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EDITORIAL: MÃOS À OBRA

Nasci nas encostas do rio Zêzere e em toda a minha 

vida nada foi fácil, desde muito cedo fui habituado a não 

dormir as manhãs na cama, sacrifícios, trabalho duro no 

campo onde aprendi coisas que ainda hoje são úteis, al-

gumas outras actividades e pelos anos de 1980 vim parar 

a esta atividade. 

Alguns anos depois e já com alguma experiência na 

rua, comecei a dar-me conta de muita intranquilida-

de por parte de alguns colegas e de mim próprio sobre  

o risco que corríamos de ser ilegalizados ou então de nos 

caírem em cima com exigências de licenças, taxas e taxi-

nhas, que iriam limitar ou mesmo inviabilizar o exercício 

da actividade. É importante não esquecer que as autar-

quias locais ameaçavam constantemente que deveríamos 

ser considerados vendedores ambulantes e assim só po-

deríamos vender em locais certos e com licença camará-

ria em cada concelho onde fossemos vender.  

Pensei que alguma coisa se tinha que fazer e quanto 

antes e comecei a ouvir a mesma opinião de alguns co-

legas e amigos. No ano de 1995 nalgumas idas à terra 

com o meu irmão Silvério Mateus, a visitar os nossos 

pais, íamos trocando impressões e consegui que ele se 

interessasse para se criar uma associação que permitisse 

agregar e representar os interesses dos associados tendo 

em vista legalizar a actividade que era então considerada 

como quase clandestina.

 

Não foi fácil, pois não sabia se podia contar com a maio-

ria dos colegas que faziam a mesma coisa, havia algumas 

desconfianças e havia também quem achava que era me-

lhor andar mais ou menos escondido para não ter chatices, 

além de ter ouvido que havia quem já tivesse tentado fazer 

alguma coisa e nada tinha conseguido.

Apesar deste ambiente algo negativo não desisti e com 

a ajuda de outros fomos passando palavra uns aos outros 

começando então a ser claro que era possível e desejável 

criar uma associação que, como é sabido de todos, veio 

a ter a designação de APCVD. O caminho foi-se fazen-

do, é justo dizer que muitos responderam positivamente 

e colaboraram em diversas tarefas integrando os órgãos 

sociais.

Pelo meu lado nunca quis colher os louros da ideia e, em-

bora tivesse integrado a primeira direcção, nunca procurei 

lugares de destaque.
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Mas também não virei a cara, quando foi necessário 

avancei com sacrifício da minha vida pessoal e empresarial. 

Seja-me permitido recordar que numa dada altura, quan-

do havia um movimento para acabar com a associação que 

tanto custara a erguer, me apresentei a eleições e perma-

neci à frente da Direção por um período de 6 anos até ter  

a certeza que já não havia retrocesso.

Voltei de novo a sair e outras direções tomaram os des-

tinos da associação, penso e tenho a certeza que todos fi-

zeram o seu melhor. 

Agora, mais uma vez, não podia ficar indiferente ao 

contínuo desagrado da generalidade dos associados que 

se questionavam sobre a utilidade da associação, que van-

tagens é que quem paga quotas retirava dela, ao ponto  

de muitos deles a irem abandonando, verificando-se que 

dos mais de 300 associados que já estiveram inscritos res-

tar agora pouco mais de metade.

A Direção anterior mostrava sinais de não querer conti-

nuar e, não pretendendo ofender ninguém, formei então 

uma lista com que me apresentei a eleições, eleições essas 

que lamentavelmente foram muito pouco concorridas tal 

era já o desânimo e o desagrado da maioria dos associados.

Apesar das dificuldades e sabendo que não se podem 

fazer nem esperar milagres, os novos órgãos sociais e em 

especial a nova Direção estão imbuídos de uma grande 

vontade de fazer o melhor que puderem e souberem. Re-

jeitamos qualquer ideia de ser milagreiros mas não somos 

amadores nem inconscientes, vamos dar o nosso melhor.

Temos uma atividade nobre de que nos devemos orgu-

lhar, que permite que muitos dos nossos clientes tenham 

acesso a bens que doutro modo não poderiam comprar, 

não nos esquecendo também que é o nosso ganha-pão. 

Esta Direção na primeira reunião, ao ter conhecimento 

de vários assuntos pendentes a que não era dada a devida 

sequência e sabendo de algum descontentamento por par-

te de muitos associados, decidiu por unanimidade não re-

novar a avença com o Sr Dr. Nélson Tereso e a sua equipa, 

ao qual aproveitamos para deixar os agradecimentos por 

parte da Associação já que esta decisão não foi movida por 

quaisquer razões pessoais.

Por outro lado queremos reestruturar o apoio jurídico 

aos associados dando-lhe mais e melhores serviços como 

a seu tempo anunciaremos. 

Esta Direção nestes próximos dois anos vai tentar fa-

zer o melhor possível, limando algumas arestas, para que  

se consiga melhoramentos e fazer de tudo para cativar 

os associados, para que eles se sintam protegidos peran-

te a sua profissão e para que os que assim entenderem 

sintam vontade de regressar.

Todos somos poucos e cada um de nós será mais forte 

se a Associação também o for. Contamos com todos vós.

José Carlos Dias Mateus
“A Equipa APCVD”   
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Fundada em 3 de Janeiro de 1983, como Braz & Braz, Lda. por 
vontade dos seus sócios, José Brás Antunes e Conceição 
Brás, teve a sua sede inicialmente na Rua da República, 
nº 97 na Figueira da Foz, encontrando-se presentemente 
na Rua Ângelo de Carvalho, nº 25. 

Ocupando uma área de 3500m2 com escritórios, sector 
comercial e stand de vendas, singrou como empresa 
familiar com a ajuda de uma fantástica equipa de trabalho, 
crescendo até ao lugar que hoje ocupa  e criando uma 
marca própria “BRAZÃOTEX”.

Disponível na

DISPONÍVEL NO

Catálogo digital disponível  
na App Brazaotex

Temos como missão criar valor para os nossos clientes 
e colaboradores, atuando no mercado Home-textil com 
ambição, inovação e competitividade, promovendo o 
respeito pelos princípios de ética e de sustentabilidade.

Criada com um target vocacionado exclusivamente 
para os Prestaneiros, onde em conjunto com os nossos 
parceiros apresentamos as melhores soluções de 
decoração e conforto.

A qualidade dos nossos produtos, a capacidade de resposta 
ao que nos é solicitado, bem como os profissionais que 
connosco cooperam, tem sido sem dúvida, uma mais valia 
para os resultados e empreendedorismo da empresa. 

A nossa vontade de crescer, faz com que nos desafiemos a 
nós próprios com muito entusiasmo e determinação.

A inovação e empreendedorismo são a nossa cultura, não 
temos medo de ser criativos, e a nossa agenda tem sido 
sempre vocacionada para os nossos clientes e isso tem 
revertido em novas oportunidades de crescimento.

A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo, temos 
gasto a nossa energia e talento com os nossos clientes, 
tem sido este o nosso estilo de vida e continuará a sê-lo.
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REAFIRMAÇÃO DA LINHA DE ATUAÇÃO DA 
APCVD E AGRADECIMENTO ESPECIAL PELO 
APOIO RECEBIDO

Reafirmando a linha de atuação   

e apelando aos apoios das direcções 

anteriores e do seu trabalho, a nova 

direcção não pode deixar de renovar 

o pedido de ajuda a quem sempre nos 

apoiou e esteve connosco e, por esta 

razão, de agradecer a todos que con-

tribuíram para melhorar o papel da APCVD, com especial 

destaque para a Câmara Municipal de Oleiros e seus repre-

sentantes e a pessoas que estiveram sempre presentes na 

vida da APCVD, desde a sua fundação até hoje.

