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EDITORIAL

A vida não pára. A pandemia que nos atingiu a todos 

mudou as nossas vidas e da população em geral mas o que 

esperamos é que o pior já tenha passado.

Os jornais dão conta que a maioria da actividade eco-

nómica sofreu reduções, nuns casos mais do que noutros, 

mas o comércio a retalho foi e continua a ser fortemente 

afectado uma vez que muitas lojas, as feiras e mercados, os 

centros comerciais, só abriram há pouco tempo e houve 

também uma redução do poder de compra dos consumi-

dores em geral.

No meio disto a nossa actividade, que é também uma 

actividade de venda a retalho, não podia ficar indiferen-

te e como muitos associados vão dizendo todos sofremos 

reduções quer nas vendas quer também nas cobranças.

Mesmo assim, pedimos a Deus que as coisas não piorem 

e que daqui para a frente vão melhorando pouco a pouco. 

Pela experiência pessoal nos contactos com os clientes e 

em conversa com outros colegas fica-se com a ideia que as 

pessoas têm medo do que ainda possa vir e vão adiando as 

compras que gostariam de fazer, mas alguns acrescentam 

e reconhecem que nós somos uma alternativa ao comércio 

de feira e de rua que não dá apoio como nós damos e não 

tem a flexibilidade nos pagamentos que nós praticamos.

É preciso estar atento e saber ler estes sinais que vêm dos 

clientes e perceber que temos que adaptar a nossa activi-

dade, as nossas encomendas, e até as nossas vendas ao que 

nos rodeia e ao ambiente em que trabalhamos para não 

cometermos erros que pagaremos caro. 

De tudo isto fica também provado que a nossa activi-

dade é bem vista pelos consumidores em geral e que nós 

acabamos por conseguir conquistar clientes que não con-

seguem fazer as suas compras no comércio alternativo. 

Temos que saber aproveitar estas oportunidades e refor-

çar a qualidade do nosso relacionamento com os clientes 

fazendo com que estas dificuldades se transformem numa 

oportunidade para consolidar a actividade e a imagem da 

venda ao domicílio, de que todos acabaremos por beneficiar.

A Direção da APCVD 
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GRANDE HISTÓRIA DE VIDA

Há histórias e acontecimentos que nos marcam, todos 

nós temos imensas, a APCVD é uma das “empresas” a que 

mais me dediquei e fará sempre parte da minha vida, mas 

ultimamente todos fomos atingidos por um acontecimento 

que está a ter um destaque fora do normal e que ficará para 

sempre nas nossas vidas e nas nossas memórias.

Todos temos que contar, muitas histórias, umas boas 

mas outras menos boas, todos as vamos ultrapassando, 

mas esta última está a ser a mais difícil porque mexe numa 

das coisas fundamentais que é a saúde, e sobretudo por-

que ninguém sabe muito bem o que vai acontecer, quando 

acaba e se acaba, que marcas vai deixar. Refiro-me, é claro, 

à doença baptizada com o nome de Covid-19.

Foi de facto, um impacto muito grande, uma pancada 

que ninguém esperava, uma paragem na vida de todos 
nós, um terror, muito assustador, confesso, uma das coi-

sas que me meteu mais medo na vida.

Recordo que nas primeiras semanas da pandemia havia 

muitos boatos, muita gente acorreu aos supermercados, al-

guns diziam que ia faltar a comida que iam faltar os medi-

camentos, que ia haver roubos e assaltos, um terror.

Mesmo sem querer senti-me afectado por tudo isto. 

A minha reacção foi ir para a terra onde nasci e desatei  

a lavrar e a semear tudo, havia terras que há mais de 20 

ou 30 anos que não eram lavradas, desta vez, disse para 

mim mesmo, não vão ficar vazias mesmo que seja para os 

pássaros e para os javalis. E assim foi, lavrei e semeei mi-

lho, feijão, abóboras, batatas, entre outras coisas, não ficou 

um palmo de terra por semear e plantar. Reconstruí uma 

velha capoeira que enchi de galinhas. Ao menos alguma 

coisa positiva ficou de todo este susto.

Voltando à questão da doença, ainda que seja uma 

doença que atinge os mais fracos pode tocar a todos novos 

e velhos, ninguém está livre. Por isso não posso deixar aqui 

de salientar que desejo a todos os associados, fornecedo-

res, colaboradores, familiares, que tudo corra pelo melhor 

pois é o meu desejo pessoal como de toda a equipa que 

está nos destinos da associação.

Para já o que podemos dizer é que o melhor é ir vivendo 

um dia de cada vez, mas sem desfalecimentos, sem deixar-

mos de pensar no futuro, e para isso o melhor é a união de 

todos, todos a remar para o mesmo lado, não nos esque-

cendo que não somos únicos, que a indústria, o turismo 

e o comércio em geral tudo foi afectado, nunca nada será 

como dantes.

Tudo mudou até as pessoas e a nossa própria vida. Um 

das maiores tristezas que atingiu muitos portugueses e que 

nem quero imaginar é ver partir os entes queridos e nem 

sequer poder dar-lhe uma palavra de conforto, um último 

adeus. 

Voltando à nossa função associativa deixem-me dizer 

que passamos (oxalá o pior já tenha passado) um período 

de tanta incerteza que não havia saber ou experiência que 

resolvessem a situação. A decisão foi parar, pensar, refletir, 
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com muita ou pouca experiência, o importante foi manter 

a calma, até pela nossa idade e da maioria esmagadora dos 

associados. 

É certo que alguns associados mais nervosos, mais an-

siosos, tiveram dificuldade em aceitar, chegavam críticas 

que até podiam ser justas. Mas olhávamos à volta e o que 

víamos era uma grande desorientação geral e nós próprios 

pensávamos se era melhor fazer ou não fazer, se não seria 

preferível esperar que a tempestade passasse porque sem-

pre nos iam dizer se fizéssemos não deveríamos fazer e se 

nada fizéssemos é porque devíamos fazer.

Ainda não é hora de fazer balanços mas para já gos-

tava de dizer que passados alguns dias de desorientação 

temos tentado fazer o melhor, não somos perfeitos mas 

ninguém tenha dúvidas que o barco balançou mas nunca 

esteve à deriva. Outros poderiam fazer diferente, melhor 

ou pior, mas a intenção e o esforço não foram regateados.

O nosso desejo é que isto passe depressa, que a norma-

lidade regresse para que o país e a economia retomem o 

progresso que estava em marcha. Oxalá que a nossa gera-

ção e as gerações dos nossos filhos e netos não tenham que 

enfrentar uma situação igual ou ainda pior. 

Mas ainda não podemos pensar que a situação está resol-

vida, temos que estar atentos e estar unidos, temos a sorte 

da nossa actividade não mexer com muita gente ao mesmo 

tempo nem com ajuntamentos em espaços limitados. Mas a 

sorte foi construída por nós todos, pelos que começamos em 

1996 e pelos que ao longo dos anos tem ingressado na As-

sociação e nesta actividade e trouxeram a juventude e ideias 

novas para melhorar. É assim que temos que continuar.

