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EDITORIAL

O papel positivo do associado APCVD no contacto 
com os seus clientes.

Os responsáveis políticos alertam que os efeitos negati-

vos da pandemia Covid 19 ainda não passaram e que pode 

mesmo haver agravamento nalgumas áreas como é o caso 

do desemprego que vai aumentar. Por seu lado, nos últi-

mos dias estamos a ser confrontados com o aumento do 

número de infecções e há quem diga que vamos ter uma 

segunda vaga nos próximos meses. Mas também vamos 

ouvindo que a economia não aguentaria um novo confi-

namento e que por isso mesmo não é de esperar que haja 

medidas a obrigar-nos a ficar em casa.

A Direção tem alertado os associados sobre o tema da 

pandemia e dos efeitos que pode ter na nossa actividade. 

A razão é simples. Nós contactamos directamente com vá-

rias pessoas, com os nossos clientes e temos que nos pro-

teger e protegê-los a eles. Esta deve ser uma preocupação 

constante. Por outro lado pensamos que não nos devem 

passar ao lado, para prepararmos as nossas encomendas 

e programar a nossa actividade, todos os efeitos negativos 

que esta peste negra está a provocar como é o caso do 

aumento do desemprego e a diminuição do rendimento 

das famílias. 

Além destes alertas, que nunca são demais, hoje gos-

taríamos de acrescentar outro ponto com que os asso-

ciados certamente concordarão. Referimo-nos ao papel 

positivo que podemos ter nos contactos com os nossos 

clientes sobretudo os mais idosos e os mais isolados. Ou-

vimos constantemente dizer que há muita gente afetada, 

que há gente doente, que há pessoas em solidão, muita 

gente em sofrimento. Nós, além de vendermos os nossos 

produtos, que é a nossa função principal, não custa nada 

termos uma palavra de conforto, perguntar se estão bem, 

se precisam de alguma ajuda que possamos dar. 

Sabemos que a maioria de nós já o faz e não pretende-

mos vir aqui com moralismos nem muito menos ensinar 

nada seja a quem for. Mas certamente concordarão que 

nunca é demais lembrar que, também por este lado, po-

demos ter um papel positivo no contacto humano com os 

nossos clientes. Esta atitude só nos engrandece e reforça 

a nossa imagem junto deles e da sociedade em geral.

A Direção da APCVD 
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A CALAMIDADE DOS FOGOS E OS CRIMES 
SUBTERRÂNEOS QUE LHE DÃO CAUSA

Mais uma vez a zona mártir dos concelhos do pinhal 

interior (desta vez Oleiros, Proença a Nova e Castelo 

Branco) foi atingida por um grande fogo (Set/2020),  

o maior fogo da Europa segundo os jornais.

Qual a razão para esta razia? A floresta arde com base 

em que interesses? É apenas consequência do clima? Ou 

é porque deixou de haver pessoas no interior?

Há quem afirme que há interesses económicos escon-

didos, que a madeira ardida tem um valor mais baixo no 

mercado, que há quem queira abrir espaço para a planta-

ção de eucaliptos, etc, etc. Diz-se muita coisa mas pouco 

se prova. Com provas ou sem provas há algo estranho e 

misterioso nisto tudo e não é difícil perceber que há uma 

mistura explosiva de razões e interesses de vária ordem 

que, conjugada ou alternadamente, levaram à situação de 

calamidade que está à vista de todos. Nem é preciso re-

cuar muito, veja-se o que aconteceu desde 2017 a 2020. 

Em três anos uma grande parte da floresta do interior foi 

dizimada, o dinheiro público existiu em profusão para a 

indústria do fogo (meios aéreos e terrestres sem fim) mas 

a floresta nem por isso deixou de ser quase totalmen-

te calcinada e de haver quase centena e meia de mortes 

(que envergonhariam sem remédio qualquer país e qual-

quer Estado decente). Ah, dizem eles nos jornais e nas 

televisões mas agora as casas são protegidas, desde 2017 

que não houve mais mortes!!! Louvável propósito, o de 

salvaguardar as vidas humanas. Mas isto cheira a esturro, 

será só para evitar que as pessoas sofram ou é, acima de 

tudo, para eles não sofrerem, para eles salvarem a ima-

gem e a pele, para eles manterem o mercado dos votos 

sem grandes rombos? 

Neste grande incêndio de Set/20 as televisões e os ha-

bituais “parladores” falavam em mais de mil bombeiros 

no terreno, centenas de viaturas, dezenas de meios aéreos? 

Sim, mas pergunta-se para quê tantos meios e tanto di-

nheiro a jorrar se arderam mais de vinte mil hectares, se 

o fogo ardeu até se apagar por ele próprio, apagando-se 

quando chegava a áreas já ardidas ou nas pequenas man-

chas mais limpas que ainda vai havendo à volta das aldeias?

Muita gente dá conta e testemunha que com o propósito 

da salvar as casas e as vidas humanas (propósito que não 

pomos em causa) os bombeiros ficam quietos e parados 

junto às aldeias (não de todas porque há testemunhos nas 

redes sociais em que as pessoas telefonavam aflitas para 

serem socorridas e nem um bombeiro apareceu) e nada 

mais fazem. Questionados sobre esta atitude passiva di-

zem os bombeiros e a legião de passeantes, protecção civil, 

etc, que são as ordens que têm, que as ordens é para pro-

teger as casas e o resto é para arder. E chegavam mesmo a 

ameaçar com prisão pequenos grupos de autênticos heróis 

locais, conhecedores do terreno, que tentavam reduzir o 

avanço das chamas até com pequenos e bem estruturados 

contrafogos.
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Isto é muito estranho, que interesses estarão por detrás 

deste tipo de ordens? Será só excesso de zelo? Será só para 

agradar aos chefes dos chefes que nem querem ouvir falar 

em casas a arder e muito menos em mortes? Que interes-

ses são estes para deixar arder? Desta vez até com uma 

curiosidade também estranha que foi a de dificultar ou 

mesmo impedir que as televisões entrassem nas aldeias 

cercadas pelas chamas.