É, pois, justo realçar que a APCVD contou sempre 

com o apoio da Câmara Municipal de Oleiros, de onde 

a maioria dos associados é originária, que sempre se fez 

representar na generalidade dos eventos da Associação, 

através da presença dos seus mais destacados órgãos exe-

cutivos disponíveis nessas datas, concedendo-nos tam-

bém alguns apoios materiais e monetários dentro do que 

legalmente lhe vem sendo possível e de que se destaca  

o patrocínio dos nossos congressos.

Sendo assim, não podemos deixar de dirigir um agra-

decimento muito especial ao seu anterior presidente 

José Santos Marques, ao actual presidente Dr. Fernando 

Jorge, ao Vice-presidente, Sr. Vitor Antunes, Vereadores 

e restantes outros órgãos executivos, em funções neste  

momento e nos anos anteriores desde 1996, que foram 

sempre incansáveis para estarem presentes quando ne-

cessário.

Em termos individuais e de entre outras pessoas que me-

receriam ser destacadas queremos lembrar aqui o Comen-

tador José Santos Marques, que ajudou a fundar a APCVD 

e a legalizar a nossa atividade, junto com o Sr. Dr. Silvério 

Mateus que estiveram sempre presentes, e dedicaram-se  

de corpo e alma para que esta associação existisse e che-

gasse onde chegou.

Conseguimos lançar um livro, porque o Sr. Presiden-

te Fernando Jorge nos incentivou a isso e se prontificou 

também para colaborar não só em textos como também 

com os custos da sua edição. Sem esse apoio seria difícil 

termos hoje esta magnifica obra. E aqui um agradeci-

mento profundo ao Dr. Silvério Mateus que foi o autor 

do livro de espontânea vontade, por todo o seu trabalho, 

empenho e dedicação.

Agradecemos em nome da Direcção e de todos os as-

sociados, tudo o que a Câmara Mundial de Oleiros e as 

pessoas nomeadas vieram fazendo pela nossa Associação 

dizendo-lhe que continuamos a contar com eles. A todos 

um bem-haja. 

A Direção da APCVD     

A VOZ AOS MAIS NOVOS 
- “DE ESTUDANTE A VENDEDOR
PORTA-A-PORTA”

Sou o Filipe André Mateus Afonso, dos mais recentes 

sócios nesta nossa associação APCVD e quero vos deixar 

um pouco da minha história da vinda para este ramo. Antes 

de mais quero deixar um especial 

agradecimento ao meu pai 

José Afonso Batista  

e ao meu irmão 

Sérgio Miguel 

Mateus Afonso, 

  que foram as 
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pessoas que me ajudaram no início desta nobre actividade,  

e que mesmo não achando boa ideia da minha parte deixar 

os estudos (na altura a frequentar a faculdade) sempre me 

apoiaram e ajudaram no que puderam.

Desde pequeno que o trabalho do pai me desper-

tou alguma atenção e vontade de ajudar pois nas Ins-

talações do nosso conhecido amigo António do Carmo 

Afonso havia sempre movimento de carros a carregar, a 

descarregar, fornecedores a vender, e toda a camarada-

gem que era ali vivida era saudável. Mas uns bons anos 

se passaram o pai começou a trabalhar por conta pró-

pria e algumas ajudas iam sendo necessárias. A entrega 

de mobiliários de electrodomésticos nos finais dos meses 

onde tanto eu como o meu irmão sempre ajudávamos  

o pai nessas tarefas. 

Aquando a minha entrada para a faculdade e o irmão já  

se ter juntado ao pai a trabalhar para ele as tarefas lá em casa  

começavam a ser mais. Fazer guias, marcações de ma-

terial, algumas compras de mercadorias, o pai gosta-

va de nos pedir opinião o bichinho deste ramo come-

çou  a desenrolar-se. Apesar de sempre ter cumprido 

com os estudos comecei a sentir que o meu lugar não 

era atrás de uma secretária ou algo que tivesse a ver com  

o curso de informática que estava a tirar na altura.

Graças a haver uma carrinha vaga em casa que estava lá 

sempre parada, em Setembro de 2013 fiz a proposta ao pai 

de a carregar e ir experimentar a bater umas portas e experi-

mentar a minha sorte. Ainda me lembro da minha primeira 

venda em Arrouquelas, Rio Maior, uma camisa de dormir e 

uma frigideira, cliente que ainda hoje brinca, por ter sido a 

minha primeira cliente. E assim começou a minha luta após 

uma semana pela zona de Rio Maior e Cartaxo, decidi ir para  

o Alentejo, Pavia a primeira terra alentejana.

Após meio ano de trabalho e o pai ver que tinha  

algum jeito para o ramo, o pai deu-me um dia de vol-

ta dele na zona de Sines, zona que expandi ao lon-

go do tempo. Hoje passados seis anos vejo que valeu  

a pena a minha escolha, com muito trabalho e gosto por 

esta profissão, fui muito bem recebido por colegas que  

já faziam as zonas onde fui fazer clientes. Criaram-

-se novas amizades e digo com toda a certeza que faço 

o que gosto, e tenho muito orgulho em ter seguido  

o ramo que sempre me lembro haver lá em casa.

Quero também agradecer ao nosso actual presidente da 

APCVD, José Carlos Dias Mateus pelo convite que me fez 

para pertencer à actual direcção e todos os colegas que ini-

ciaram este projecto connosco. 

Falo-vos ainda da recente experiencia na partici-

pação no Programa da Cristina Ferreira, onde com 

tamanho orgulho tentei mostrar que a nossa pro-

fissão se mantém bem activa, e face aos avanços tecno-

lógicos e casas de vendas Online continuamos em força  

a praticar as nossas vendas e a servir os nossos clientes  

da melhor forma. Um abraço a todos.

Filipe Afonso Sócio nº329  
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APCVD NO PROGRAMA DA CRISTINA  
FERREIRA - SIC 

A Direção teve muito orgulho e muito gosto em estar 

no pograma da Cristina Ferreira, na televisão SIC, no dia 

23 de Agosto de 2019, para uma rubrica sobre a venda 

“porta a porta” e onde tivemos a honra e o privilégio  

de podermos apresentar a todo o País o que fazemos,  

o que é a nossa actividade e nobre profissão.

Foi gratificante poder mostrar ao País que esta profissão 

encontra-se no activo e junto da população, apresentando 

as vantagens face à concorrência e as vantagens que tem 

face ao comércio on-line, hoje cada vez mais divulgado  

e em expansão. 

É muito importante salientar as nossas vantagens com-

petitivas, mostrar que nada chega ao impacto do que  

é o vendedor estar frente a frente com o cliente, poder 

mostrar tudo aquilo que vende e explicar todos os produ-

tos para que o cliente conheça o produto que comprou, 

como funciona, e para que fique satisfeito e com vontade 

de continuar a comprar-nos.

Aqui e uma vez mais ficou claro que nos podemos or-

gulhar do que fazemos, da maneira como conseguimos 

chegar ao cliente e a modalidade da própria venda que 

praticamos. 

Cabe a cada um dos associados credibilizar também  

a sua atuação perante os clientes e aproveitar o impacto 

positivo deste tipo de programas.

Um dos nossos mais novos associados, Filipe Afonso 

deu a cara com uma bela reportagem em que deu conta 

do seu gosto por esta profissão e foi um bom exemplo  

de que esta actividade continua em força com gente nova 

a segui-la.

Também a pedido da SIC, o nosso presidente, José Car-

los Mateus, com mais alguns anos de experiência, pode 

fazer uma grande demostração da nossa classe e da pro-

fissão da venda ao domicílio que todos nos devíamos or-

gulhar e dar mais valor ao que nos dá o pão de cada dia.