Um grande abraço a todos e que para já a saúde seja a 

nossa principal preocupação e tudo façamos para a manter 

assim como a dos nossos fornecedores, colaboradores e 

clientes.

Associado APCVD nº 6
José Carlos Dias Mateus 

HISTÓRIA DOS ASSOCIADOS
INOCÊNCIA DAS CRIANÇAS

Andava eu como 

de costume de aldeia 

em aldeia, de casa 

em casa e num certo 

dia na Venda do Pinheiro 

apitei a porta de uma cliente.

Veio um dos seus filhos com cer-

ca de 6 ou 7 anos e eu perguntei?

- A tua mãe está?

E ele que era um pouco gago respondeu-me:

- E e euu vou ver!..

Como a rua era muito estreita, cheguei a minha car-

rinha um pouco para a frente, para que outra viatura 

pudesse passar e fiquei dentro da carrinha a por alguns 

papéis em ordem.

Após pouco tempo lá vem ele ao meu encontro com um 

irmão mais pequenito (muito inocente e ainda não treina-

do para a vida).

Bateu no vidro da carrinha e disse:

- A minha mãe não está!

Diz logo o pequenito: 

- Tá tá, está lá no sótão ele tá a mentir!.... 

 e não se deve mentir!

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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Lá foi o mais velho todo envergonhado, e o pequeno a 

gritar para a mãe:

- Ó mãe o Senhor vem cá para a semana.

De certo, a mãe não teria dinheiro disponível naquele 

dia e espero bem que este menino não tenha levado tareia 

por este episódio engraçado.

Isto prova a inocência das crianças, a sua humildade, 

honestidade e ao mesmo tempo a boa educação que os 

pais dão aos seus filhos.

Já lhe tinham ensinado que não se mente!... e ele não 

deixou o irmão mentir!

Associado APCVD nº 49
Carlos Manuel Garcia João 

2020 - UM ANO DIFERENTE

O ano 2020 começou de uma maneira diferente e que 

ninguém esperava! Um vírus manifestado mundialmente, 

o Coronavírus, veio mudar completamente as nossas vidas, 

porque podia infectar qualquer um de nós com a doença 

Covid-19.

A pandemia Covid-19 espalhou-se oficialmente em 

Portugal no dia 2 de Março de 2020, mas no início quase 

ninguém entendia o que estava a acontecer, nem se previa 

que era tão grave e que podia parar o mundo.

Estamos em Junho, a meio do ano, mas desde essa altura, 

o certo é que nada ficou igual. Muitas incertezas, medos, 

angústia passaram a fazer parte da vida e do dia-a-dia de 

cada um de nós.

Primeiramente o medo da doença que podia ser fatal, 

mas com o passar dos dias, íamos cada vez mais nos perce-

bendo da gravidade da situação e das suas consequências.

Além da doença a preocupação dos nossos empregos, o de-

senrolar da nossa vida, a nossa economia, ou melhor dizendo 

a economia mundial, tudo isto não saía da nossa mente.

Agora mais que nunca teremos que estar unidos, para 

que possamos continuar as nossas vidas dentro da nor-

malidade possível. Em primeiro lugar protegermos para 

não apanharmos a doença, termos todos os cuidados de 

higiene necessários, assim como o distanciamento social 

recomendado.

Esta Direcção deparou-se, com dias, situações e com 

alguns assuntos muito delicados (principalmente nos 

meses de Março, Abril e Maio) e o facto de o Governo 

dizer explicitamente que não se podia trabalhar, não foi 

fácil para os associados, nunca ninguém tinha passado 

por isto. Era enfrentar algo novo, estranho, muito difícil  

e que ninguém estava a contar.

Apesar de estarmos atentos a toda informação relacio-

nada com a Associação e seus associados, muitas vezes 

não era nada fácil dar resposta, ou aliás dar as respostas 

que os associados desejavam ter.
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Tentámos a qualquer custo e de todas as formas que essas 

informações chegassem a todos os associados. Muitas vezes 

derivado ao atraso em todos os sectores, não foi possível 

chegar certa correspondência no tempo pretendido. 

Durante todo este tempo, e futuramente, porque temos 

que ter a noção que mesmo os próximos meses vão ser 

mais ou menos idênticos, teremos que continuar a ter 

muitos cuidados com a parte da propagação da doença, 

tentado ter sempre os máximos cuidados exigidos.

Também vamos continuar e estar sempre atentos para fa-

cultar toda a informação relacionada com a actividade dos 

associados da APCVD, mediante este assunto tão delicado. 

Tentaremos dentro do possível dar conhecimento de tudo 

o que diz respeito a actividade que exercem, mas a lei nem 

sempre nos permite das resposta concretas, porque a vossa 

actividade é muito especifica e por vezes não se enquadra, 

na normalidade.

Estamos aqui para tudo o que precisarem, e alertamos para 

o caso de quem tiver dúvidas, precisar de esclarecimentos, 

tiver qualquer problema que precise da nossa ajuda, nos 

contacte com a maior brevidade. Se não nos facultar os seus 

problemas, nós não conseguimos ajudar.

Para conseguir os objectivos pretendidos temos que 

nos unir cada vez mais, tirar dúvidas entre todos, para 

que todo o trabalho e empenho seja reconhecido e acima 

de tudo que valha a pena estarmos inseridos num grupo, 

numa comunidade chamada associação.

Mais uma vez apelo a todos os associados que se preci-

sarem de algo que esteja ao nosso alcance que não hesitem 

em entrar em contacto com a sede da APCVD, para juntos 

podermos ajudar a resolver todos os problemas.

Para que o nosso trabalho dê frutos, temos que ter a vossa 

colaboração. Dê-nos ideias, faça as suas críticas, só assim 

podemos melhorar em todos os sentidos. 

Como se costuma dizer estamos todos no mesmo barco, 

remamos todos no mesmo sentido, e nunca se esqueçam 

que só juntos, podemos vencer qualquer obstáculo.

Que tudo corra bem para todos os associados, familia-

res e amigos. Vamos continuar com esperança, força, fé 

e coragem!

A secretária
Silvina Marçal 

O SINAL DE “PARAGEM PROIBIDA, EXCEPTO 
PARA CARGAS E DESCARGAS”

Muitos lugares de estacionamento são utilizados inde-

vidamente devido à interpretação abusiva que algumas 

pessoas fazem do sinal de “paragem proibida, excepto 

para cargas e descargas”. Ao contrário do que muita gente 

supõe, aquela proibição não equivale à criação de estacio-

namentos privativos para os comerciantes vizinhos e estes 

não detêm qualquer espécie de direitos sobre os espaços 

em questão. Um pouco por todo o lado, os lugares situados 

entre as placas de início e fim de zona de carga e descarga 

aparecem ocupados por veículos que não têm nada a ver 

com aquelas actividades. Em muitos casos, esses veículos 

são propriedade dos comerciantes ou das empresas si-

tuadas junto às zonas em questão, as quais são utilizadas 

como se fossem verdadeiros estacionamentos privativos.  

