, I. P.), sendo o 

valor é entregue ao empregador que o transfere, obrigatoria-

mente, para o trabalhador.

Cada trabalhador recebe um valor proporcional às horas de 

formação frequentadas, até ao limite de 50% da sua retribuição 

ilíquida, com um limite máximo igual ao valor da retribuição 

mínima mensal garantida (ou seja, 635 euros)

•

•

Procedimentos
Comunicação, por escrito, aos trabalhadores da decisão de 

reduzir ou suspender a prestação de trabalho.

Remessa de requerimento electrónico ao serviço competente 

da área da segu rança social acompanhado dos seguinte: 

Declaração, devidamente assinada, com a descrição sumária 

da situação de crise empresarial

Certidão do contabilista certificado da empresa a atestar 

a verificação da situação de crise empresarial, por:

Paragem total ou parcial da actividade da empresa ou 

estabelecimento; ou 

Quebra abrupta e acentuada de, pelo menos, 40% da 

facturação; 

Listagem nominativa dos trabalhadores abrangidos e respecti-

vo número de segurança social (NISS) 

A medida tem a duração de um mês, sendo, excepcionalmente, 

prorrogável mensalmente, até ao má ximo de três meses.

O trabalhador tem direito a uma compensação retrib utiva é 

igual a dois terços da retribuição normal ilíquida, ou à retribui-

ção mínima mensal garantida (RMMG), correspondente ao seu 

período norma l de trabalho, consoante o que for mais elevado, 

e tem como limite máximo o triplo da RMM G (1.905 euros) 

Em regime de redução do período normal de trabalho é assegu-

rado ao trabalhador o direito ao respectivo salário, calculado em 

proporção das horas de trabalho mas no mínimo receberá 

sempre 2/3 da  retribuição normal ilíquida, ou o RMMG. 

A compensação retributiva é paga pelo empregador 

O empregador tem direito a um apoio financeiro no valor 70% 

de 2/3 da retribuição normal ilíquida de cada trabalhador 

abrangido, até ao limite de 1.333, 5 euros por trabalhador. 

Em caso de redução do período normal de trabalho, a com 

pensação é atribuída na medida do estritamente necessário para, 

conjuntamente com a retribuição de trabalho prestado na 

empresa ou fora d ela, assegurar o montante mínimo de 2/3 da 

remuneração normal ilíquida do trabalhador, ou RMMG . 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

i

ii

•

•

•

i

ii

•

SE BENEFICIAR DE UM APOIO EXTRAORDINÁRIO À MANUTENÇÃO
DE CONTRATO DE TRABALHO TERÁ DIREITO:  

Incentivo financeiro extraordinário para apoio

à normalização/retoma da actividade da empresa  

Isenção temporária do pagamento de contribuições para

a Segurança Social, a cargo da entidade empregadora 

Aplica-se durante o período de vigência das medidas relativa-

mente :  

  Trabalhadores abrangidos pelas medidas

  Membros dos órgãos estatutários 

 Aplica-se a trabalhadores independentes e respectivos 

  cônjuges (caso estes sejam entidades empregadoras benefi-

  ciárias). 

Mantém-se a obrigação de entrega:  

  Das quotizações 

  Declaração de remunerações autónomas dos trabalhadores 

  Declarações t rimestrais (trabalhadores independentes) 

a)

b)

c)

 

1

2

3

A conceder pelo IEFP, I. P., pago de uma só vez e com o valor 

de uma RMMG por trabalhador. 

Procedimento: o empregador apresenta requerimento ao IEFP, 

I. P., acompanhado dos seguintes documentos:    

Balancete contabilístico referente ao mês do apoio bem 

como do respectivo mês homólogo;

Declaração de Imposto Sobre o Valor Acrescentado (IVA) 

referente ao mês do apoio bem como dos dois meses imedia-

tamente anteriores, ou a declaração referente ao último 

trimestre de 2019 e o primeiro de 2020, conforme a 

requerente se encontre no regime de IVA mensal ou trimes-

tral respectivamente; 

Documentos demonstrativos do cancelamento de encomen-

das ou de reservas do qual resulte a redução da utilização da 

capacidade de produção ou de ocupação da empresa ou da 

unidade afectada em mais de 40 % no mês seguinte ao do 

apoio.