Um ministro foi dizer, depois do incêndio já extinto, 

que havia indícios de mão criminosa e que o assunto 

passou para as mãos das autoridades policiais competen-

tes! Grande tirada esta, grandes estadistas! Manhosos e 

sabidões, para salvar a pele e o mercado dos votos, não 

há melhor que isto, dizer que a culpa é dos criminosos, 

que o assunto passou para as mãos da justiça, que é uma 

matéria sigilosa, que não se fala mais disso! Digam lá 

que eles não sabem da poda?! O propósito deles é fazer 

com que se esqueça, nunca ninguém apura nada, nunca 

ninguém sabe nada, até ao próximo grande incêndio! E 

assim se vai destruindo uma riqueza local e nacional, as-

sim o clima leva mais um rombo com toneladas de CO2 

que vão para a atmosfera. 

Eles vão lá fazer umas declarações, às vezes dar uns 

beijos e uns abraços (agora já se cansaram já nem isso 

fizeram) e daí a uns dias é o abandono total, pessoas 

que tinham o seu ganha pão na floresta que deixam de 

ter actividade, indústrias que fecham ou terão que ir 

buscar a matéria prima a outras regiões e países, peque-

nos proprietários que deixam de ter esta reserva para 

uma doença ou para o casamento de um filho, o que 

resta são cinzas, destruição e pobreza! Com esta razia 

dos últimos anos, uma riqueza nacional que alimenta-

va várias indústrias e chegou a ter um papel de relevo 

nas exportações nacionais está agora quase reduzida  

a zeros.   

Como se resolve o problema da floresta? 

Há décadas que o clima se vem agravando, há décadas 

que o interior se despovoou porque as pessoas tiveram 

que emigrar para o estrangeiro ou para o litoral. É uma 

treta dizer que a limpeza tem que ser feita pelos proprie-

tários. Nunca houve vontade séria de resolver o problema 

da floresta do interior do país. Mesmo para um leigo,  

a solução não passa apenas por haver muitos bombeiros, 

muitos aviões, muitos autotanques, tudo isto é necessário, 

pelos vistos até há dinheiro para tudo isto. Mas não tem 

havido um cêntimo para o que é essencial.

Resolver o problema da floresta demora uns anos. 

Outros países demoraram anos mas já o fizeram. Desde 

logo seria necessário elaborar um cadastro da proprie-

dade rústica e Portugal é o único país da Europa que 

ainda não foi capaz de o fazer na região do centro e 

do norte onde domina a pequena propriedade. Depois 

seria necessário publicar legislação que não fosse ape-

nas para o diário da república e para as conferências 

de imprensa. Essa legislação deveria determinar o repo-

voamento florestal, com espécies variadas não resinosas e 

menos aptas a arder. Depois estabelecer planos de limpeza 

da floresta, com aceiros bem dimensionados e devidamen-

te localizados. 

Para executar o repovoamento e a limpeza são neces-

sários dois meios que só o poder central pode accionar. 

Por um lado legislação a declarar estas acções de in-

teresse público com as necessárias expropriações doa 

a quem doer. E, por outro lado, a disponibilização de 

verbas do orçamento do Estado para executar tudo isto. 

Dinheiro que seria certamente inferior e com muitos 

melhores resultados face aos milhões que todos os anos 

são derretidos na indústria do fogo com os resultados 

que estão à vista!

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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Fala-se hoje muito na defesa do clima, na reindustria-

lização do país, nos milhões que vão chegar de Bruxelas. 

Consultam-se os documentos que circulam na impren-

sa e pouco ou nada se fala na fileira da floresta (sector 

que foi já um dos mais importantes do país). As expec-

tativas são baixas, muito baixas, e são ainda mais baixas 

se se olharem estes decisores urbanos em geral que só 

lhe interessa investir e aparecer onde se situam os votos 

(único interesse que os move) e, infelizmente, no pinhal 

e no interior em geral há poucos votos. 

Como a esperança não deve morrer atrevo-me a lançar 

um apelo a todos os que têm as suas raízes no interior para 

que façam o pouco ou muito que puderem, que protes-

tem, que façam barulho (as redes sociais têm alguma efi-

cácia) para que a esperança não morra e o interior não seja 

apenas o pasto de chamas em que o querem transformar.

Joaquim Silvério Mateus 

CONTAS DO EXERCÍCIO 2019

Relatório de gestão e contas da direcção
A situação actual de pandemia no nosso país impediu a 

realização da Assembleia Geral da Associação Portugue-

sa de Comerciantes de Venda ao Domicílio, conforme se 

encontra estatutariamente previsto.

Na mesma seriam apresentados e postos a votação o 

Relatório de Gestão, Balanço e Demonstração de Resul-

tados referente ao exercício do ano de 2019.

Entendeu, no entanto, a direcção que os mesmos de-

veriam ser divulgados aos associados para que tomem 

conhecimento do seu teor, devendo os mesmos ser 

submetidos a votação na próxima Assembleia Geral.

Actividades
A situação de pandemia no nosso país veio alterar todas 

as dinâmicas de vida e de trabalho, tendo também altera-

do de forma significativa a nossa actividade.

No entanto, a direcção fez e continua a fazer um gran-

de esforço para manter a situação da APCVD estável 

e consistente o que conseguiu, estando os resultados 

espelhados no Relatório de Gestão, Balanço e Demons-

tração de Resultados que agora se apresentam. 

Manteve todas as políticas anteriores de redução de 

custos e consolidação da situação financeira, continuan-

do a suspender a inscrição dos associados com 2 anos ou 

mais de quotas em atraso, e a diligenciar na cobrança dos 

valores em atraso.

Para além destas diligências, a Direcção tem feito um 

grande esforço no sentido de angariar novas publicida-

des e apoios para o bom funcionamento da Associação, 

dinamizando o boletim informativo “O Prestaneiro” 

com novos artigos e temas de interesse para os Asso-

ciados.
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A direcção da APCVD fez sempre questão de honrar 

os seus compromissos apesar das dificuldades que atra-

vessamos, e continua a contar com a colaboração dos 

associados para que ultrapassemos em conjunto esta 

situação difícil que o país atravessa.

Situação económica
e financeira

Transitou do ano 2018 um saldo negativo de 53.44€.