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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Noutros casos, os responsáveis pelos estabelecimentos vi-

zinhos permitem-se vedar das mais diversas maneiras as 

áreas reservadas, ou, simplesmente, ocupá-las com caixas 

de plástico, tábuas ou latas velhas. Porém, as chamadas 

zonas comuns de cargas e descargas destinam-se exclu-

sivamente à esse fim e não estão ao serviço de nenhum 

estabelecimento ou empresa em particular. Trata-se pois 

de áreas destinadas a toda e qualquer viatura adstrita  

a tarefas de carga e descarga, independentemente do des-

tinatário ou da proveniência das mercadorias.

Quando procurar um local para parar o veículo para 

efectuar uma carga, descarga, visita comercial ou assistên-

cia tome as seguintes precauções:

• se existirem lugares ou locais próprios para cargas  

 e descargas, utilize-os;

• se sabe que no local onde vai efectuar o seu serviço 

 necessita de um espaço para parar o veículo, peça

 ao cliente para lhe reservar um lugar;

• seja paciente e procure um lugar “legal”. Por vezes 

 alguns metros atrás ou à frente do local onde tem 

 de ir, existe um espaço onde pode parar o veículo, 

 que mesmo não sendo adequado, possa não 

 incomodar ou ser perigoso para os outros;

• sinalize o veículo, a carga ou as zonas de trabalho de 

 forma a evitar perigo para os outros, para além das 

 luzes, use cones ou outros sinalizadores visualmente  

 fortes.

E apesar de sentir que está a trabalhar e que os outros “só 

estão a atrapalhar”, procure interferir o mínimo possível 

com os peões e condutores pois muitos estarão também  

a trabalhar.

No entanto, se tiver de deixar o seu veículo por minutos 

num local que possa incomodar ou impedir a passagem, 

não o abandone, deixe alguém no carro ou mantenha-se 

perto o suficiente para que o possam chamar ou informe 

as pessoas no local daquilo que pretende fazer. Deixar 

apenas os 4 piscas ligados não vale de nada, só informa 

que o veículo não está definitivamente estacionado.

E deve evitar a todo o custo parar o veículo:

• Sobre passadeiras e antes delas, em especial se 

 ficarem encobertas pelo seu veículo;

• Em locais que encubram intersecções, saídas ou  

 sinalização;

• Sobre o passeio, sem deixar pelo menos 1 metro 

 de largura livre para a passagem dos peões;

• Impedindo a saída de veículos estacionados ou 

 de garagens;

• Encobrindo portas e janelas de casas de habitação,  

 em locais sem berma ou passeios;

• Impedindo a livre circulação de outros veículos ou  

 de pessoas.

Dra. Fátima Dinis
Dra. Sónia Teixeira 

Alto da Bela Vista Pav. 30
2735-340 CACÉM

214 267 590
geral@artauria.com

www.artauria.com

EXCETO CARGAS
E DESCARGAS
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Vasco S. Oliveira

COLCHÕES
SOFÁS
MÓVEIS

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

Bairro Arenes
Torres Vedras
Tel.: 96 298 1168

Vasco S. Oliveira, abriu portas 
em 1980 nas Caldas da Rainha. 
Actualmente possuí um Armazém 
de revenda no Reguengo da 
Parada (Tornada - Caldas da 
Rainha) e uma filial em Torres 
Vedras (Bairro Arenes) desde 
1998, para estar mais perto e 
acessível dos nossos Clientes e 
Amigos. Procuramos servir da 
melhor forma quem nos procura. 

O nosso ponto forte deve-se à 
diversidade de colchões (qualida-
de/preço e medidas especiais 
também), temos sempre um 
grande Stock de mais de 300 
colchões que é reposto todas as 
semanas; Sofás (vários modelos, 
possibilidade de personalizar 
medidas, uma gama diversa de 
tecidos) e todo o tipo de Móveis 
e Mobílias que vão de encontro 

à necessidade e gosto do Cliente, 
com acabamentos de qualidade, 
também com possibilidade de 
personalizar medidas e cores. 

Um bem haja a quem nos tem 
acompanhado, estamos cá por e 
para Vós. 

Att. Vasco Santos Oliveira
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NOVOS SINAIS DE TRÂNSITO

Desde o passado mês de Abril encontram-se colocados 

nas estradas portuguesas novos sinais de trânsito e de in-

formação. Foram criados sinais de trânsito a indicar zonas 

de residência ou de coexistência de viaturas e peões, assim 

como zonas de emissões reduzidas, onde só podem circular 

veículos menos poluentes.

A principal novidade é a introdução de um sinal de fun-

do azul que sinalizará as zonas de residência ou de coe-

xistência, concebidas para utilização partilhada por peões 

e veículos, e “onde vigoram regras especiais de trânsito”. 

Os sinais H46 (zona residencial ou de coexistência) e 

H47 (fim da zona em questão) serão utilizados dentro das 

localidades, sendo que o primeiro será colocado em todos 

os acessos à zona residencial ou de coexistência. 

Será também introduzido um sinal que assinala as zonas 

de emissões reduzidas, onde só podem circular veículos 

menos poluentes.

Entre os sinais de perigo, surgem a aproximação de uma 

passagem para velocípede, o aviso de que a via pode ser 

atravessada por linces-ibéricos e por anfíbios.

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!
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Há também novos sinais de obrigação que indicam uma 

via obrigatória para motociclos e uma via reservada a veí-

culos com alta taxa de ocupação.

Passam a estar igualmente previstos sinais de alerta, no 

pavimento da estrada, dos limites de velocidade em locais 

onde “possam ocorrer situações de especial perigosidade”, 

em complemento com a sinalização vertical existente, de-

signadamente a que indica a proibição de circulação acima 

de 30 quilómetros por hora. Quanto às marcas de sinaliza-

ção no pavimento, foram introduzidas as suas dimensões 

com vista “à sua uniformização”.

Dra. Fátima Dinis
Dra. Sónia Teixeira 

INFORMAÇÕES ÚTEIS

ENTIDADES EMPREGADORAS E MEDIDAS  
DE APOIO AO EMPREGO 

Medida 
Medida Extraordinária de Apoio à Manutenção dos Con-

tratos de Trabalho (Layoff) – Manutenção e Prorrogação

Legislação aplicável 
Artigo 25ºC do Decreto-Lei 10-A/2020, de 13 de março,  

consulte aditado pelo Decreto-Lei n.º 20/2020, de 1 de 

maio, consulte

Perguntas Frequentes 
Manutenção de layoff simplificado em curso, cujo fun-

damento inicial foi o encerramento total ou parcial da 

empresa ou estabelecimento ou instituição particular de 

solidariedade social, decorrente do dever de encerramento 

de instalações e estabelecimentos, previsto no Decreto n.º 

2-A/2020, de 20 de março

1. As Entidades Empregadoras podem manter layoff 
simplificado em curso? 

As Entidades Empregadoras para poderem manter  

o layoff simplificado terão que, no prazo máximo de 8 

dias, (1) retomar a atividade e (2) estar abrangida por 

uma das situações previstas na alínea b) do nº 1 do artigo 

3.º do Decreto-Lei n.º 10-G/2020, na sua redação atual, 

devendo dispor de elementos de prova que o atestem em 

sede de fiscalização, bem como da respetiva certificação 

do contabilista.