Outros elementos comprovativos adicionais a fixar por 

despacho do membro do governo responsável pela área do 

trabalho e da segurança social. 

•

•

•

•

NÃO É PERMITIDO AO EMPREGADOR
ENQUANTO ESTIVER A RECEBER APOIO

FINANCEIRO O SEGUINTE: 

Despedimento, excepto por facto imputável ao trabalhador;( 

“o empregador não pode fazer cessar contratos de trabalho de 

trabalhador abrangido por aquelas medidas, ao abrigo das 

modalidades de despedimento colectivo ou despedimento por 

extinção do posto de trabalho”)

Não cumprimento pontual das obrigações retributivas devidas 

aos trabalhadores;

Não cumprimento pelo empregador das suas obrigações legais, 

fiscais ou contributivas;

Distribuição de lucros durante a vigência das obrigações 

decorrentes da concessão do incentivo, sob qualquer forma, 

nomeadamente a título de levantamento por conta;

Incumprimento, imputável ao empregador, das obrigações 

assumidas, nos prazos estabelecidos;

Prestação de falsas declarações;

Prestação de trabalho à própria entidade empregadora por 

trabalhador abrangido pela medida de apoio extraordinário à 

manutenção de contrato de trabalho na modalidade de suspen-

são do contrato, ou para lá do horário estabelecido, na modali-

dade de redução temporária do período normal de trabalho.

•

•

•

•

•

•

•
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APOIO EXTRAORDINÁRIO À MANUTENÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 

Plano de formação aprovado pelo Instituto do Emprego 

e Formação Profissional, I. P. (IEFP, I. P.) 

Apoio financeiro, por trabalhador, atribuído à empresa e destina-

do, exclusivamente, ao pagamento de remunerações

Suspensão do contrato

de trabalho. 

Redução temporariamente 

dos períodos normais de 

trabalho 

Procedimentos
Comunicação, por escrito, aos trabalhadores da decisão de 

iniciar um plano de formação e a duração previsível da medida.

Remessa de informação ao IEFP, I. P. acompanhado dos 

seguinte: 

Declaração, devidamente assinada, com a descrição sumária 

da situação de crise empresarial 

Certidão do contabilista certificado da empresa a atestar a 

verificação da situação de crise empresarial, por: 

Paragem total ou parcial da actividade da empresa ou estabele-

cimento; ou 

Quebra abrupta e acentuada de, pelo menos, 40% da 

facturação; 

Listagem nominativa dos trabalhadores abrangidos e respecti-

vo número de segurança social (NISS)

A medida tem a duração apenas de um mês

A bolsa é suportada integralmente pelo IEFP, I. P.), sendo o 

valor é entregue ao empregador que o transfere, obrigatoria-

mente, para o trabalhador.

Cada trabalhador recebe um valor proporcional às horas de 

formação frequentadas, até ao limite de 50% da sua retribuição 

ilíquida, com um limite máximo igual ao valor da retribuição 

mínima mensal garantida (ou seja, 635 euros)

•

•

Procedimentos
Comunicação, por escrito, aos trabalhadores da decisão de 

reduzir ou suspender a prestação de trabalho.

Remessa de requerimento electrónico ao serviço competente 

da área da segu rança social acompanhado dos seguinte: 

Declaração, devidamente assinada, com a descrição sumária 

da situação de crise empresarial

Certidão do contabilista certificado da empresa a atestar 

a verificação da situação de crise empresarial, por:

Paragem total ou parcial da actividade da empresa ou 

estabelecimento; ou 

Quebra abrupta e acentuada de, pelo menos, 40% da 

facturação; 

Listagem nominativa dos trabalhadores abrangidos e respecti-

vo número de segurança social (NISS) 

A medida tem a duração de um mês, sendo, excepcionalmente, 

prorrogável mensalmente, até ao má ximo de três meses.