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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Chamamos a atenção que a produção do programa 

pediu para que o mesmo fosse atractivo para os espec-

tadores, que não queriam um programa pesado e com 

grandes conversas muito sérias.

O presidente da Direção, com a experiência que 

tem, tentou aproveitar estas indicações, gracejou com 

os elementos do programa e aproveitou para demons-

trar que o prestaneiro tem uma relação familiar com 

os clientes, que os clientes podem confiar nele, que  

os seus produtos não são de menor qualidade nem são 

mais caros que os produtos da concorrência.Pelos ecos 

e comentários sérios que nos foram chegando, de cole-

gas e clientes, cremos que esta mensagem passou bem  

no programa.

Apesar de estarmos em tempo de férias, a Direção pro-

curou informar antecipadamente  todos os associados 

desta nossa intervenção para poderem ver o programa  

e se sentirem cada vez mais orgulhosos do que fazem. 

Grande parte dos nossos clientes viram o programa  

e é uma mais-valia para a nossa associação e para os seus 

associados. 

Um programa com a projecção nacional como é aque-

le em que estivemos não deixa de dar maior visibilidade  

à actividade da venda ao domicílio, mas, sobretudo, deu-

-lhe maior credibilidade, mostrou também que os nossos 

clientes ficam melhor servidos ao nível da informação 

e do apoio que podem receber comparativamente com 

aquilo que recebem nas grandes superfícies e no comér-

cio sedentário em geral.

A Direção  

NOVO DESAFIO

Como todos sabem, no passado mês de Junho, houve 

eleições para eleger os novos corpos sociais para a nos-

sa Associação. É sempre com muita expectativa que 

este dia é esperado, porque nunca sabemos quem toma 

os destinos da Associação. Os mandatos são de dois em 

dois anos e é cada vez mais difícil arranjar elementos para 

os cargos necessários. Mas felizmente, tudo correu bem  

e temos mais um mandato pela frente.

Antes de mais quero dar as boas vindas à nova Di-

recção que agora entrou em funções. Há elementos 

com que já trabalhei, alguns durante muitos anos que  

é o caso do novo presidente José Carlos Dias Mateus, 

outros, alguns mandatos e aqueles que é pela primeira 

vez, mas que penso que todos juntos seremos uma gran-

de equipa. Desejo que todos os projectos e objetivos em 

mente sejam realizados e alcançados e que seja sempre  

a pensar no bem-estar de todos os associados. É grati-

ficante entrarem pessoas novas nos mandatos, (Sr. Abí-

lio Luís e o Sr. Filipe Afonso) pois só assim perceberão  

o funcionamento da associação e poderão dar o seu melhor 

com novas ideias e novos desafios.
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Não posso deixar ainda de salientar os restantes elemen-

tos dos órgãos sociais, Assembleia Geral e Conselho Fis-

cal, que embora não estejam tão presentes no dia-a-dia  

da Associação, são também indispensáveis.

Para que os associados tenham benefícios, e a asso-

ciação continue o trabalho iniciado em 1996, há que 

trabalhar em prol disso, como sempre se fez até aos 

dias de hoje. O dinamismo, a dedicação, o respeito,  

o profissionalismo, a humildade têm que estar sem-

pre de mãos dadas, para que tudo corra da melhor for-

ma, para que a nossa associação una cada vez mais 

os associados, só assim funcionará e alcançaremos  

o pretendido.

 Se continuarmos nesta caminhada, trabalhando com 

esse profissionalismo, disposição e dedicação é seguro que 

o futuro desta associação será brilhante. 

Quando se reúne umas equipas competentes é quase 

certo que os frutos serão colhidos. É um orgulho com-

partilhar este local de trabalho com profissionais tão ca-

pazes, dedicados e competentes.

A Associação faz este ano 23 anos, já é algum tempo,  

já se fez imensa coisa para que os associados possam 

exercer a sua actividade de uma forma digna e que 

todos se deviam orgulhar.

Agradeço e deixo aqui a minha gratidão a todos  

os elementos destas grandes equipas que colaboraram 

comigo, em todos estes anos, não só os associados, 

como também o Dr. Silvério Mateus, a Dra. Isilda, 

fornecedores, advogados na parte jurídica e outras en-

tidades que fazem parte do dia-a-dia e do funciona-

mento da nossa associação.

 Dia 18 de Setembro celebro 21 anos ao serviço  

da APCVD, que muito me orgulho, sempre tentei dar  

o meu melhor e vou seguir os mesmos passos. 

A todos muito obrigada.  

A secretária
Silvina Marçal  

AINDA SOBRE O LIVRO
DE RECLAMAÇÕES 

A venda de bens e a prestação de serviços efectuadas 

pelos prestaneiros na modalidade “porta a porta”, atra-

vés de viaturas móveis, exclui os respectivos operado-

res da obrigação de possuir o livro de reclamações seja  

no formato físico seja no formato electrónico.

O Prestaneiro n.º 90 forneceu aos associados um vas-

to conjunto de informação sobre o livro de reclamações 

(vd. páginas 13 a 16).

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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e contactar com os clientes através de um estabeleci-

mento fixo que é o que a lei exige para impor a obriga-

toriedade de tal livro.  

Fica, pois, o esclarecimento solicitado de que as car-

rinhas não estão legalmente obrigadas a ter o livro de 

reclamações, seja no formato físico seja no formato 

electrónico, devendo esclarecer os seus clientes dessa 

isenção no caso de ser suscitada a sua apresentação.

Obviamente que a resposta já será diferente para o 

caso de quem exerça total ou principalmente a sua ac-

tividade através de um estabelecimento fixo, na moda-

lidade do denominado comércio sedentário, caso em 

que a obrigação existe e deve ser cumprida. 

Para emitir esta opinião, o signatário baseia-se na le-

tra da lei que é o principal e mais relevante elemento de 

interpretação das leis, como se aprende logo no primei-

ro ano do curso de direito, sendo claro que a letra da lei  

é bem explicita ao determinar que os livros de recla-

mações se aplicam à prática do comércio em que a 

relação com o cliente é estabelecida num local fixo, 

Surgiram no entanto algumas dúvidas sobre se os as-

sociados que exercem a sua atividade de venda de bens 

e de prestação de serviços conexos, através de viaturas 

móveis, também estão sujeitos à obrigação de adquirir  

e disponibilizar este livro aos seus clientes?

A resposta a esta pergunta é claramente negativa. Ou 

seja, tal como consta na lei e tal como foi assinalado  

no Prestaneiro n.º 90, a obrigação de possuir li-

vro de reclamações, seja no formato físico seja no 

formato electrónico, aplica-se a quem tem um es-

tabelecimento fixo onde exerce de forma exclu-

siva ou principalmente a sua actividade de ven-

dedor de bens e/ou de prestador de serviços, 

sendo nesse estabelecimento físico que contacta com  

os seus clientes.

Assim, como é bom de ver, os associados da APCVD 

que exercem a sua actividade de venda de bens e da pres-

tação de alguns serviços conexos com a venda (serviços 

de assistência técnica, reparações, etc) na modalidade 

de venda ao domicílio (também designada venda porta 

a porta), não preenchem o requisito de fazer as vendas  
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não havendo, pois, qualquer dúvida sobre a abrangên-

cia desta norma.

O advogado
Joaquim Silvério Mateus  

NOVO APOIO JURÍDICO 

A Associação Portuguesa dos Comerciantes de Ven-

da ao Domicílio (APCVD) celebrou com a sociedade  

de advogados FDD Advogados um contrato, com início  

em Setembro de 2019, para prestar serviços de assessoria 

jurídica à Associação.