2. As Entidades Empregadoras com pedido de layoff 
em curso podem desistir do pedido? 

As Entidades Empregadoras podem fazer cessar a qual-

quer momento os processos de layoff simplificado. Para  

o efeito devem usar formulário próprio a disponibilizar 

brevemente no site da Segurança Social. INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.SEGURANÇA SOCIAL
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A desistência do pedido conta-se a partir da data indi-

cada pela entidade que pode ser a partir da data de início 

do layoff ou da prorrogação, ou a partir da data indicada 

pela entidade empregadora. 

3. As Entidades Empregadoras podem fazer altera-
ções ao pedido de layoff em curso? 

As Entidades Empregadoras devem apresentar novo 

pedido quando existam alterações, designadamente, por 

efeito de reabertura de atividade. O pedido deve ser efe-

tuado em formulário próprio, o qual deve conter todos os 

trabalhadores que pretendem manter em layoff. 

4. Podem ser entregues pedidos de layoff inicial com 
fundamento na alínea a) do nº 1 do artigo 3 do Decreto-
-Lei n.º 10-G/2020 a partir de 1 de maio? 

Sim, apenas nas situações em que as empresas sejam 

obrigadas a encerrar por determinação legislativa ou admi-

nistrativa. 

5. Quando é que começa a contagem dos 8 dias de 
prazo para retomar a atividade? 

A contagem inicia-se a partir da data da determinação 

legal em que cessa o encerramento obrigatório de acordo 

com a estratégia de levantamento de medidas de confina-

mento aprovada pelo Governo. 

6. A retoma da atividade deverá ser consubstancia-
da por um número mínimo de trabalhadores? 

A retoma da atividade tem de ser assegurada pelo menos 

por um trabalhador. 

A Entidade Empregadora comunica, através de for-

mulário próprio a disponibilizar brevemente no site da 

segurança social, os trabalhadores que se mantém em 

layoff e o respetivo motivo. 

7. A Entidade Empregadora tem que comunicar alte-
rações ao número de trabalhadores que se mantêm em 
layoff simplificado e em que modalidade (suspensão 
de contrato de trabalho ou redução do período nor-
mal de trabalho)? 

Sim. Se houver alterações a Entidade Empregadora co-

munica, através de formulário próprio a disponibilizar bre-

vemente no site da segurança social, os trabalhadores que 

se mantém em layoff simplificado e em que modalidade. 
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8. Caso retomem a atividade em prazo posterior aos 
8 dias, implica a cessação dos apoios e respetiva resti-
tuição/pagamento, em termos proporcionais, a contar 
do 9º dia? 

Sim. Prorrogação do layoff simplificado, cujo fundamen-

to inicial foi o encerramento total ou parcial da empresa ou 

estabelecimento ou instituição particular de solidariedade 

social, decorrente do dever de encerramento de instalações 

e estabelecimentos, previsto no Decreto n.º 2-A/2020, de 

20 de março 

9. A prorrogação do layoff ou sua continuidade, pelo 
motivo inicial de encerramento depende de demais 
situações consideradas de crise empresarial, ou seja, 
das previstas na alínea b) do nº 1 do artigo 3 do Decre-
to-Lei n.º 10-G/2020? 

As empresas que mantenham a obrigação de encer-

ramento por determinação legislativa ou administrativa 

podem continuar em layoff por este motivo enquanto se 

mantiver essa determinação. 

Nas demais situações em que já não se verifica a obri-

gação de encerramento, para manter a situação de layoff  

a empresa deve estar numa das situações abrangidas pela 

alínea b) do nº 1 do artigo 3 do Decreto-Lei n.º 10-G/2020, 

devendo dispor de elementos de prova que o atestem em 

sede de fiscalização, bem como da respetiva certificação 

do contabilista. 

10. Caso retomem a atividade em prazo posterior aos 
8 dias, implica a cessação dos apoios e respetiva resti-
tuição/pagamento, em termos proporcionais, a contar 
do 9º dia? 

Sim.

11. As Entidades Empregadoras podem cessar o pe-
dido de prorrogação de layoff em curso? 

Sim, podem cessar ou desistir do pedido de prorroga-

ção. Devem fazê-lo em formulário próprio a disponibilizar 

brevemente no site da segurança social. 

12. As Entidades Empregadoras podem fazer alte-
rações ao pedido de prorrogação de layoff em curso? 

Sim, podem apresentar novo pedido quando existam 

alterações, designadamente por efeito de reabertura de 

atividade. 
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13. Os pedidos de prorrogação, nos termos da alínea 
b) do nº 1 do artigo 3 do Decreto-Lei n.º 10-G/2020, 
dependem da manutenção desses mesmos motivos? 

A prorrogação pode ser solicitada com alteração do fun-

damento, devendo a Entidade Empregadora manter ele-

mentos de prova e a respetiva certificação do contabilista 

que atestem as condições para manter o apoio. 

14. A prorrogação do prazo do layoff pode ser por 
período inferior a 1 mês? 

A prorrogação do layoff simplificado é mensal e deve ser 

requerida em formulário próprio. 

ENTIDADES EMPREGADORAS 

Medida  
Apoio Extraordinário à redução da atividade económica 

de membro de órgãos estatutários 

Legislação aplicável
Decreto-Lei nº 10-A/2020, de 13 de março, consulte, 

com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 12-

A/2020, de 6 de abril, consulte e pelo Decreto-Lei nº 

14-F/2020, de 13 de abril, consulte. Portaria 94-A /2020 

de 16 de abril, consulte. Decreto-Lei n.º 20-C/2020, de 

7 de maio, consulte. 

Perguntas Frequentes 
1. A quem se aplica o apoio extraordinário à redu-

ção da atividade económica de membros de órgãos 
estatutários? 

Em abril este apoio destina-se aos sócios-gerentes de 

sociedades bem como membros de órgãos estatutários 

de fundações, associações ou cooperativas com fun-

ções equivalentes àqueles, sem trabalhadores por con-

ta de outrem, que estejam exclusivamente abrangidos 

pelos regimes de segurança social, e desenvolvam essa 

atividade numa única entidade que, no ano anterior, 

tenha tido faturação comunicada através do E-fatura 

inferior a 60.000€. 