O trabalhador tem direito a uma compensação retrib utiva é 

igual a dois terços da retribuição normal ilíquida, ou à retribui-

ção mínima mensal garantida (RMMG), correspondente ao seu 

período norma l de trabalho, consoante o que for mais elevado, 

e tem como limite máximo o triplo da RMM G (1.905 euros) 

Em regime de redução do período normal de trabalho é assegu-

rado ao trabalhador o direito ao respectivo salário, calculado em 

proporção das horas de trabalho mas no mínimo receberá 

sempre 2/3 da  retribuição normal ilíquida, ou o RMMG. 

A compensação retributiva é paga pelo empregador 

O empregador tem direito a um apoio financeiro no valor 70% 

de 2/3 da retribuição normal ilíquida de cada trabalhador 

abrangido, até ao limite de 1.333, 5 euros por trabalhador. 

Em caso de redução do período normal de trabalho, a com 

pensação é atribuída na medida do estritamente necessário para, 

conjuntamente com a retribuição de trabalho prestado na 

empresa ou fora d ela, assegurar o montante mínimo de 2/3 da 

remuneração normal ilíquida do trabalhador, ou RMMG . 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

i

ii

•

•

•

i

ii

•

SE BENEFICIAR DE UM APOIO EXTRAORDINÁRIO À MANUTENÇÃO
DE CONTRATO DE TRABALHO TERÁ DIREITO:  

Incentivo financeiro extraordinário para apoio

à normalização/retoma da actividade da empresa  

Isenção temporária do pagamento de contribuições para

a Segurança Social, a cargo da entidade empregadora 

Aplica-se durante o período de vigência das medidas relativa-

mente :  

  Trabalhadores abrangidos pelas medidas

  Membros dos órgãos estatutários 

 Aplica-se a trabalhadores independentes e respectivos 

  cônjuges (caso estes sejam entidades empregadoras benefi-

  ciárias). 

Mantém-se a obrigação de entrega:  

  Das quotizações 

  Declaração de remunerações autónomas dos trabalhadores 

  Declarações t rimestrais (trabalhadores independentes) 

a)

b)

c)

 

1

2

3

A conceder pelo IEFP, I. P., pago de uma só vez e com o valor 

de uma RMMG por trabalhador. 

Procedimento: o empregador apresenta requerimento ao IEFP, 

I. P., acompanhado dos seguintes documentos:    

Balancete contabilístico referente ao mês do apoio bem 

como do respectivo mês homólogo;

Declaração de Imposto Sobre o Valor Acrescentado (IVA) 

referente ao mês do apoio bem como dos dois meses imedia-

tamente anteriores, ou a declaração referente ao último 

trimestre de 2019 e o primeiro de 2020, conforme a 

requerente se encontre no regime de IVA mensal ou trimes-

tral respectivamente; 

Documentos demonstrativos do cancelamento de encomen-

das ou de reservas do qual resulte a redução da utilização da 

capacidade de produção ou de ocupação da empresa ou da 

unidade afectada em mais de 40 % no mês seguinte ao do 

apoio.

Outros elementos comprovativos adicionais a fixar por 

despacho do membro do governo responsável pela área do 

trabalho e da segurança social. 

•

•

•

•

NÃO É PERMITIDO AO EMPREGADOR
ENQUANTO ESTIVER A RECEBER APOIO

FINANCEIRO O SEGUINTE: 

Despedimento, excepto por facto imputável ao trabalhador;( 

“o empregador não pode fazer cessar contratos de trabalho de 

trabalhador abrangido por aquelas medidas, ao abrigo das 

modalidades de despedimento colectivo ou despedimento por 

extinção do posto de trabalho”)

Não cumprimento pontual das obrigações retributivas devidas 

aos trabalhadores;

Não cumprimento pelo empregador das suas obrigações legais, 

fiscais ou contributivas;

Distribuição de lucros durante a vigência das obrigações 

decorrentes da concessão do incentivo, sob qualquer forma, 

nomeadamente a título de levantamento por conta;

Incumprimento, imputável ao empregador, das obrigações 

assumidas, nos prazos estabelecidos;

Prestação de falsas declarações;

Prestação de trabalho à própria entidade empregadora por 

trabalhador abrangido pela medida de apoio extraordinário à 

manutenção de contrato de trabalho na modalidade de suspen-

são do contrato, ou para lá do horário estabelecido, na modali-

dade de redução temporária do período normal de trabalho.