No âmbito desta assessoria, a Associação põe à dispo-

sição dos seus associados serviços de pré-contencioso 

de cobrança de dívidas, bem como consultas jurídicas 

a ocorrer nas tardes das terceiras quartas-feiras de cada 

mês, sujeitas a marcação prévia.  

RADARES E EXCESSO DE VELOCIDADE 

Sabemos ser crescente a preocupação dos nossos associa-

dos acerca das contraordenações rodoviárias provenientes 

da captação de velocidade instantânea, através dos radares 

estrategicamente colocados nas estradas portuguesas.

Vamos pois tentar esclarecer algumas dúvidas e trans-

mitir como proceder em caso de notificação de uma con-

traordenação. 

A legislação que contém as normas que orientam esta 

captação da velocidade são as seguintes:

• Decreto–Lei n.º 207/2005, de 29 de Novembro, de- 

 nominado “Sistemas de Vigilância Rodoviária e Tra- 

 tamento de Informação”;

• Portaria n.º 1542/2007, de 06 de Dezembro, denomi- 

 nado “Regulamento do Controlo Metrológico dos  

 Cinemómetros”, vulgo radares.

Existem dois tipos de radar, os fixos e os móveis, e dife-

rentes regras para cada um deles.

As regras que determinam a colocação e captação de ve-

locidade dos radares diferem consoante se trate de radar 

fixo ou móvel.

Em ambos os casos a lei obriga ao aviso prévio.

Só que no caso dos radares fixos o aviso deve constar 

imediatamente antes da localização daquele, nomeada-

mente através dos sinais de trânsito de fundo azul que  

já nos habituámos a ver.

Mas no caso dos radares móveis já não há a obrigato-

riedade de afixar qualquer aviso prévio imediatamente 

antes ao local onde se encontra o radar. Até porque mui-

tas vezes esses radares estão camuflados. 

A lei estipula que estes radares móves podem ser uti-

lizados sem aviso prévio na via onde são colocados, mas 

com aviso prévio, anteriormente à colocação daqueles, 

divulgados nos media ou nas redes sociais.

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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Sendo que a forma de aviso prévio mais utilizada, ad-

missível legalmente, é através da informação da locali-

zação de todos os radares móveis, em cada mês, através  

das redes sociais, pelo que se aconselha aos associados que 

estejam atentos a essa divulgação pelas forças de segurança.

Um outro aspecto desta temática prende-se com o con-

trolo de todos os radares, que é da competência do Instituto 

Português da Qualidade, I. P. (IPQ), e que compreende as 

operações de aprovação de modelo e das verificações pe-

riódicas. 

Trata-se aqui pois da aprovação do modelo novo e das 

posteriores aferições (verificações) obrigatórias dos rada-

res, que devem ser efectuadas anualmente, pela entidade 

competente, ou seja, pelo Instituto Português da Qualidade 

(IPQ).

Ora pode acontecer que os autos de notícia por con-

traordenação indiquem verificações caducadas dos radares,  

o que implica a nulidade da prova recolhida.

Ou seja, todas as contraordenações rodoviárias que te-

nham descrito que o radar foi aferido pelo Instituto Portu-

guês da Qualidade (IPQ) há mais de um ano não podem ser 

consideradas, por invalidade na recolha da prova.

Pelo que deverão os associados confirmar, aquan-

do da recepção de uma contraordenação proveniente  

da captação de velocidade instantânea através de radar, se 

existe aviso prévio e aferição do radar dentro do prazo. Caso 

não exista qualquer destes requisitos poderão os associa-

dos contestar a contraordenação, constituindo fundamento 

bastante para o deferimento da defesa apresentada.

Dra. Fátima Dinis
Dra. Sónia Teixeira  

DIREITO DO TRABALHO. ALTERAÇÕES PARA 
COMBATER A PRECARIEDADE 
 

Os contratos de trabalho regem-se por novas regras  

a partir de 1 de outubro, na sequência das medidas para 

combater a precariedade no mercado de trabalho, espe-

ra-se que ajudem a melhorar a produtividade das empre-

sas e a reforçar a segurança e as expectativas dos traba-

lhadores, em especial dos mais jovens.

As novas regras respeitam aos contratos de trabalho  

e incluem novidades para trabalhadores com doen-

ça oncológica, bem como à organização do tempo  

de trabalho através do Banco de horas, aos instrumen-

tos de regulamentação coletiva do trabalho que incluem  

arbitragem para a suspensão do período de sobre vigência  

e mediação, e à nova contribuição adicional por rotativi-

dade excessiva. 

Tel.: 937 064 797

E-mail: geral@f2m.pt

Morada: Rua Gil Vicente, nº8

2695-784 São João da Talha
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• Assistência técnica personalizada
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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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No que respeita aos contratos a termo, por via de revi-

sões ao Código de Trabalho (CT) e respetiva regulamen-

tação, são alteradas as regras dos contratos de trabalho  

a termo, do trabalho temporário, dos contratos de tra-

balho de muito curta duração e o período experimen-

tal dos contratos sem termo. Em matéria de direitos  

à formação profissional, o número de horas de formação  

a que cada trabalhador tem direito passa de 35 para 40 

horas anuais.

Estas alterações aplicam-se aos contratos celebrados  

a partir de dia 1 de outubro de 2019. 

Contratos de trabalho a termo
A duração máxima de contratos a termo passa:

• contrato de trabalho a termo certo: passa para dois  

 anos em vez de três (prazo acumulado incluindo  

 renovações);

• contrato de trabalho a termo incerto: passa para qua- 

 tro anos em vez de seis.

Deixa de ser motivo admissível para a celebrar con-

trato a termo a contratação de trabalhador à procura 

do primeiro emprego ou de desempregado de longa 

duração.

O início de funcionamento de empresa ou estabe-

lecimento permite contrato de trabalho a termo, mas 

limitado a dois anos e apenas para Micro, Pequenas  

e Médias Empresas (PME), ou seja, empresas com me-

nos de 250 trabalhadores.

As renovações do contrato de trabalho a termo certo  

ficam limitadas à duração do contrato inicial, o que 

significa que um contrato a termo com de nove meses 

poderá ser renovado até três vezes, mas no total, as re-

novações não podem perfazer mais do que os nove me-

ses do contrato inicial, num total máximo de 18 meses.

Trabalho temporário 
O contrato de trabalho temporário a termo certo  

só pode ser renovado até seis vezes (até agora não havia 

limite ao número de renovações), salvo quando se trate 

de contratos de trabalho temporário para substituição 

de trabalhador ausente, sem que a sua ausência seja im-

putável  ao empregador, nomeadamente nos casos de 

doença, acidente, licenças parentais e outras situações 

equiparáveis.

O contrato de trabalho temporário passa a incluir, 

obrigatoriamente, informação sobre o motivo subjacen-

te à celebração de contrato de utilização entre a empre-

sa de trabalho temporário e a empresa utilizadora que  

a ela recorreu.

Em caso de irregularidade no contrato de utiliza-

ção (celebrado entre a empresa de trabalho temporário 

e a empresa utilizadora), a empresa de trabalho tem-

porário passa a ser obrigada a integrar o trabalhador 

temporário em regime de contrato sem termo.

Caso uma empresa de trabalho temporário ceda  

à empresa utilizadora um trabalhador com o qual não 

celebrou contrato de trabalho, a empresa utilizadora 

passa a ser obrigada a integrar o trabalhador temporário 

em regime de contrato sem termo.

O trabalhador temporário passa a beneficiar dos direi-

tos e disposições inscritas em instrumento de regulamen-

tação coletiva do trabalho aplicável a partir do primeiro 

dia de prestação de trabalho na empresa utilizadora (até 

agora apenas beneficiava destas disposições após 60 dias 

de prestação de trabalho).
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Contratos de trabalho de muito curta duração
A duração máxima de cada contrato de muito curta du-

ração passa a ser de 35 dias (em vez de 15); a duração má-

xima acumulada de prestação de trabalho ao abrigo deste 

contrato continua a ser de 70 dias por ano.