Em maio este apoio destina-se aos gerentes de socieda-

des por quotas bem como membros de órgãos estatutários 

de fundações, associações ou cooperativas com funções 

equivalentes àqueles, com ou sem trabalhadores por conta 

de outrem, que estejam exclusivamente abrangidos pelos 

regimes de segurança social, e desenvolvam essa atividade 

numa única entidade que, no ano anterior, tenha tido fatu-

ração comunicada através do E-fatura inferior a 80.000€. 
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2. A que tem direito? 

Tem direito a um apoio financeiro correspondente a: 

Em abril de 2020

Se o valor da remuneração registada como base de inci-

dência contributiva for inferior a 1,5 IAS, o apoio finan-

ceiro corresponde àquele valor e tem como limite máximo 

o valor de 1 IAS. 

Se o valor da remuneração registada como base de inci-

dência contributiva for igual ou superior a 1,5 IAS, o apoio 

financeiro corresponde a dois terços daquele valor com  

o limite máximo da RMMG. 

No caso de quebra abrupta e acentuada de, pelo menos, 

40 % da faturação, o valor do apoio financeiro é multiplica-

do pela respetiva quebra de faturação, expressa em termos 

percentuais.

Remuneração registada como base de incidência contri-

butiva = ou > a 1,5 IAS 

Exemplo 1: 

• Quebra de faturação entre 1 e 30 de Março: 

 50% face à média de janeiro e fevereiro 

• Faturação em janeiro = 1.000€ 

• Faturação em fevereiro = 1.000€ 

• Faturação em março = 500€ 

• Valor de remuneração base declarada em março 

 referente a fevereiro = 1.000€ 

• Valor de referência (1,5 x IAS) = 658,22€ 

• Limite máximo = Valor de Remuneração Mínima

 Mensal Garantida (RMMG) = 635€ quando o valor 

 da remuneração registada é > ou = a 1,5 x IAS 

• Como a remuneração registada > 1,5 x IAS então 

 Valor do Apoio = 2/3 x 1.000€ = 666,67€. Como 

 666,67€ é superior à RMMG (635€) aplica-se o

 limite de 635€ x 50% (quebra de faturação) = 317,5€ 

Remuneração registada como base de incidência contri-

butiva < a 1,5 IAS 

Exemplo 2: 

• Quebra de faturação entre 1 e 30 de março: 

 50% face à média de janeiro e fevereiro 

• Faturação em janeiro = 500€ 

• Faturação em fevereiro = 500€ 

• Faturação em março = 250€ 

• Valor de remuneração base declarada em março 

 referente a fevereiro = 500€ 

• Valor de referência (1,5 x IAS) = 658,22€ 

• Valor do Indexante dos Apoios Sociais = 438,81€ 

• Como a remuneração registada < 1,5 x IAS então 

 Valor do Apoio = 500€ como é superior a 438,81€ 

 aplica-se este limite de 438,81€ x 50% = 219,41€ 

• Paragem total de atividade no mês de abril 

Exemplo 3: 

• Remuneração registada no mês de fevereiro = 3.000€ 

• Valor do Indexante dos Apoios Sociais = 438,81€ 
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• Valor da RMMG = 635€ 

• Valor do Apoio abril = 2/3 x 3.000 = 2.000€ como 

 é superior a 635€ aplica-se o limite da RMMG (635€) 

 Mês de pagamento do apoio: maio 

A partir de maio de 2020, o apoio previsto tem como 

limite mínimo o valor correspondente a 50% do valor do 

IAS (219,41€). 

Se o valor da remuneração registada como base de 

incidência contributiva for inferior a 1,5 IAS, o apoio 

financeiro corresponde àquele valor e tem como limite 

máximo o valor de 1 IAS. 

Se o valor da remuneração registada como base de inci-

dência contributiva for igual ou superior a 1,5 IAS, o apoio 

financeiro corresponde a dois terços daquele valor com  

o limite máximo da RMMG. 

No caso de quebra abrupta e acentuada de, pelo menos, 

40 % da faturação, o valor do apoio financeiro é multi-

plicado pela respetiva quebra de faturação, expressa em 

termos percentuais. Remuneração registada como base de 

incidência contributiva < a 1,5 IAS 

Exemplo 4: 

• Quebra de faturação entre 1 e 30 de abril:

 40% face à média de fevereiro e março 

• Faturação em fevereiro = 600€ 

• Faturação em março = 600€ 

• Faturação em abril = 360€ 

• Valor de remuneração base declarada em março 

 referente a fevereiro = 500€ 

• Valor de referência (1,5 x IAS) = 658,22€ 

• Valor do Indexante dos Apoios Sociais = 438,81€ 

• Como a remuneração registada < 1,5 x IAS então 

 Valor do Apoio = 500€ como é superior a 438,81€ 

 aplica-se este limite de 438,81€ x 40% = 175,52€, 

 como é inferior ao limite mínimo de 50% IAS, 

 o valor a pagar será de 219,41€ 
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3. Como é calculado o apoio? 

O apoio é calculado tendo como referencial a remunera-

ção base declarada em março de 2020, referente ao mês de 

fevereiro de 2020. Caso não exista remuneração base decla-

rada no referido mês o valor é indexado aos apoios sociais. 

4. Qual a duração do apoio? 

Este apoio financeiro: 

• tem a duração de 1 mês, prorrogável mensalmente, 

 até ao máximo de 6 meses; 

• é pago no mês seguinte ao da apresentação do

 requerimento. 

5. O que fazer para receber este apoio? 

Para receber este apoio, o trabalhador deve: 

• preencher o formulário disponível na Segurança

 Social Direta. 

Se ainda não tem acesso à Segurança Social Direta deverá 

pedir a senha na hora. Aceda aqui. 

• registar/alterar o IBAN na Segurança Social Direta, 

 para que a Segurança Social possa fazer o pagamento.

 Este será efetuado obrigatoriamente por transferência 

 bancária. 

Se ainda não tem o seu IBAN registado deverá fazê-lo 

através da Segurança Social Direta, no menu Perfil, opção 

Alterar a conta bancária. 

6. Como comprovo a paragem total da atividade ou 
da atividade do respetivo setor? 

Em abril, mediante declaração do próprio, sob com-

promisso de honra, e do contabilista certificado. Em 

maio, mediante declaração do próprio, sob compromisso 

de honra e certificação do contabilista certificado. 

7. Como comprovo a quebra abrupta e acentuada 
de pelo menos 40% da faturação? 

Mediante declaração do próprio, sob compromisso de hon-

ra, e do contabilista certificado. A quebra está sujeita a pos-

terior verificação pela segurança social, no prazo de um ano 

a contar da atribuição do apoio, com base em informação 

solicitada à Autoridade Tributária e Aduaneira, dando lugar  

à eventual restituição das quantias indevidamente recebidas. 