Durante o ano 2019, a APCVD teve uma receita global 

de 40 838,59€ (quarenta mil oitocentos e trinta e oito 

euros e cinquenta e nove cêntimos), como de seguida se 

descrimina:

A esta receita contrapõem-se despesas que conside-

ramos necessárias para o bom funcionalmente da nossa 

associação, que totalizam o valor global de 41 086,79€ 

(quarenta e um mil, oitenta e seis euros e setenta e nove 

cêntimos).

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

17 437,50€
8 138,45€
5 009,40€

175,00€
3 428,87€

180,00€
3 550,00€

41,18€
979,50€

1 471,69€
427,00€

40 838,59€

Quotas

Publicidade

Donativos (Câmara Oleiros)

Taxas Justiça/Juros

Almoço Convívio

Joias de inscrição

Patrocínios – Congresso

Outros Rendimentos

Rifas

Livros – APCVD

Notas crédito – Tipografia

TOTAL

278,76€
236,56€
95,00€

1 284,02€
1 652,14€
2 063,85€

41,28€
14,44€

185,82€
3 600,00€

299,62€
33,62€

2 196,00€
150,00€
93,50€

1 500,00€
375,00€

3 427,00€
7 744,95€

299,62€
64,78€

15 323,08€

102,36€
25,39€

41.086,79€

Eletricidade

Água

Serviços Bancários

Material de escritório

Refeições

Telefones, CTT

Seguros

Deslocações (bilhetes)

Artigos para oferta

Honorários (Dr. Nelson Tereso)

Conservação e Reparação (condomínio) 

Limpeza e Higiene

Trabalhos Especializados:

Facturar Lda

SPIO – Proj. Informáticos

Color Shop Atelier Fotográfico 

FDD Advogados

Rodrigo Oliveira

O Prestaneiro

Convívio

Outros Fornecimentos e Serviços 

Água/copos/café/etc

Renumerações e encargos com pessoal 

(sub. Alimentação, segurança social, 

seguros acidentes trabalho) 

Imposto Municipal S/ Imóveis (IMI) 

Outros impostos

TOTAL
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Dito isto, resulta um saldo negativo de 248,20€. 

A Direção propõe que o resultado líquido do exercício 

seja transferido, após aprovação, para a conta dos resul-

tados transitados.

Infantado, 18 de Março de 2020

A Direção da APCVD 

HISTÓRIA DO VIAJANTE DE TAVIRA A  
BARRANCOS, DO ALANDROAL A CASCAIS

Há qualquer coisa no ar, há um ambiente estranho, 

como se fosse uma sombra ou um fantasma que ninguém 

vê mas que todos tememos. 

Não sabemos bem como mas sente-se que tudo está 

a mudar e que essa mudança afeta a nossa geração e vai 

também afetar as futuras a dos nossos filhos e netos, e 

sabe-se lá até onde.

Nós os associados por onde passamos há mais de trinta 

anos é uma tristeza, ver tudo cada vez mais pobre, a vida 

das pessoas a piorar, incluindo a dos nossos clientes, que 

é com eles que mais convivemos.

Há cafés que já não abrem mais, pequeno comércio de 

bairro com lojas fechadas, sendo que há estabelecimentos 

que até já foram vandalizados, pessoas com ar triste, é com 

imenso desgosto que estamos a ver e a viver tudo isto.

E todos estamos a percorrer um  caminho desastrado, 

cada vez com mais dificuldades e cada vez a sentir mais 

a pobreza. Não podemos deixar de reparar nisto e de nos 

preocuparmos pois não podemos dizer que isso não nos 

afeta. O mal dos nossos clientes é também o nosso mal  

e se eles estiverem bem nós também estaríamos bem! 

Alto da Bela Vista Pav. 30
2735-340 CACÉM

214 267 590
geral@artauria.com

www.artauria.com
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Se os pequenos negócios, o pequeno comércio, esti-

vessem a funcionar normalmente, haveria estabilidade  

e até os nossos clientes se sentiriam com outro à-vontade 

para nos comprarem mais produtos, assim torna-se mais 

complicado, há cada vez menos poder de compra.

No lado interno, nós equipa dirigente da APCVD que 

começámos um projeto razoável e cheios de esperança, 

hoje, ao olhar para traz e para o que ainda temos à nossa 

frente não estamos imunes a esta mudança tão drásti-

ca e sentimo-nos muito condicionados na nossa acção, 

não podemos desenvolver nada, está tudo muito parado.  

A assembleia geral desmarcada duas vezes, o convívio 

também teve de se desmarcar. As empresas patrocina-

doras com alguma tristeza por não se ter realizado, e nós 

de igual modo porque não podemos avançar com quer 

que seja. Mas mesmo assim não baixamos os braços e cá 

estamos a tentar levar o barco a bom porto. 

No meio de coisas negativas há também algumas posi-

tivas. Conseguimos aumentar para trinta espaços publici-

tários no Prestaneiro, com muita satisfação e colaboração 

de todas as empresas que sempre estiveram connosco.  

E assim, com muito gosto e agrado, vamos tentando le-

var o percurso que tínhamos trilhado, devagar, mas não 

parados, palavras de ânimo e não de desespero.

Por isso damos o nosso melhor não com a alegria de que 

gostávamos mas sim com o nosso espirito associativo, de 

resistentes, com paciência, até que venham melhores dias.

Do lado da família dos associados, cada um vivendo 

os seus próprios problemas, e todos a passar momentos 

difíceis e diferentes do que alguma vez algum de nós 

viveu, devemos ser mais unidos, compreensivos, ajudar-

-nos uns aos outros, pois são alturas e momentos como 

estes em que é mais necessário o espirito associativo.

Os beirões não são de baixar os braços, há que seguir 

em frente. Um dia de cada vez é o que podemos pedir. 

Há que ter força e coragem para nunca desistir.

Grande abraço a todos os associados, suas famílias, 

fornecedores e a toda a estrutura associativa.

Vamos ter fé que dias melhores virão.

O Presidente da Direcção
José Carlos Dias Mateus 

ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2020

Como podemos analisar e estivemos mais ou menos 

todos nas mesmas situações, vivendo dias de incertezas, 

medos, foi um ano muito difícil e que decerto nunca será 

esquecido, por todos nós.

O ano 2020 ficará marcado para sempre nas nossas 

vidas e só nos resta esperar que estes últimos 3 meses 

se passem com a normalidade possível, apesar de todos 

nós só ouvirmos dizer que tudo vai piorar e muito, para 

o final do ano.