Estes contratos de muito curta duração passam a estar 

disponíveis para todos os setores de atividade e não apenas 

para os setores agrícola e do turismo, desde que se verifi-

quem situações concretas e pontuais de acréscimo exce-

cional de atividade que não sejam passíveis de assegurar 

pela estrutura permanente da entidade empregadora.

As razões atendíveis para celebrar contratos de muito 

curta duração são as mesmas previstas para os contratos 

de trabalho a termo.

Período experimental dos contratos sem termo
O período experimental (que pode várias, segundo  

o CT, entre 90 dias para a generalidade dos trabalhadores 

e 240 dias para os cargos de direção ou superiores) passa 

a ser de 180 dias para os contratos sem termo celebrados 

com trabalhador à procura do primeiro emprego ou de-

sempregado de longa duração (DLD) – as situações que 

deixam de constituir razão atendível para celebrar contra-

to a termo.

Portanto, os trabalhadores passam a ser abrangidos 

pelo escalão intermédio até agora aplicável aos traba-

lhadores que exercem cargos de complexidade técnica, 

elevado grau de responsabilidade ou que pressuponham 

uma especial qualificação. 

O intervalo de duração do período experimental entre 

os 90 e os 240 dias mantém-se.

A medida destina-se a favorecer o emprego dos tra-

balhadores  à procura do primeiro emprego e desem-

pregados de longa duração, que estavam em desvanta-

gem perante os outros trabalhadores.

Quanto aos estágios profissionais, passam a contar para 

o tempo de período experimental quando se desenvolvam 

para a mesma atividade e no mesmo empregador. Por 

Comércio de Mobiliário
e Indústria de Estofos

ALTO DA BELA VISTA PAV.30
CACÉM 2735-340

214267590

geral@artauria.com
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exemplo, se um trabalhador à procura do primeiro empre-

go fizer um estágio de seis meses e a seguir for contratado 

pela mesma entidade empregadora, o período experimen-

tal de 180 dias já está esgotado.

Assim, para efeitos de contagem de tempo para  

o período experimental passa a existir mais uma situa-

ção - o tempo de estágio – além do que a lei já pre-

via: contrato a termo para a mesma atividade, contrato 

de trabalho temporário executado no mesmo posto 

de trabalho e contrato de prestação de serviços para 

o mesmo objeto desde de que realizadas no mesmo 

empregador.

 

Trabalhadores com doença oncológica
O CT passa a prever que os trabalhadores com doen-

ça oncológica gozam dos mesmos direitos e deveres 

dos restantes trabalhadores quanto ao acesso ao em-

prego, à formação, promoção ou carreiras profissionais 

e condições de trabalho, sem prejuízo das especificida-

des inerentes à sua situação.

O empregador passa a ter o dever de adotar medidas 

adequadas para garantir o acesso a um emprego por quem 

tenha doença oncológica ativa em fase de tratamento 

e nele possa progredir, ou para que tenha formação 

profissional; o Estado deve estimular e apoiar a ação 

do empregador nesse sentido.

Estes trabalhadores, se prejudicar a sua saúde ou a se-

gurança no trabalho, passam a ficar dispensados da pres-

tação de trabalho em horário organizado de acordo com:

• o regime de adaptabilidade;

• de banco de horas;

• de horário concentrado; 

• entre as 20 horas de um dia e as 7 horas do dia seguinte.  

CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL POR ROTATIVI-
DADE EXCESSIVA  

Entidades empregadoras pa-

gam valor anual em 2021 

Quem desenvolva ativida-

de empresarial irá pagar uma 

contribuição adicional por rotatividade excessiva a par-

tir de 1 de janeiro de 2020 se exceder o máximo de con-

tratação a termo prevista para o seu setor de atividade. 

A nova contribuição destina-se à proteção na eventuali-

dade de desemprego.

De acordo com informação do Governo, a primeira noti-

ficação para pagamento será efetuada em 2021.

O indicador setorial anual é publicado no primeiro tri-

mestre do ano civil a que respeita, sendo definido por por-

taria das pastas do emprego e da segurança social.

A obrigação contributiva constitui-se no momento  

em que a segurança social notifica a entidade empregadora 

do valor da contribuição e efetiva-se com o seu pagamento.

Vão ser definidos por decreto regulamentar os con-

ceitos e os procedimentos necessários à implementação  

e à execução da nova contribuição. A regulamentação 

vai ser precedida de avaliação efetuada em reunião  

da Comissão Permanente de Concertação Social. 

A nova contribuição adicional por rotatividade excessi-

va só entrará em vigor depois de regulamentada.

Quem está obrigado
Será aplicada a contribuição adicional por rotativida-

de excessiva às pessoas coletivas e às pessoas singulares 

PADRÕES & TEXTURAS

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

4835 - 612 GUIMARÃES
TEL: 253534200
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com atividade empresarial, independentemente da sua na-

tureza e das finalidades que prossigam, que no mesmo ano 

civil apresentem um peso anual de contratação a termo re-

solutivo superior ao respetivo indicador setorial em vigor.

O apuramento das entidades empregadoras que se en-

contram nessas e da respetiva obrigação contributiva  

é efetuado oficiosamente no primeiro trimestre do ano se-

guinte àquele a que respeita.

Valor da contribuição
A base de incidência é o valor total das remunerações 

base, em dinheiro ou em espécie, relativas aos contratos  

a termo resolutivo, devidas no ano civil a que o apuramen-

to respeita.

A taxa contributiva adicional, da responsabilidade  

da entidade empregadora, tem aplicação progressiva 

com base na diferença entre o peso anual de contratação  

a termo e a média setorial, até ao máximo de 2%, sendo  

a escala de progressão fixada em decreto regulamentar.

O pagamento da contribuição deve ser efetuado  

no prazo de 30 dias a contar da notificação, sem prejuízo 

da eventual celebração de acordo de regularização volun-

tária de dívida.

Contratos excluídos 
A obrigação de pagar a contribuição adicional por ro-

tatividade excessiva não se aplica:

• aos contratos de trabalho a termo resolutivo celebra- 

 dos para substituição de trabalhador:

  - que se encontre no gozo de licença de parentalidade;

  - com incapacidade temporária para o trabalho por  

     doença por 30 ou mais dias.

• aos contratos de trabalho de muito curta duração ce-

  lebrados nos termos da legislação laboral;

• aos contratos obrigatoriamente celebrados a termo  

 resolutivo por imposição legal ou em virtude dos  

  condicionalismos inerentes ao tipo de trabalho 

            ou à situação do trabalhador.

Contraordenação
Constituem contraordenação muito grave as falsas de-

clarações sobre o tipo de contrato de trabalho celebrado, 

com o intuito de isentar a entidade empregadora da obri-

gação contributiva prevista.
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Sempre que esta situação se verifique o serviço com 

competência inspetiva do ministério responsável pela área 

laboral é notificado.  

NOVOS DIREITOS LABORAIS EM OUTUBRO

Novas regras alargam proteção na parentalidade

Foi publicada a lei que reforça os direitos em matéria 

de parentalidade.

O diploma altera a seguinte legislação em matéria laboral:

• o Código do Trabalho (CT);

• a regulamentação da proteção na parentalidade, no  

 âmbito da eventualidade maternidade, paternidade  

 e adoção, dos trabalhadores que exercem funções  

 públicas integrados no regime de proteção social  

 convergente; 

• o regime jurídico de proteção social na parentalidade  

 no âmbito do sistema previdencial e no subsistema  

 de solidariedade.