8. A partir de quando e durante quanto tempo tenho 
direito a este apoio financeiro? 

A partir do mês seguinte ao da apresentação do requeri-

mento, pelo período de um mês, prorrogável mensalmente, 
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até um máximo de seis meses. O requerimento do apoio 

deverá ocorrer nas seguintes datas: 

Período de referência do apoio 
maio de 2020, junho de 2020, julho de 2020 

Prazo de requerimento 

30 de maio a 9 de junho, 20 a 30 de junho, 20 a 31 de julho 

Facturar, Lda.
Dra. Isilda André
TOC 15580 

PRESTAÇÕES E COVID-19
 
Boa tarde caros colegas, mais uma vez por esta nossa 

via muito importante de comunicação; “O Prestaneiro” 

venho com vocês partilhar um pouco do que foi a minha 

vida de trabalho nestes últimos tempos.

Corria o final do mês de Março de 2020 e com todas as 

notícias de COVID-19 umas verdadeiras, outras não tão 

verdade, outras que ainda hoje não sabemos. E eu equa-

cionava em sair para a minha cobrança normal de todos os 

meses, ao fim de pensar e equacionar também com alguns 

colegas que me costumo encontrar todos os meses, decidi 

então fazer a volta.

Mas nunca na minha vida pensava o fazer da forma que 

fiz, carrinha só com alguns eletrodomésticos de utilização 

diária e de resto vazia, com muito pena minha que tanto 

gosto de vender uma “pecinha” do carro. Eu com medo 

do próximo e o próximo com medo de mim, no qual sou 

sincero mesmo tendo ido trabalhar com algumas precau-

ções como tal aconselhavam na altura não visitei nenhum 

cliente sem lhe ligar antecipadamente, e com o seu con-

sentimento então fazer a cobrança, sorte a minha de todos 

os que liguei me receberam bem.

Com isto gostava de também referir a experiência ficou, 

no meu caso que tenho as cobranças longe, a amizade que 

as pessoas tiveram por mim e nunca me fecharam as por-

tas nas terras por ando, desde me facilitarem na mesma 

a dormida e os almoços em takeaway e ás vezes sozinho 

na carrinha que claro vazia estava, se alguma vez pensei as 

caixas que utilizo para a mercadoria servirem de mesa! As 

quais em alguns anos atrás servirem também de cama para 

o meu Pai José Afonso Batista e colegas do mesmo tempo.
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Gostava também de salientar a amizade perante alguns 

colegas meus que nesta fase nunca nos deixamos de apoiar 

e mesmo com os estabelecimentos comerciais fechados 

fizemos a nossa atividade profissional, apesar de sermos 

aconselhados para não.

Hoje após dois meses passados desta pandemia quase 

três deixo uma palavra de apreço e força para todos os 

meus companheiros e nunca podemos baixar os braços.

Associado APCVD nº 324
Filipe Afonso 

DIVERSOS

ASSEMBLEIA GERAL / 13º CONGRESSO APCVD
 
Como todos tem conhecimento, a Assembleia geral mar-

cada para dia 18 de Março para apresentação das contas 

relativas ao exercício de 2019, foi adiada devido a situação 

que o nosso País se encontrava. 

Para a protecção de todos nós, também o nosso 13º 

congresso, agendado para o dia 30 de Março teve de ser 

adiado. Voltaremos a agendar novas datas logo que a situa-

ção o permita.

Informamos ainda que em relação a Assembleia Geral, 

pretendíamos que fosse agendada o mais breve possível, 

pelo que solicitamos um espaço adequado para o efeito, 

à Junta de Freguesia, e á Câmara Municipal de Loures, 

mediamente as medidas de precaução e o distanciamen-

to social obrigatório devido a pandemia – Covid-19.

Lamentamos mas até a data, informaram-nos que iam 

analisar o assunto e ainda não obtivemos qualquer res-

posta.
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Aqui ficam os emails:

Junta de freguesia - 21 de maio de 2020

Exm.ºs Senhores,

Represento a APCVD – Associação Portuguesa de Comer-

ciantes de Venda ao Domicilio – com sede na vossa freguesia, na 

Av. das Descobertas, 15 – 4.º C, Infantado, 2670-383 Loures.

Esta associação teve já a sua Assembleia Geral de prestação 

de contas convocada, assembleia essa que foi adiada devido  

à situação de pandemia que vivemos.

Acontece que, para reagendar esta assembleia e respeitar 

as regras de distanciamento social, constata a associação que 

as suas instalações são pequenas para esse fim.

Assim sendo, venho questionar V. Exas. relativamente à possi-

bilidade de facultarem um espaço à associação para o aludido 

fim, sendo que esta assembleia geral deveria ser efectuada até ao 

fim de Julho próximo.

Tenho alguma urgência na resposta uma vez que a convoca-

tória terá de ser realizada com antecedência.

Antecipadamente grata pela atenção dispensada, apresento 

os meus cumprimentos,

Fátima Dias Dinis

Advogada

Junta de freguesia - 22 de maio de 2020 

Exmos Senhores,

Em resposta ao V/ email, por indicação da Sra. Presidente, 

Orlanda Rodrigues, sou a informar Vª Exas que a Junta de 

Freguesia de Loures não tem instalações que possa ceder.

Com os melhores cumprimentos,

O Serviço de Secretaria                  

Catarina Vilhena                     

Assistente Técnica

Câmara Municipal - 21 de maio de 2020 

Exm.ºs Senhores,

Represento a APCVD – Associação Portuguesa de Comer-

ciantes de Venda ao Domicilio – com sede no vosso concelho, na 

Av. das Descobertas, 15 – 4.º C, Infantado, 2670-383 Loures.

Esta associação teve já a sua Assembleia Geral de prestação 
de contas convocada, assembleia essa que foi adiada devido  
à situação de pandemia que vivemos.

Acontece que, para reagendar esta assembleia e respeitar 
as regras de distanciamento social, constata a associação que 
as suas instalações são pequenas para esse fim.

Assim sendo, venho questionar V. Exas. relativamente à possi-
bilidade de facultarem um espaço à associação para o aludido 
fim, sendo que esta assembleia geral deveria ser efectuada até ao 
fim de Julho próximo.

Tenho alguma urgência na resposta uma vez que a convoca-
tória terá de ser realizada com antecedência.

 
Antecipadamente grata pela atenção dispensada, apresento 

os meus cumprimentos,

Fátima Dias Dinis
Advogada 
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Câmara Municipal - 21 de maio de 2020 

Exma. Sra. Dra. Fátima Dias Dinis,

Gostaríamos de saber qual o número de participantes previstos 
e qual o horário da realização da Assembleia Geral de forma  
a vermos a possibilidade de satisfazer o vosso pedido.

Com os melhores cumprimentos

Câmara Municipal - 22 de maio de 2020 

Exm.º Sr.,

Muito obrigada pela sua pronta resposta.O número de parti-
cipantes situa-se normalmente entre os 30 e os 50.

Quanto ao horário, desde que seja num dia útil, pode ser de 
manhã ou de tarde, conforme melhor vos convier.