•

•

•

•

•

•

•
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DIVERSOS

FACTURAS E RECIBOS ENVIADOS
POR E-MAIL

Este nosso programa foi actualizado e dá neste mo-

mento para enviar as facturas e recibos do pagamentos 

de quotas por e-mail. Assim se tiver e-mail, começaremos 

a enviar estes documentos por email e não pelo correio. 

Torna-se mais prático e mais cómodo tanto para a asso-

ciação, como para os associados.  

Mas temos nota que alguns associados não têm email, 

outros não o consultam e, nestes casos, estes documentos 

continuam a ser enviados pelos CTT.

Caso faça algum pagamento e não receba a devida factu-

ra e recibo, solicitamos que nos informem, para verificar-

mos a situação. 

QUOTAS

Estamos a viver tempos muito difíceis e disso, ninguém 

tem dúvidas. Mas todos nós continuamos a ter as nossas 

responsabilidades e teremos que tentar não descuidar de-

las. Assim, pedimos encarecidamente que analisem a vossa 

situação e caso tenham quotas vencidas, agradecemos que 

as liquidem logo que fosse possível.

Não deixem acumular valores, torna-se muito mais 

difícil regularizar a situação. Assim, e para que seja 

mais cómodo para si, poderá fazer os respectivos pa-

gamentos por transferência bancária: NIB 0010 0000 
20457180001 39.

Ficamos sinceramente gratos pela vossa compressão. 

GRUPO WHATSAPP DA APCVD

Mais uma vez apelamos ao bom senso de quem utiliza 

o grupo WattsApp da APCVD. Este grupo foi criado com 
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a intenção de ser um veículo de informação útil para 

todos os associados.

Não o podemos utilizar mais com informações úteis 

e muito importantes que estão sempre a surgir, porque 

nem todos os associados aderiram a ele. 

Era de facto um meio de comunicação essencial e por 

isso apelamos a todos os associados que aderiam a esta 

modalidade. Assim teriam as informações muito mais 

rápidas e sem custos para a nossa Associação.

Temos que aderir a estas novas tecnologias, torna-se 

mais simples e rentável. Solicitamos a todos os associa-

dos que adiram ao grupo e nos enviem os vossos e-mails 

para que consigamos dar as informações com a maior 

brevidade possível.

Se todos o utilizassem devidamente, todos ficaríamos 

a ganhar. Pensem nisso! 

COVID-19

Estamos a viver um tempo de incerteza, mas convictos 

de que conseguiremos ultrapassá-lo com saúde e com a 

colaboração de todos.

Temos que manter a calma, a serenidade e sermos 

compreensivos com toda esta situação. Há que nos pro-

teger, tomarmos as devidas precauções para o nosso bem 

e de todos nós.

É uma pandemia que ninguém esperava, ninguém es-

tava preparado para uma situação tão drástica como esta.

A nossa actividade, como tantas outras será muito 

afectada, o estarmos em contacto directo com o público, 

lidar com dinheiro todos os dias e os bens que comercia-

lizamos não serem bens de primeira necessidade, tudo 

isto leva a termos que parar, até que haja novas informa-

ções, ou que a situação permita trabalhar.

Vamos fazer dos nossos dias, sorrisos de fé, nesta época 

em que a tristeza, o sofrimento, o medo e a preocupação 

tá a tomar conta de todos nós. Que nunca nos falte a espe-

rança, e tenhamos muita força e coragem para ultrapassar 

esta fase mais complicada da nossa vida. 

Pela saúde de todos, contamos consigo na prevenção. 



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. 

O segredo é um só:

Acreditar que tudo vai
dar certo, porque vai!



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



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

Avenida da Filarmónica 
Apartado 77
2449-909 Pataias

+351 244 587 440

Gerente José Coutinho 
914 117 606

244 587 449

geral@famacmobiliario.pt