Algumas das novas regras entram em vigor
a 4 de outubro

• a licença por adoção;

• a dispensa do pai para consulta pré-natal;

• a licença para assistência a filho com deficiência,  

 doença crónica ou doença oncológica;

• o dever do empregador comunicar a denúncia ou de  

 não renovação de contrato de contratos em período  

 experimental quando esteja em causa um trabalhador  

 no gozo de licença parental;

• as faltas justificadas para acompanhar grávida que  

 vá para hospital fora da ilha de residência para  

 o parto;

• subsídio por deslocação a hospital fora da ilha 

 de residência da grávida para o parto.

As demais regras entram em vigor em 2020, com o novo 

Orçamento do Estado.

Licença para assistência a filho com doença oncológica
O diploma refere a entrada em vigor da licença para 

assistência a filho com deficiência, doença crónica  

ou doença oncológica quer a 4 de outubro, quer mais 

tarde, em 2020, pelo que se aguarda a retificação deste 

aspeto da nova lei.

Nos termos das novas regras a licença para assistên-

cia a filho passa a abranger filhos com doença oncoló-

gica, que poderá ser prorrogada até seis anos se a as-

sistência tiver de ser prolongada, com confirmação por 

atestado médico. Este limite não se aplica se os filhos 

estiverem em estado terminal. O incumprimento destas 

regras constitui contraordenação grave.

Refira-se que o subsídio pela assistência a filho com 

deficiência, doença crónica ou doença oncológica esta-

rá na mesma situação.

geral@moveisisabelsantos.com www.moveisisabelsantos.com
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O montante diário do subsídio para assistência a filho 

com deficiência, doença crónica ou doença oncológica 

corresponde a 65%, tendo como limite máximo mensal  

o valor correspondente a duas vezes o indexante dos 

apoios sociais (€ 871,54 pelos valor do IAS em 2019).

Novas regras a partir de 4 de outubro
A legislação alterada, nomeadamente o CT, passa  

a prever a proibição de qualquer forma de discriminação 

em função do exercício pelos trabalhadores dos seus di-

reitos de maternidade e paternidade, na qual se incluem 

discriminações remuneratórias relacionadas com a atri-

buição de prémios de assiduidade e produtividade, bem 

como afetações desfavoráveis em termos da progressão 

na carreira.

Período experimental e contratos a termo
Esta é uma das novidades que mais debate suscitou 

aquando da discussão da lei no Parlamento. Segundo 

as novas regras, as entidades patronais passam a ter de 

avisar a entidade com competência na área da igualda-

de de oportunidades entre homens e mulheres (CITE) 

relativamente à não renovação de contratos a termo ou 

à denúncia de contratos durante o período experimen-

tal além dos casos já previstos no CT e na Lei Geral do 

Trabalho em Funções Públicas, ou seja, quando estejam 

em causa trabalhadoras grávidas, puérperas ou lactan-

tes, e também quando se trate de trabalhador no gozo 

de licença parental passa a prever-se esta comunicação 

obrigatória. O incumprimento constitui contraordena-

ção grave.

Dispensa para consulta pré-natal
O pai terá direito a três dispensas do trabalho para 

acompanhar a grávida às consultas pré-natais.

Deslocação a hospital fora da ilha de residência 
da grávida

As faltas para acompanhar grávida que vá para hospital 

fora da ilha de residência para o parto são justificadas 

e não implicam perda de retribuição se não excederem 

um período de 30 dias por ano. Serão injustificadas, 

determinando a perda de retribuição, quando excedam  

os 30 dias.

O empregador pode exigir uma declaração comprova-

tiva passada pelo hospital que ateste a situação.

Prevê-se também a atribuição de subsídio por deslo-

cação ao hospital fora da ilha de residência da grávida 

para o parto. O montante diário do subsídio por risco 

clínico durante a gravidez, por riscos específicos, por ne-

cessidade de deslocação a unidade hospitalar fora da ilha  
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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

de residência da grávida para realização de parto e por 

interrupção da gravidez corresponde a 100% da remu-

neração de referência da beneficiária.

Licença por adoção
Em caso de adoção de menor de 15 anos, o candidato  

a adotante passa a ter direito a mais 30 dias, isto é:

• a mãe e o pai têm direito a licença parental inicial  

 de 120 ou 150 dias consecutivos, cujo gozo podem  

 partilhar, ou gozar em simultâneo;

• a licença é acrescida em 30 dias, no caso de cada um  

 dos progenitores gozar, em exclusivo, um período  

 de 30 dias consecutivos, ou dois períodos de 15 dias  

 consecutivos, após o período de gozo obrigatório pela  

 mãe.

Novas regras a partir de 2020
Licença em situação de risco clínico durante a gravidez

A partir de 2020 a proteção na parentalidade passa  

a incluir a dispensa da prestação de trabalho por parte  

de trabalhadora grávida, puérpera ou lactante, por motivo 

de proteção da sua segurança e saúde, e respetivo acompa-

nhante, nas deslocações interilhas das regiões autónomas.

Dispensa para consulta de PMA
O trabalhador terá direito a três dispensas do trabalho 

para consultas no âmbito de cada ciclo de tratamentos de 

procriação medicamente assistida (PMA). O empregador 

pode exigir-lhe a apresentação de prova desta circunstân-

cia e da realização da consulta ou declaração dos mesmos 

factos. O incumprimento constitui contraordenação grave.

A dispensa para consulta de PMA ou pré-natal, ama-

mentação ou aleitação não determina perda de quaisquer 

direitos e é considerada como prestação efetiva de trabalho.

Licença parental inicial
Na licença parental inicial, em situação de internamen-

to hospitalar da criança imediatamente após o período 

recomendado de internamento pós-parto, devido a ne-

cessidade de cuidados médicos especiais para a criança,  

a licença parental inicial de 120 ou 150 dias consecuti-

vos é acrescida do período de internamento, até ao limite 

máximo de 30 dias. Em caso de partilha do gozo da li-

cença quando o parto ocorra até às 33 semanas inclusive,  

a licença é acrescida de todo o período de internamento; 

nas situações em que o parto ocorra até às 33 semanas 

inclusive a licença é acrescida em 30 dias.

Em caso de partilha do gozo da licença, a mãe e o pai 

informam os respetivos empregadores, até sete dias 

após o parto, após o termo do período do internamento  

ou do período de 30 dias, do início e termo dos períodos  

a gozar por cada um, entregando, para o efeito, declaração 

conjunta ou, quando aplicável, declaração do outro progeni-

tor da qual conste que o mesmo exerce atividade profissio-

nal. Na falta desta declaração a licença é gozada pela mãe.

O acréscimo da licença bem como a suspensão da 

licença (casos de internamento hospitalar da criança  

ou do progenitor que estiver a gozar a licença inicial durante  

o período após o parto, em que a licença se suspende  

a pedido do progenitor, pelo tempo de duração do inter-

namento) são feitos mediante comunicação ao emprega-

dor, acompanhada de declaração emitida pelo estabeleci-

mento hospitalar. A situação de suspensão da licença em 

caso de internamento hospitalar da criança não se apli-

ca às situações nem durante os períodos de acréscimo  

à licença por internamento da criança após o parto.

O incumprimento das regras constitui contraordena-

ção muito grave. 
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O montante diário do subsídio parental inicial devi-

do pelos períodos acrescidos é de 100% da remuneração  

de referência do beneficiário

Licença parental exclusiva do pai
Passará a ser obrigatório o gozo pelo pai de uma licen-

ça parental de 20 dias úteis e não 15 como agora se pre-

vê, seguidos ou interpolados, nas seis semanas seguintes 

ao nascimento da criança, cinco dos quais gozados de 

modo consecutivo imediatamente a seguir a este.