Cumprimentos,
Fátima Dias Dinis
Advogada 
 
Após estes emails não obtivemos mais respostas.Vamos 

insistir e logo que tenhamos o espaço adequado, serão 

enviadas as devidas convocatórias e toda a informação 

relacionada com a dita Assembleia Geral. 

PROTEÇÃO DE DADOS

Como todos já tem conhecimento visto a informação 

sobre a Proteção de dados ter sido já fornecida anterior-

mente pela antiga Direcção e publicada no Prestaneiro 

nº86, perante a lei em vigor todos os associados para terem 

os dados dos seus clientes, terão que ter uma autorização 

assinada por eles.

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

O mesmo se passa com a Associação, para termos os 

dados dos nossos associados temos que ter a autoriza-

ção dos mesmos, devidamente assinada. Essas minutas 

foram facultadas a todos os associados, mas muitos não 

as devolveram.

Assim reforçamos e solicitamos a todos os associados 

que ainda não devolveram a autorização que o façam o 

mais breve possível.

Essas minutas foram enviadas a todos os associados, e 

aqui ficam os exemplares: 

RECOLHA, TRATAMENTO E PROTECÇÃO DE DADOS 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
Empresário em nome individual ou Pessoa Colectiva ___________________________________ 
_____________________ com Contribuinte Fiscal n.º_________________, com sede/residência 
_______________________________________________________________________ declara 
para os devidos efeitos, que os seus dados pessoais fornecidos à APCVD – Associação 
Portuguesa dos Comerciantes de Venda ao Domicílio, Pessoa Colectiva n.º 503 723 274, com 
sede no Edifício Avenida, Avenida das Descobertas, N.º 15 – 4.º C, 2670-383 Loures, poderão 
ser utilizados e/ou tratados por esta, bem como partilhados com parceiros e/ou patrocinadores 
desta, para efeitos de publicidade de bens ou serviços, de acordo com o Regulamento Geral de 
Protecção de Dados, no respeito pelos direitos e interesses do declarante. 
Mais declara expressamente que consente e autoriza a APCVD a recolher, conservar e 
disponibilizar a terceiros, no âmbito das finalidades da relação em causa, os seus dados 
recolhidos, podendo, a todo o momento, consultá-los, solicitar a sua alteração, rectificação, 
redução ou eliminação, quer por escrito, quer pessoalmente.          
 
 
________________, _____de ___________ de 2020 
 
 
 
 
_______________________________________________!
Assinatura conforme documento de identificação 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Declaração para os associados assinarem e devolverem. 

!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECOLHA, TRATAMENTO E PROTECÇÃO DE DADOS 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 
 
(dados cliente)________________________________________________, portador do Cartão 
de Cidadão ou Contribuinte Fiscal n.º___________________, com residência em 
_____________________________________________________________________________, 
declara, para os devidos efeitos que os seus dados pessoais ora fornecidos a 
____________________________________________, Contribuinte Fiscal n.º ______________, 
na qualidade de comerciante de venda ao domicílio, poderão ser utilizados e/ou tratados por este 
de acordo com o Regulamento Geral de Protecção de Dados, com vista ao cumprimento da 
compra e venda a que respeita e à prossecução da actividade do comerciante, no respeito pelos 
direitos e interesses do declarante. 
Mais declara expressamente que consente e autoriza o vendedor supra identificado a recolher, 
conservar e disponibilizar a terceiros, no âmbito das finalidades da relação comercial em causa, 
os seus dados recolhidos, podendo, a todo o momento, consultá-los, solicitar a sua alteração, 
rectificação, redução ou eliminação, quer por escrito, quer pessoalmente. 
 
 
               
 
______________, _____________________ 
Local e data 
 
 
 
 
 
_______________________________________________!
Assinatura do cliente 
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CARRINHAS FORD

Sabemos que alguns associados têm tido problemas com 

as suas carrinhas Ford. Para que possamos agir e fazer algo 

neste sentido, solicitamos que quem esteja nestas situações 

que nos enviem as suas reclamações sobre todas as avarias 

ocorridas, matriculas e nºs de contribuinte.

Mas para que nós possamos fazer uma reclamação junto 

a Ford Lusitana teríamos que te o maior número de recla-

mações possível. Só assim teremos algum peso perante esta 

forte empresa.

É incrível como tantos associados estavam nestas si-

tuações, com muitos e muitos problemas por resolver, 

têm-nos chegado imensas reclamações neste sentido. 

Agradecemos desde já ao associado que deu o alerta 

e sempre que haja situações deste género, devem logo 

dar conhecimento para a sede da APCVD.

Perante tudo isto há que equacionar quando precisarem 

de comprar uma carrinha. Sabemos e temos completa-

mente a noção que muitos e muitos associados, é com esta 

marca que trabalha e faz o seu dia-a-dia. Há que ver os 

prós e contras e como todos nós sabemos, a tecnologia 

está sempre a avançar, em todos os sentidos, pensamos 

que será e deveria ser para melhor, mas nem sempre isto 

acontece. No caso das viaturas quanto mais eletrónica, 

mais avarias têm.

Ocorreu uma reunião, no dia 17 de Fevereiro, na sede 

da APCVD, para que os associados expusessem, os seus 

problemas, as avarias das suas viaturas e já foi tudo entre-

gue ao nosso apoio jurídico. 

Foi entretanto dado seguimento de uma exposição à 

Ford Lusitana e o próximo passo será uma reunião com 

o nosso apoio jurídico, com a Direcção e alguns associa-

dos lesados.

Aguardamos por boas notícias. Como as nossas carri-

nhas de antigamente, que duravam anos e anos sem conta, 

já não se fabricam. 

MEO ALTICE

Como foi dado conhecimento, estamos a renegociar o 

Protocolo que já existia a muitos anos (antiga TMN) e que 

estava muito desatualizado.

Chegamos a ter reuniões com a Dra. Madalena Malheiro 

e Dª Paula Hipólito neste sentido e para melhorar os pre-

ços e condições a nível das telecomunicações para todos 

os associados.

Foi-nos informado que a aderência foi muito fraca, 

um número muito reduzido de associados é que procu-

raram estes serviços, assim não será possível conseguir 

Soluções à medida
Preços competitivos

Saiba mais
Paula Hipólito
92 598 8900  |  m-paula-hipolito@telecom.pt 

Parceria Altice Empresas | APCVD
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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

regalias ou benefícios para os associados, se eles não os 

procurarem.

Prometemos a estas colaboradoras que íamos sensibilizar 

os associados neste sentido e gostaríamos que as próximas 

noticiam fossem mais positivas.

Solicitamos que os associados consultem a Dª Paula Hi-

pólito 925 988 900 ou para o seu mail: m-paula-hipolito@

telecom.pt  e procurem soluções mais vantajosa, mais em 

conta para os serviços de cada um.