Na passagem do ano e quando começamos a digitar 

os números 2020, dava a sensação, pelo menos a mim 

aconteceu, pensar que seria um ano bom.

Há muitas histórias sobre números e os seus poderes. 

Os números sempre tiveram muita influência e um lugar 

muito especial na vida das pessoas. Já antigamente, os 

nossos antepassados acreditavam que os números se in-

terpretavam e poderíamos obter vários significados. 

Tinha a sensação e penso que muitos de nós também 

esperava que o ano 2020, estivesse relacionado com mais 

Tel.: 937 064 797

E-mail: geral@f2m.pt

Morada: Rua Gil Vicente, nº8

2695-784 São João da Talha

Solicite demonstração
das nossas soluções!

• Venda de material informático
• Assistência técnica personalizada

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

F2M-Informática
Unipessoal, Lda

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

todos nós.

Pois isso não aconteceu e revelou-se um dos piores anos 

alguma vez vividos.

Deparou-se sobre nós muito medo, angustia, incerteza 

do que seriam os próximos tempos. Algo estranho invadiu 

o mundo e conseguiu por tudo de pernas para o ar.

Mas voltando aos nossos antepassados, eles tinham algu-

mas razões no que diziam e também sempre ouvi dizer aos 

meus avós que os anos bissextos não eram nada famosos!

Para nós um ano bissexto era apenas um ano com mais 

um dia do que o ano comum, tinha 366 em vez de 365 

dias. Por vezes riamos dos nossos amigos que faziam 

anos a 29 de Fevereiro, porque só faziam anos de 4 em 

4anos, e basicamente era esta a única diferença.

Mas já para os antigos, anos bissextos não eram vistos 

de bom agrado achavam que era um mau ano, princi-

palmente nas colheitas, há um proverbio que relata bem 

isso: “ Colheitas de ano bissexto cabem todas num cesto”

Ora seja ou não verdade, este ano 2020, foi bem dife-

rente do habitual. 

Nunca ninguém poderia imaginar, ou calcular que um 

vírus, uma coisa invisível poderia modificar tanto as nossas 

vidas. E não vão ser só as nossas, tanto a dos nossos filhos, 

netos e possivelmente as gerações futuras, sofrerão muito 

com tudo isto.

Por vezes sinto vontade de expressar a minha opinião, 

e penso que não estou muito errada no que vou dizer:

- A vida a partir deste ano nunca mais será a mesma!

Muitos de nós viveram infâncias difíceis, pobres, com 

muito pouco tanto para comer, vestir ou ter. Muito traba-

lho, havia quem trabalhasse de sol a sol, mas nada se pode 

igualar a esta situação. 

Estamos em Setembro e só podemos esperar e desejar 

que o último trimestre do ano 2020 possa ser o melhor 

possível dentro da realidade e da incerteza que estamos 

a viver.

Muita saúde, e que nunca nos falte a fé, coragem e força 

para enfrentar o nosso dia-a-dia.

A secretária
Silvina Marçal 

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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A Padrões & Texturas é uma 
empresa que se dedica à 
comercialização de produtos 
têxteis-lar, nomeadamente, 
roupa de cama, assente numa 
vasta gama de jogos de cama 
completos, edredões, sacos de 
cama, colchas, numa grande 
variedade de telas e texturas.
 
A marca, Casa & Algodão, 
encontra-se bastante bem 
implantada no mercado, tendo 
alcançado já uma notoriedade e 
prestígio indubitáveis.

PADRÕES & TEXTURAS, Lda.

Rua Dr. Manuel José Teixeira de Melo, nº26
Selho – S. Jorge PEVIDÉM
Apt.3002 Ec. Pevidem
4835-299 Guimarães

Tel: 253 534 200
NIF: 509120768
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HISTÓRIA DOS ASSOCIADOS
“ A BIRRA”

Trabalhava eu 

ainda no meu 

patrão, António 

do Carmo Afonso 

no tempo em que se 

andava a bater portas e 

arranjar clientes, um gru-

po de colegas juntávamo-nos 

íamos trabalhar em grupos de 

dois, em cada carro.

Um certo dia o colega que me acompanhava foi bater 

numa porta e eu fiquei junto do carro com a porta traseira 

já aberta, a senhora lá veio como sempre a dizer.

- “Posso ver, mas não estou interessada em nada, nunca 

comprei a prestações”.

Depois de começarmos a falar, disse que tinha duas 

filhas e que lhe faltava comprar um faqueiro para uma, 

foi então que peguei num dos que trazia na carinha e lhe  

mostrei, dizendo a senhora que fazia a compra mas a pronto  

de pagamento. 

E eu sempre a dizer que se ficasse a prestações lhe faria 

um desconto como se o pagasse logo. Depois de muito 

ateimar lá o consegui vender, dando a senhora metade do 

valor ficando o restante para o mês seguinte. 

O colega que me acompanhava meteu-se comigo dentro 

do carro, ao volante, e durante o trabalho, o meu colega 

não saiu mais do carro.

Ora isto durou ainda algum tempo, até que eu lhe 

perguntei o que se passava, dizendo-me ele se eu sabia 

fazer contas????

Respondi que não havia problema que ele ficaria com 

o ganho daquela venda sozinho, e alegando eu ainda que 

a senhora tinha duas filhas e que possivelmente iriam 

surgir mais vendas futuras com a minha atenção com a 

cliente. 

Depois disto lá lhe passou a “birra” e continuou-me  
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a ajudar. Uns tempos mais tarde veio dar-me razão 

porque, ainda hoje lhe vendo e pelos vistos até é uma 

excelente cliente. 

Este colega era um excelente amigo e colega guardan-

do eu, boas memórias dele, hoje já não tenho o prazer de 

poder conviver com ele. Paz a sua alma.

Associado APCVD nº 22
António Mendes Almeida 

INFORMAÇÕES ÚTEIS

ELETRICIDADE: APLICAÇÃO DE TAXA DE 13% 

Redução da taxa de IVA consoante escalões de consumo  
O Governo aprovou em Conselho de Ministros a aplica-

ção de taxas de IVA diferenciadas em função de escalões 

de consumo.