Após o gozo dessa licença, o pai terá ainda direito 

a cinco dias úteis de licença, em vez dos atuais 10, segui-

dos ou interpolados, desde que gozados em simultâneo 

com o gozo da licença parental inicial por parte da mãe.

Aproveitamento escolar do trabalhador-estudante
A partir de 2020 considera-se que tem aproveitamento 

escolar, embora não satisfaça os requisitos já previstos no 

CT, o trabalhador que tenha:

• licença em situação de risco clínico durante a gravi- 

 dez ou por ter gozado licença para deslocação a uni- 

 dade hospitalar localizada fora da ilha de residência  

 para realização de parto; NOVO

• acidente de trabalho ou doença profissional;

• doença prolongada;

• licença parental inicial;

• licença por adoção ou licença parental complementar  

 por período não inferior a um mês  

ABONOS DE FAMÍLIA E SUBSÍDIO 
DE FUNERAL

Atualizados valores de 2019

Foi publicada a portaria que 

atualiza os valores para 2019, 

com efeitos desde 1 de janei-

ro, do abono de família para crianças e jovens, do abono  

de família pré-natal e do subsídio de funeral.

Assim, é feita a atualização anual dos valores das pres-

tações familiares para o ano de 2019 e das majorações 

em função de situações de monoparentalidade e de famí-

lias numerosas, bonificação por deficiência, subsídio por 

assistência de terceira pessoa e subsídio de funeral.

Abono de família para crianças e jovens
Os montantes mensais do abono de família para crian-

ças e jovens são os seguintes:

Em relação ao 1.º escalão de rendimentos:

• € 149,85, para crianças com idade igual ou inferior 

 a 12 meses;

• € 130,31, para crianças e jovens com idade superior 

 a 12 meses e igual ou inferior a 36 meses, até 30 de junho  

 de 2019;

• € 149,85, para crianças e jovens com idade superior 

 a 12 meses e igual ou inferior a 36 meses, a partir 

 de 1 de julho de 2019;

• € 43,44, para crianças e jovens com idade superior a 36  

 meses e igual ou inferior a 72 meses, até 30 de junho  

 de 2019;

• € 49,95, para crianças e jovens com idade superior 

 a 36 meses e igual ou inferior a 72 meses, a partir 

 de 1 de julho de 2019;

• € 37,46, para crianças e jovens com idade superior 

 a 72 meses.
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Em relação ao 2.º escalão de rendimentos:

• € 123,69, para crianças com idade igual ou inferior 

 a 12 meses;

• € 107,56, para crianças e jovens com idade superior 

 a 12 meses e igual ou inferior a 36 meses, até 30 

 de junho de 2019;

• € 123,69, para crianças e jovens com idade superior 

 a 12 meses e igual ou inferior a 36 meses, a partir 

 de 1 de julho de 2019;

• € 35,85, para crianças e jovens com idade superior 

 a 36 meses e igual ou inferior a 72 meses, até 30 

 de junho de 2019;

• € 41,23, para crianças e jovens com idade superior 

 a 36 meses e igual ou inferior a 72 meses, a partir 

 de 1 de julho de 2019;

• € 30,93, para crianças e jovens com idade superior 

 a 72 meses.

Em relação ao 3.º escalão de rendimentos:

• € 97,31, para crianças com idade igual ou inferior 

 a 12 meses;

• € 85,22, para crianças e jovens com idade superior 

 a 12 meses e igual ou inferior a 36 meses, até 30 

 de junho de 2019;

• € 97,31, para crianças e jovens com idade superior 

 a 12 meses e igual ou inferior a 36 meses, a partir 

 de 1 de julho de 2019;

• € 28,41, para crianças e jovens com idade superior 

 a 36 meses e igual ou inferior a 72 meses, até 30 

 de junho de 2019;

• € 32,44, para crianças e jovens com idade superior 

 a 36 meses e igual ou inferior a 72 meses, a partir 

 de 1 de julho de 2019;

• € 28,00, para crianças e jovens com idade superior 

 a 72 meses.

Em relação ao 4.º escalão de rendimentos:

• € 48,35, para crianças com idade igual ou inferior 

 a 36 meses, até 30 de junho de 2019;

• € 58,39, para crianças e jovens com idade igual 

 ou inferior a 36 meses, a partir de 1 de julho de 2019;

• € 16,12, para crianças e jovens com idade superior 

 a 36 meses e igual ou inferior a 72 meses, até 30 

 de junho de 2019;

• € 19,46, para crianças e jovens com idade superior 

 a 36 meses e igual ou inferior a 72 meses, a partir 

 de 1 de julho de 2019.

Nas situações de monoparentalidade o montante mensal 

da majoração do abono de família para crianças e jovens 

corresponde à aplicação de 35% sobre os valores da pres-

tação para abono de família para crianças e jovens, bem 

como sobre os valores das majorações e da bonificação por 

deficiência que lhe acresçam.

Nas situações de famílias mais numerosas os montan-

tes mensais da majoração têm por referência os valores 

da prestação do abono de família e são, consoante o caso, 

os seguintes:

• para criança com idade igual ou inferior a 36 

 meses e inserida em agregados familiares com dois  

 titulares de abono:

 - € 37,46, em relação ao 1.º escalão de rendimentos;

 - € 30,93, em relação ao 2.º escalão de rendimentos;

 - € 28,00, em relação ao 3.º escalão de rendimentos;

 - € 14,60, em relação ao 4.º escalão de rendimentos.

• para criança com idade igual ou inferior a 36 meses  

 e inserida em agregados familiares com mais de dois  

 titulares de abono:

 - € 74,92, em relação ao 1.º escalão de rendimentos;

 - € 61,86, em relação ao 2.º escalão de rendimentos;

 - € 56,00, em relação ao 3.º escalão de rendimentos;

 - € 29,20, em relação ao 4.º escalão de rendimentos.

Abono de família pré-natal
Os montantes mensais do abono de família pré-natal 

são os seguintes:

• 1.º escalão de rendimentos: € 149,85;

• 2.º escalão de rendimentos: € 123,69;

• 3.º escalão de rendimentos: € 97,31;

• 4.º escalão de rendimentos:

 - Até 30 de junho de 2019: € 48,35;

 - a partir de 1 de julho de 2019: € 58,39.
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 Nas situações de monoparentalidade o montante 

mensal da majoração do abono de família pré-natal: cor-

responde à aplicação de 35% sobre os valores do abono 

de família pré-natal.

 

Subsídio de funeral
O montante do subsídio de funeral é de € 219,96.

 

Prestações por deficiência e dependência
Os montantes mensais da bonificação por deficiência 

e do subsídio por assistência de terceira pessoa são os 

seguintes:

Bonificação por deficiência:

• € 63,01, para titulares até aos 14 anos;

• € 91,78, para titulares dos 14 aos 18 anos;

• € 122,85, para titulares dos 18 aos 24 anos.

Subsídio por assistência de terceira pessoa: 

• € 110,41.

Os montantes mensais da bonificação por deficiência  

e do subsídio por assistência de terceira pessoa, no âm-

bito do regime não contributivo são de igual valor para  

as correspondentes prestações.

Na qualidade de Técnica oficial de contas da APCVD, que 

exerço há uns longos anos, quero felicitar a Nova DIREC-

ÇÃO, pela coragem, determinação, pelo empenho, e principal-

mente pela dedicação em desejar manter e desenvolver esta 

associação.

Como sempre estarei disponível para colaborar com 

a nova Direcção, tal como sempre fiz nas anterio-

res. Para esclarecimentos aos associados e alguns textos  

no Prestaneiro, em colaboração direta com o advogado da 

APCVD.