Também já tivemos conhecimento que alguns contactos, 

com esta consultora, por parte dos associados, não tiveram 

os efeitos pretendidos e houve algumas reclamações, por 

parte destes.

Já falamos com a D. Paula e fizemos chegar as reclama-

ções obtidas. Esperamos que a partir de agora comece a 

correr tudo da melhor forma. Assim esperamos. 

MINUTAS PARA CLIENTES DEVEDORES

Reforçamos a informação que existe na sede da nossa 

Associação, uma minuta elaborada pelo nosso apoio jurídi-

co, para que os clientes dos nossos associados que tenham 

dívidas com estes, que se possa solicitar os pagamentos das 

mesmas através destas minutas.

Elas seguirão em carta registada com aviso de recepção. 

Logo saberemos se foram recebidas ou não.

Nestas minutas está mencionada o valor da dívida, e um 

prazo para pagamento. Esperamos que esta iniciativa, dê 

os seus frutos. É esse o nosso objectivo. 

CONSULTAS GRATUITAS NA APCVD
 
O nosso apoio jurídico, continua a estar na sede da  

APCVD, nos dias de reunião (terceira quarta feira de 

cada mês) da parte da tarde, para esclarecimentos e dú-

vidas que tenham e que queiram ser esclarecidos, com 

hora previamente marcada.

Não deixem as suas dúvidas por esclarecer. Aproveitem 

e venham a estas consultas para poderem ficar completa-

mente esclarecidos. 

ATRASO NOS CTT 

 Não podemos deixar aqui um pedido de desculpas 

aos associados que a sua correspondência chegou muita 

atrasada e outra, não chegou mesmo aos destinos pre-

tendidos.

Como todos devem saber durante este meses passados, 

muita coisa esteve parada, outras a trabalhar a meio gás, 

mas nós ao enviar a correspondência a todos os asso-

ciados, esperávamos que fosse entregue. Muitos que não  

a recebiam, contactaram a sede da APCVD e consegui-

mos resolver o assunto enviado doutra forma. Mas temos 

conhecimentos que alguns associados não receberam 

mesmo esta correspondência.

Mais uma vez pedimos desculpa da nossa parte, mas 

não está só nas nossas mãos!
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+351 244 587 440

Gerente José Coutinho 
914 117 606

244 587 449

geral@famacmobiliario.pt

Avenida da Filarmónica 
Apartado 77
2449-909 Pataias

Agradecemos assim, que nos avisem caso não recebam 

alguma correspondência que saibam que foi enviada ou 

que tenham solicitado, para que se resolva o assunto de 

imediato e não haja mal entendidos. 

CAE DOS ASSOCIADOS 
 
Alertamos para que todos os associados tenham o seu 

CAE, actualizado, assim como o dos vossos comissionistas.

Mais uma vez informamos do CAE correcto, para ambas 

as situações.

CAE dos associados 47990 – Comércio a retalho por 

outros métodos, não efectuados em estabelecimentos, 

bancos, feiras, ou unidades móveis de venda.

CAE dos comissionistas 82990 – Outras actividades 

de serviços de apoio prestados às empresas.

Quem pretender fazer venda on-line o CAE é o seguinte:

CAE da venda on-line 47910 – Comércio a retalho 

por correspondência ou via internet. 

RECIBOS ENVIADOS POR E-MAIL 
 
Devido ao que já foi exposto, por muita correspondência 

não chegar aos seus destinos e termos na mesmo demasia-

dos custos, estamos a enviar os recibos de pagamentos de 

quotas por email.

Agradecemos caso faça algum pagamento e não rece-

ber o recibo que nos informe e caso não tenha ainda nos 

facultado o seu email, que o faça com brevidade.

Enviando assim, torna-se mais cómodo, chega logo ao 

vosso correio eletrónico. 

QUOTAS VENCIDAS

Não deixem acumular valores, torna-se muito mais di-

fícil regularizar a situação. Assim e para que seja mais 

cómodo para si, poderá fazer os respectivos pagamentos 

das quotas, por transferência bancária: 

NIB 0010 0000 20457180001 39. 

LAY-OFF

Informamos que o ACT, está em campo, a inspecionar to- 

dos os Lay offs, bem como a sua respectiva documentação.

oupagamento
anual

débito
directo
mensal
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Tel.: 937 064 797

E-mail: geral@f2m.pt

Morada: Rua Gil Vicente, nº8

2695-784 São João da Talha

Solicite demonstração
das nossas soluções!

• Venda de material informático
• Assistência técnica personalizada

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

F2M-Informática
Unipessoal, Lda

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

Uma das matérias que têm estado a verificar é os IP dos 

computadores, para verificar se houve funcionários em Lay 

off e a trabalhar.

Estão a aproveitar, para solicitar as normas implemen-

tadas pelas empresas, relativamente à Proteção de Dados. 

As coimas tem um valor “simpático”.

Para evitar problemas, alertamos para que tenham estes 

elementos em dossiers preparados caso a ACT entre nos 

vossos estabelecimentos.

Na eventualidade de alguém não ter implementado 

a proteção de dados, e elaborado o respectivo dossier, 

aconselho que o façam o quanto antes, juntamente com 

os vossos advogados e contabilistas. 

AGRADECIMENTO
 
Não podemos deixar de agradecer mais uma renovação 

da publicidade por parte da Sorefoz, por mais um ano.

É decerto um espaço privilegiado, mas também tem um 

custo muito mais elevado. Assim mais uma vez, agrade-

cemos em nome de toda a nossa equipa APCVD, a vossa 

colaboração tão preciosa de já alguns bons anos.

Um bem-haja a toda esta empresa e em especial ao Dr. 

Fernando Cardoso. O nosso muito, muito obrigado! 

ASSEMBLEIA GERAL

Acabamos de ser informados que já temos um lugar 

apropriado para a elaboração da Assembleia geral.

 

Está então agendada para o dia 28 de Julho, pelas 15h00, 

no Palácio dos Marqueses da Praia e de Monforte, sito na 

Estrada Nacional 8, Parque Adão Barata 2670-332 Loures, 

(frente ao tribunal de Loures) em virtude de não existirem 

condições para que decorra na sede social da associação 

atento o distanciamento social obrigatório imposto, conse-

quência da pandemia da Covid 19. As convocatórias serão 

enviadas já de seguida. 

FÉRIAS
 
Apesar de estarmos a viver momentos diferentes, um 

pouco mais difíceis que o habitual, aproximam-se o tempo 

das habituais férias.

Desejamos a todos os associados, familiares e todas as 

entidades relacionadas com a nossa associação, UMAS 
EXCELENTES FÉRIAS.

Que haja muita saúde e que possamos descansar um 

pouco e recarregar baterias. 

Mas não se descuidem das normas de segurança exigi-

das. Cuidem-se!

Boas férias para todos!

A Direção da APCVD 



FOCO,
FORÇA,
e FÉRIAS.



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. 

A equipa da APCVD deseja

umas boas férias!