No seguimento de uma autorização legislativa con-

cedida ao Governo pelo Orçamento do Estado para 

2019,  e da sua concretização a partir de dia 1 de julho 

de 2019, o Governo aprovou um diploma que estabe-

lece para todos os contratos incluídos na Baixa Tensão 

(BTN) até uma potência contratada de 6,9 kVA (limite 

da tarifa social de energia) a aplicação da taxa de 13% 

ao consumo até 100 kWh (por período de 30 dias), apli-

cando-se ao remanescente a taxa normal de 23%. 

Este escalão de consumo, para efeito de aplicação da 

taxa de IVA de 13%, é majorado em 50% (i.e. 150 kWh) 

para as famílias numerosas (os agregados com cinco ou 

mais elementos).

Rua Principal Nº 15

Paio de Baixo

2445-123 Pataias

T: 244 771 804

T: 244 771 107

F: 244 771 453

M: 933 324 404

E: geral@mitomovel.pt

www.mitomovel.pt

PUB_190x140mm_D.indd   1 19/02/2020   09:35
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A redução da taxa entra em vigor dia 1 de dezembro de 

2020, e a medida relativa às famílias numerosas entra em 

vigor a 1 de março de 2021.

Recordamos que, desde julho do ano passado, passou 

a ser tributada à taxa reduzida de IVA a componente fixa 

dos fornecimentos de eletricidade e de gás natural corres-

pondente, respetivamente, a uma potência contratada que 

não ultrapasse 3,45 kVA e a consumos em baixa pressão 

que não ultrapassem os 10 000 m3 anuais.

O Ministro das Finanças, que apresentou a medida, 

considera que a que foi agora aprovada complementa 

essa redução da taxa de IVA para 6% na componente 

fixa das tarifas de acesso às redes nos fornecimentos de 

eletricidade correspondentes a uma potência contratada 

que não ultrapasse 3,45 kVA. 

TER CINZEIROS PASSA A SER UMA 
OBRIGAÇÃO
 

Locais sem equipamento e limpeza pagam coima  
Entraram em vigor a 3 de setembro as contraordenações 

por incumprimento das novas obrigações previstas para a 

redução do impacto das pontas de cigarros, charutos ou 

outros cigarros no meio ambiente.

Desde 4 de setembro do ano passado que as pontas de 

cigarros, charutos ou outros cigarros contendo produtos 

de tabaco são equiparadas a resíduos sólidos urbanos, 

sendo proibido deitá-las para chão ou outro local que 

não seja um cinzeiro ou um equipamento próprio para 

a sua deposição, evitando que acabe na rua, na rede de 

esgotos ou no mar.

Os responsáveis por estabelecimentos comerciais, 

transportes públicos e edifícios destinados a ocupação 

não habitacional - como serviços, instituições de ensino 

superior, atividade hoteleira e alojamento local e outros - 

onde é comum haver o consumo de produtos de tabaco, 

tiveram um ano para se adaptar e estar em condições de 

cumprir, a partir de hoje, as suas responsabilidades e pro-

videnciar os cinzeiros ou equipamentos de deposição das 

beatas, sob pena de praticarem uma contraordenação.

Obrigações e contraordenações  
O incumprimento pelos responsáveis das obrigações 

de garantir os equipamentos necessários e a limpeza dos 
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locais constitui contraordenação punível com coima mí-

nima de 250 euros e máxima de 1.500 euros.

• Obrigação de garantir cinzeiro/equipamentos  
 próprios + limpeza:

Os estabelecimentos comerciais, nomeadamente de 

restauração e bebidas, estabelecimentos onde de-

corram atividades lúdicas, e todos os edifícios onde 

é proibido fumar têm de:

- dispor de cinzeiros e de equipamentos próprios para 

a deposição dos resíduos indiferenciados e seletivos 

produzidos pelos seus clientes, por exemplo, recetá-

culos com tampas basculantes ou outros dispositivos 

que impeçam que as beatas se espalhem no espaço 

público;

- proceder à limpeza dos resíduos produzidos nas 

áreas de ocupação comercial e numa zona de influên-

cia num raio de 5 metros;

Os serviços, instituições de ensino superior, atividade 

hoteleira e alojamento local, instalados em edifícios 

destinados a ocupação não habitacional, estão tam-

bém obrigados à colocação de cinzeiros, limpeza e 

deposição de resíduos.

• Obrigação de garantir apenas cinzeiros/equipa- 
 mentos próprios:

As empresas que gerem os transportes públicos são 

responsáveis pela colocação de cinzeiros junto das pla-

taformas de embarque, nas zonas onde é permitido 

fumar. As autarquias e empresas concessionárias das 

paragens de transportes públicos são responsáveis 

pela colocação de cinzeiros nessas paragens, de acor-

do com as respetivas competências.

Tratando-se de uma pessoa singular que não cumpra  

a proibição de descarte das beatas para o chão a contraor-

denação é punida com coima entre 25 euros e 250 euros. 

A instrução dos processos de contraordenação com-

pete à Autoridade de Segurança Alimentar e Económica 

(ASAE) e à câmara municipal; a aplicação das coimas cabe 

ao Inspetor-Geral da ASAE e ao Presidente da câmara.

A fiscalização está a cargo da ASAE, das câmaras mu-

nicipais, da Polícia Municipal, da Polícia de Segurança 

Pública, da Polícia Marítima e restantes autoridades 

policiais. 
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Bordados Regionaise Maquinados
Atoalhados - Pijamas - Robes

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

A. FERNANDES & RUI LDA
TÊXTEIS LAR

TRENS DE COZINHA INOX
PORCELANAS • ALUMÍNIOS

FAQUEIROS

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

Fernando Machado
Comercial • 914 296 474

4805-448 Guimarães

253 577 892 / 933 313 071

info@marinox.pt

www.marinox.pt

CRÉDITO À HABITAÇÃO E CRÉDITO PESSOAL
 

Novas regras de informação e comissionamento  
Estão estabelecidas as novas normas de proteção do 

consumidor de serviços financeiros quanto ao comissio-

namento bancário, relativamente ao crédito à habitação 

e ao crédito aos consumidores. 