Muito Obrigado e votos de um bom trabalho durante o 

mandato.

Isilda André
TOC 15580  

DIVERSOS - ALMOÇO CONVÍVIO

A nossa associação vai fazer mais um ano de existência  

e temos que celebrar esta grande data com todos os as-

sociados, famílias e amigos.

Este aniversário vai ser no dia 26 de Outubro, numa 

quinta muito bonita, com um espaço exuberante,  

a “Quinta do Saraiva”, com grandes espaços e lindos jar-

dins, no Cartaxo.

Vamos todos dar os parabéns aos 23 anos da nossa As-

sociação. É um dia de muito convívio e confraternização 

entre os associados, suas famílias e amigos. Marquem  

já na vossa agenda. Contamos com todos vocês, vai ser um 

dia inesquecível para todos nós, pois celebramos mais um 

ano de existência da nossa Associação.  

LIVRO DOS PRESTANEIROS

Como todos sabem 

o lançamento do livro 

“APCVD – Uma As-

sociação com História 

e com Raízes no Pinhal 

Interior”, foi no dia 29 de 

Abril e foi oferecido um livro  

a todos os associados presentes. 

Também no Congresso foram distribuídos livros a quem 

estava presente e ainda não os tinha. Sabemos que alguns 

associados ainda não o têm eu seu poder, pelo que solicita-

mos se possível que passassem na sede da APCVD, para os 

poderem levantar, caso não seja possível agradecíamos que 

nos informassem, para que os possamos fazer chegar pelo 

correio.

A APCVD, tem muito gosto em oferecer um livro a cada 

associado e não gostaríamos nem queremos que algum  

associado activo, não o adquira. 

Mais informamos, que quem quiser comprar esta preciosa 

obra, estão disponíveis na nossa sede, basta contactar-nos.  
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PROTOCOLOS EM NEGOCIAÇÃO

Para que os associados possam ter alguns benefícios 

visíveis e poderem ter alternativa de escolha e melho-

res preços a nível de alguns serviços e produtos, há que  

renegociar alguns Protocolos já existentes e tentar cele-

brar mais alguns com novas empresas. A Direcção tem 

feito todos os esforços neste sentido, pelo que apelamos 

para que os associados analisem todos os serviços que 

estejam activos para poderem usufruir e terem melhores 

condições no mercado.  

NOVOS PROTOCOLOS

Sabia que a partir de 1 de janeiro de 2020, os su-

jeitos passivos que tenham faturado em 2019 mais de 

50.000,00€, ou sejam obrigados a dispor de contabilida-

de organizada ou por ela tenham optado, terão de emitir 

as faturas através de sistema de faturação certificados.

Estabelecemos com a APCVD um protocolo com  

o objetivo de fornecer aos seus associados, soluções 

completas (BackOffice e Mobilidade) a preços extre-

mamente competitivos.

Informatizar o seu negócio passou a ser simples  

e “descomplicado”. Aproveite esta oportunidade com-

petitiva. Contacte-nos e terá uma agradável surpresa.

Francisco Mauricio
937 064 797 - geral@f2m.pt

Foram também renegociadas as condições com a em-

presa ORIMA e que desde já agrademos mais esta opor-

tunidade. 

Podemos afirmar que devido aos resultados anteriores, 

foi muito difícil esta negociação, pelo facto de ter pouca 

aderência por parte dos associados, e como todos nós 

sabemos, as parecerias só funcionarão se foram benéficas 

para ambas as partes.

Apelamos para que todos os associados, façam um maior 

esforço para adquirirem mais produtos desta empresa, por 

continuar a colaborar connosco, tanto na parte comercial 

com preços especiais, como também por manter a publici-

dade no nosso Prestaneiro. 

Só assim conseguiremos renovar ou adquirir mais parce-

rias. Vamos lá todos colaborar!...

Os valores das encomendas não são assim tão volutados 

que nenhum associado as possam requerer.

Ser associado de qualquer associação é querer que esta 

entidade cresça e esteja sempre em contacto com os mes-

mos e obtenha sempre benefícios para eles. 

NOVOS ESPAÇOS PUBLICITÁRIOS 

A direcção neste tão pouco espaço de tempo, em fun-

ções tentou já mais espaços publicitários para o Prestaneiro 

e já conseguimos alguns.

Como podem constatar temos as novas publicidades de 

“Carlos Castelhano”, “SAMAC” e Isabel Santos / Eduardo 

Santos - Móveis. 

A todas elas agradecemos a sua colaboração e desejamos 

que consigam atingir os objectivo pretendidos, desejamos 

que consigam mais negócios e muito sucesso.

Continuaremos a reunir os maiores esforços para conti-

nuar a dar de tudo para que a APCVD, continue em força. 

NOVOS ASSOCIADOS 

Não podemos deixar de informar e agradecer aos quatro 

novos associados, que já fazem parte da nossa Associação. 

Serão todos bem-vindos e vamos continuar a trabalhar no 

sentido para que muitos mais se inscrevam. 

Vamos continuar lutando para que o número de asso-

ciados aumente de forma significativa, mediante o esfoço  

do trabalhar a realizar e a apresentar. 
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EMPRESAS COM PUBLICIDADE  
E FORNECEDORES

Todos nós associados temos fornecedores, empresas 

com quem trabalhamos e comercializamos os nossos 

produtos. Estas empresas além da parte comercial, mui-

tas delas têm-nos ajudado e muito com os seus espaços 

publicitários, nos congressos e em ofertas para a nossa 

Associação.

Sendo assim esta direcção vem pedir a todos vós, que 

tentem marcar um ou dois dias por mês para atender os 

vossos fornecedores. Apelamos também para comprarem 

o que poderem dando preferência aos que têm publicida-

de no nosso boletim e colaboram nos congressos. Claro 

que isto não é uma ordem é só uma chamada de atenção, 

não querendo ferir susceptibilidades. 

Por exemplo já conseguimos aproximar de novo a So-

refoz, e até foi bastante difícil, mas já vai oferecer algo 

para o próximo invento.

Sensibilizamos todos os associados que sejam humil-

des, unidos e vamos todos tentar comercializar com to-

das elas mas principalmente com quem colabora e que 

de qualquer forma ajuda a Associação. 

FALECIMENTO

Com todos tiveram co-

nhecimento, faleceu o 

nosso associado José San-

tos Mendes, nosso colega 

e grande amigo, que cer-

tamente marcou as vidas 

daqueles que puderem e 

tiveram o privilégio de tra-

balhar e conviver com ele.

Foi um dos elementos 

da primeira Direcção da APCVD em 1996 e que contri-

buiu e deu o seu melhor no começo da nossa Associação.

Ficam as recordações de um homem humilde e resta-nos 

pedir a Deus que conforte o coração dos seus familiares e 

que a luz e o amor divino pairem sobre a sua alma.

Muito respeitosamente, prestamos as nossas condolên-

cias e deixamos os nossos mais sinceros pêsames a toda  

a família enlutada. 

QUOTAS

Antes de mais informamos que esta nova Direcção 

decidiu, não emitir as facturas semestralmente, mas sim 

só quando os associados efetuarem os seus pagamentos.

Pretendemos que os associados paguem as suas quotas 

de livre vontade, com gosto e que as paguem porque sin-

tam que devem regularizar a sua situação.

Para ser mais cómodo e não acumular valores acon-

selhamos que o façam por débito directo, NIB: 0010 
0000 20457180001 39 mensalmente ou quando for 

mais oportuno.

Esta associação foi criada em 1996, e quer oferecer aos 

associados, vantagens e benefícios que justifiquem o va-

lor que pagam. 

Vamo-nos unir porque só juntos, seremos mais fortes.

A  Direcção da APCVD 
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UM BEM HAJA!
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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