O diploma entrará em vigor a 1 de janeiro de 2021 e 

altera três regimes: regras do comissionamento de contas 

de depósito à ordem definidas em 2015, o regime relativo 

aos contratos de crédito aos consumidores, e o regime dos 

contratos de crédito relativos a imóveis. 

Desde logo, passará a estar proibida a cobrança de 

quaisquer comissões, despesas ou encargos de outra 

natureza nos casos em que não seja efetivamente pres-

tado um serviço, e têm de ser razoáveis e proporcionais 

aos custos suportados, uma obrigação decorrente de 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade das co-

missões bancárias. 

Por lei, desde outubro de 2015, no âmbito do comissio-

namento de contas de depósito à ordem, que as comissões 

e despesas cobradas pelas instituições de crédito e demais 

prestadores de serviços já devem corresponder a um servi-

ço efetivamente prestado.

Nos contratos de crédito (à habitação e ao consumo) 

destaca-se que nem todos os contratos ficarão abrangidos 

pela nova proibição de cobrança de comissões.

Por outro lado, todos os contrato de crédito habitação 

terão emissão obrigatória, sem cobrança de comissão pelo 

ato e em tempo razoável de documento para extinção de 

garantia real ou distrate no seu término, verificado o cum-

primento integral das obrigações contratuais. 

Nos contratos ao consumo terão de ser emitidos sem 

custos os documento de extinção de garantia real, bem 

como de declarações de dívida ou qualquer outra declara-

ção com o mesmo propósito.

Novas regras de informação e comissionamento  
A proibição de cobrar comissões não será aplicável aos 

contratos celebrados antes de 1 de janeiro de 2021 relati-

vamente ao processamento de prestações de crédito pelas 

próprias entidades bancárias ou relacionadas.
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Nos contratos de crédito aos consumidores corresponde 

ao processamento de prestações de crédito ou cobradas 

com esse propósito realizado pela própria instituição cre-

dora ou entidade relacionada; e nos contratos de crédi-

to relativos a imóveis corresponde ao processamento de 

prestações de crédito, quando o respetivo processamento 

é realizado pela própria instituição credora ou entidade 

relacionada.

Contratos de crédito aos consumidores  
Prevê-se uma nova regra sobre informação a prestar 

durante a vigência e após o termo do contrato de crédito. 

Na existência de garantias reais prestadas pelo consu-

midor, o credor tem um prazo de 14 dias úteis após o 

termo do contrato, seja por reembolso antecipado total 

ou pelo seu termo natural, para emitir e enviar ao consu-

midor o documento que permita a extinção da respetiva 

garantia, sem cobrança de comissão adicional por esse 

ato, verificado o cumprimento integral das obrigações 

contratuais.

Aos credores está vedada a cobrança de qualquer comis-

são pela análise da renegociação das condições do crédito, 

nomeadamente do spread ou do prazo de duração do con-

trato de crédito.

Nos termos das novas regras, o mutuante encontra-se 

também proibido de cobrar quaisquer comissões no âmbi-

to do contrato de crédito contraído com o consumidor que 

sejam associadas:

à emissão do documento com vista à extinção da 

garantia real por parte do mutuante no termo do 

contrato de crédito, seja por reembolso antecipado 

total ou pelo seu termo natural, devendo aquele do-

cumento ser fornecido automática e gratuitamente 

ao consumidor no prazo máximo de 14 dias;
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à emissão de declarações de dívida ou qualquer outra 

declaração emitida com o mesmo propósito, quando 

esta tenha por fim o cumprimento de obrigações para 

acesso a apoios ou prestações sociais e serviços públi-

cos, até ao limite anual de seis declarações;

ao processamento de prestações de crédito ou 

cobradas com o mesmo propósito, quando aquele 

processamento for realizado pela própria instituição 

credora ou por entidade relacionada (só contratos 

celebrados a partir de 1 de janeiro de 2021).

A violação das novas regras constitui contraordenação 

punível; no caso de infrações cometidas pelas instituições 

de crédito, mesmo através de intermediário de crédito, são 

punidas nos termos do Regime Geral das Instituições de 

Crédito e Sociedades Financeiras e, tratando-se dos demais 

credores, nos termos do diploma que institui o ilícito de 

mera ordenação social e respetivo processo.

Regime dos contratos de crédito relativos a imóveis  
No que respeita às vendas associadas obrigatórias e ven-

das associadas facultativas, já é vedado ao mutuante fazer 

depender a celebração ou renegociação dos contratos da 

realização de vendas associadas obrigatórias. No entanto, 

o mutuante pode exigir ao consumidor que abra ou man-

tenha aberta uma conta de depósito à ordem mas agora 

terá de aceitar uma conta numa instituição que não a sua.

Na informação a prestar durante a vigência do contrato 

de crédito, passa a prever-se também a obrigação do cre-

dor de, no prazo máximo de 14 dias úteis após o termo 

do contrato, emitir e enviar ao consumidor o respetivo 

distrate, não havendo lugar à cobrança de comissão adi-

cional por esse ato, verificado o cumprimento integral 

das obrigações contratuais.

Constitui contraordenação a cobrança de qualquer co-

missão por:

renegociação do contrato de crédito ou associada ao 

processamento de prestações de crédito, 

emissão de distrate após o termo do contrato,

emissão de declarações de dívida,

ou qualquer declaração emitida para o cumprimen-

to de obrigações para acesso a apoios ou prestações 

sociais e serviços públicos.

Também nestes contratos há limitação à cobrança de 

geral@moveisisabelsantos.com www.moveisisabelsantos.com

ISABEL SANTOS & EDUARDO SANTOS
móveis e decoração

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

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

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

LOJA 2
Av. António Enes, 20B  
2745-068 Queluz
T. 214 352 306
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comissões associadas aos contratos de crédito. O mutuante, 

incluindo instituições de crédito e demais entidades autori-

zadas à concessão de crédito, encontra-se proibido de co-

brar comissões associadas:

à emissão de distrate após o termo do contrato, seja 

por reembolso antecipado total ou pelo seu termo 

natural, sendo este fornecido ou disponibilizado au-

tomática e gratuitamente ao consumidor no prazo 

máximo de 14 dias;

à emissão de declarações de dívida ou qualquer outra 

declaração emitida com o mesmo propósito, quando 

esta tenha por fim o cumprimento de obrigações para 

acesso a apoios ou prestações sociais e serviços públi-

cos, até ao limite anual de seis declarações.

ao processamento de prestações de crédito, quando 

o respetivo processamento é realizado pela própria 

instituição credora ou entidade relacionada (só con-

tratos celebrados a partir de 1 de janeiro de 2021).

Dra. Fátima Dinis 

SITUAÇÃO DE CONTINGÊNCIA

Foi declarada pela Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 70-A/2020 a situação de contingência para o país, 

situação que vigorará até dia 30 de Setembro.

Tal decisão foi tomada tendo em consideração que o 

princípio de precaução em saúde pública já recomendava 

que fossem adoptadas medidads mais restritivas face ao 

aumento do número de casos diários.

Para uma melhor clarificação, elencam-se as medidas 

estabelecidas na declaração de estado de emergência:

Ajuntamentos limitados a 10 pessoas;

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

Bairro Arenes
Torres Vedras
Tel.: 96 298 1168

COLCHÕES
SOFÁS • MÓVEIS

Vasco S. Oliveira
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Estabelecimentos comerciais não podem abrir antes 

das 10h (excepto os salões de cabeleireiro, barbeiros, 

institutos de beleza, restaurantes e similares, cafe-

tarias, casas de chá e afins, escolas de condução e 

centros de inspeção técnica de veículos, bem como 

ginásios e academias);

Horário de encerramento dos estabelecimentos entre 

as 20h e as 23h, por decisão municipal;

Em áreas de restauração de centros comerciais, limite 

máximo de 4 pessoas por grupo;

Proibição de venda de bebidas alcoólicas nas estações 

de serviço e, a partir das 20h, em todos os estabeleci-

mentos (salvo refeições);

Proibição de consumo de bebidas alcoólicas na via 

pública;

Regresso às aulas em regime presencial, entre 14 e 17 

de setembro:

Readaptação do funcionamento das escolas à nova 

realidade sanitária;

Planos de contingência em todas as escolas;

Distribuição de Equipamentos de Protecção Indivi-

dual;

Referencial de atuação perante caso suspeito, caso 

positivo ou surtos;

Nos restaurantes, cafés e pastelarias a 300m das esco-

las, limite máximo de 4 pessoas por grupo;

Brigadas distritais de intervenção rápida para conten-

ção e estabilização de surtos em lares;

Recintos desportivos continuam sem público.

Medidas para as áreas metropolitanas de Lisboa e 

Porto.

Prevê-se que a situação agora decretada venha a ser 

prolongada, ou até eventualmente agravada, dado que a 

situação de pandemia se tem vindo a agravar com os nú-

meros de casos activos a crescer diariamente. 

MORATÓRIAS DE CRÉDITO

O Decreto-Lei n.º 26/2020 procedeu à segunda alteração 

ao Decreto-Lei n.º 10-J/2020, permitindo o prolongamen-

to por mais seis meses, ou seja até 31 de março de 2021, 

das moratórias que permitem suspender o pagamento das 

prestações dos empréstimos bancários, nomeadamente do 

crédito à habitação.

Uma boa notícia para as famílias em tempos de pan-

demia da Covid-19, já que ficam com mais tempo para 

retomar o pagamento normal dos respetivos créditos. 

As moratórias concedidas inicialmente terminavam a 30 

de setembro de 2020 e abrangiam apenas créditos à habi-

tação contraídos por residentes em Portugal.

O actual regime é também aplicável a cidadãos emi-

grantes. Passa também a incluir crédito ao consumo para 

despesas ligadas à educação.

De relembrar que apenas beneficiam destas moratórias 

quem aderiu às mesmas até dia 30 de junho de 2020. 

Quem aderiu e está a beneficiar da suspensão dos paga-

mentos das prestações e pretende manter a moratória até 
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dia 31 de março de 2021, a mesma é prolongada de forma 

automática.

No caso de contratos celebrados com consumidores, 

o regime de moratória pública passa a aplicar-se a mais 

tipos de contratos celebrados com consumidores, abran-

gendo todos os créditos garantidos por hipoteca, a locação 

financeira de imóveis destinados a habitação e o crédito 

destinado a financiar serviços de educação, incluindo a 

formação académica e profissional. 

Estas operações de crédito podem beneficiar da mo-

ratória pública mesmo no caso de estarem já abrangidas 

por moratórias privadas. 

O Decreto-Lei n.º 26/2020, de 16 de junho, esclarece 

ainda que, durante o período de vigência do regime da 

moratória pública, encontra-se suspensa a exigibilidade 

das prestações pecuniárias associadas aos créditos que 

beneficiem das medidas de apoio, incluindo aquelas que 

possam estar em mora na data de adesão, deixando de ser 

aplicáveis juros de mora e outras penalidades contratuais.

Dra. Sónia Teixeira 

COMUNICAÇÃO DE DESPESAS NO IRS  
FACILITADA

Foi publicada a portaria que regulamenta os requisitos 

de criação do código de barras bidimensional (código QR) 

e do código único do documento (ATCUD).

Relembramos que se trata de um código único de docu-

mento e o código de barras bidimensional (código QR), 

destinado a simplificar a comunicação de faturas por 

parte de pessoas singulares para determinação das res-

petivas despesas dedutíveis em sede de IRS. Esta medida 

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

pretende também aumentar o controlo das operações 

realizadas pelos sujeitos passivos de forma a combater a 

economia informal, a fraude e a evasão fiscais.

Inicialmente estava prevista a sua entrada em vigor no 

dia 1 de janeiro de 2020 , mas só agora foi publicada 

a sua regulamentação, que terá um regime transitório a 

aplicar-se a partir de 1 de dezembro, e a sua entrada em 

vigor está prevista para 1 de janeiro de 2021.

Regime transitório
Os sujeitos passivos, utilizadores de programas infor-

máticos de faturação ou outros meios eletrónicos, relati-

vamente às séries que pretendam manter em utilização, 

dando continuidade à respetiva numeração sequencial, 

devem, durante o mês de dezembro de 2020, comunicar 

os respetivos elementos.

Os documentos pré-impressos em tipografia autorizada, 

que tenham sido adquiridos antes de 1 de janeiro de 2021, 

podem ser utilizados até 30 de junho de 2021.

Comunicação de séries documentais para obtenção 
de código de validação

A partir de 1 de janeiro de 2021, os sujeitos passivos 

devem comunicar por via eletrónica à AT, antes da sua 
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utilização, a identificação das séries utilizadas na emissão 

de faturas e demais documentos fiscalmente relevantes 

por meio de processamento utilizado.

Por cada série documental comunicada, a AT atribui um 

código, que deve integrar o código único de documento.

Para obterem o código de validação das séries docu-

mentais, os sujeitos passivos devem comunicar, por meio 

de processamento utilizado, como forma de identificação 

da série:

o identificador da série do documento;

o tipo de documento, de acordo com as tipologias 

documentais definidas na estrutura de dados, nas 

notas técnicas correspondentes aos campos «Tipo de 

documento» e «Tipo de recibo» do grupo de dados 

«Documentos comerciais»;

o início da numeração sequencial a utilizar na série;

a data prevista de início da utilização da série para a 

qual é solicitado o código de validação.

Dra. Isilda André
TOC 15580 

RADARES QUE DETETAM QUEM TRAVA E 
DEPOIS ACELERA CHEGAM A PORTUGAL

Estes novos radares com capacidade para medir a velo-

cidade média entre dois pontos são os primeiros do género 

em Portugal. 

Visam punir aqueles que reduzem repentinamente a ve-

locidade quando se aproximam de um radar fixo e depois 

aceleram após a passagem do mesmo. Assim, cada vez que 

um condutor acelerar depois do radar fixo, o radar móvel 

trata de registar o excesso de velocidade, para depois punir 

o infrator com uma multa.

Outra das novidades dos novos radares passa pela capa-

cidade para medir, em simultâneo, a velocidade de vários 

veículos, mesmo quando estes circulam lado a lado ou a 

uma distância inadequada entre si.

A escolha dos locais onde serão instalados os novos rada-

res “teve como pressuposto, entre outros fatores, o nível de 

sinistralidade aí existente e em que a velocidade excessiva 

se revelou uma das causas para essa sinistralidade”.

Para isso foi tido em conta que muitas vezes não bas-

tava o controlo de velocidade num determinado ponto, 

mas sim num troço como um todo, daí a necessidade de 

aparelhos que controlassem a velocidade média.

A localização de todos os 50 novos LCV não foi divul-

gada, mas já se conhecem alguns dos locais onde vão estar 

em ação: a Estrada Nacional 5, em Palmela, a Estrada Na-

cional 10, em Vila Franca de Xira, a Estrada Nacional 101, 

em Vila Verde, a Estrada Nacional 106, em Penafiel, a Es-

trada Nacional 109, em Bom Sucesso, o IC19, em Sintra, 

e o IC8, na Sertã. Na lista de novos locais de controlo de 

velocidade estarão ainda a Segunda Circular e a Avenida 

de Ceuta, avançam alguns meios de comunicação.

•

•

•

•
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“Também foi inaugurado, em todas as ‘Via Verde’, o sis-

tema de controlo de velocidade de passagem por radares 

de controlo. 

Não esquecer que o limite de velocidade de aproximação 

e passagem é de 60 km/h. Senão… Carta apreendida e 150 

euros de multa”.

Conduza com precaução todos os dias! 

O Decreto Lei 28 de 2019 de 15 de 

fevereiro  introduz várias alterações 

que visam consolidar e modernizar as 

normas relativas a faturação no que 

refere ás obrigações relativas ao processamento de faturas 

e de outros documentos fiscalmente relevantes, quando 

emitidos por programas informáticos certificados, outros 

meios eletrónicos, nomeadamente máquinas registadoras, 

terminais eletrónicos, ou documentos pré-impressos em 

tipografia autorizada. De salientar que a utilização de 

programas informáticos certificados é obrigatória para 

os sujeitos passivos que em 2019 tenham tido um volu-

me de negócios superior a 75 000€, sendo que esse valor 

baixa para 50 000€ em 2020.

Uma das alterações está relacionada com a inclusão de 

um código único de documento (ATCUD), e um código 

de barras bidimensional (código QR), em todas as faturas 

e  outros  documentos fiscalmente relevantes e que visam a 

simplificação na comunicação de faturas por parte de pes-

soas singulares para determinação das respetivas despesas 

dedutíveis em sede de IRS, incrementando, simultanea-

mente, o controlo das operações realizadas pelos sujeitos 

passivos. Os aspetos técnicos para a gestão do código único 

do documento e do código bidimensional foram definidos 

pela Portaria 195/2020 de 13 de agosto e entra em vigor em 

1 de Janeiro de 2021 para os sujeitos passivos que utilizem 

programas informáticos certificados, existindo um período 

transitório, até 30 de junho de 2021, para os sujeitos pas-

sivos que utilizem documentos pré-impressos adquiridos 

antes da entrada em vigor da referida portaria. 

Durante o mês de dezembro de 2020, devem os sujeitos 

passivos comunicar a Autoridade Tributária a forma de 

identificação das series que irão usar, bem como o início 

da numeração sequencial e data prevista para inicio das 

mesmas, a qual a Autoridade Tributária retornará código 

de validação da série com um comprimento mínimo de 8 

dígitos.

A F2M, está atenta a estas alterações encontrando-se 

já a trabalhar no sentido de transpor para o seu software 

todas as deliberações e imposições legais derivadas da le-

gislação vigor. A versão 2.31/2021 da aplicação de gestão 

de vendas ao domicilio irá a partir de 1 de janeiro de 

2021 permitir  a gestão do ATCUD  (Código Único do 

documento), bem com a impressão do código bidimen-

sional (código QR) em todos os  documentos fiscalmente 

relevantes.

Qualquer dúvida ou esclarecimento adicional, por favor 

entrar em contacto para o e-mail geral@f2m.pt. 

DIVERSOS

NOVA PÁGINA DA INTERNET – APCVD 

Informamos que a nossa página da internet esteve um 

tempo inativa, porque teve se ser restruturada, ou melhor 

dizendo feito tudo de novo.

Esta página estava muito desatualizada e numa plata-

forma que já não era possível fazer alterações como se 

pretendia.

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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Assim, foi elaborada uma nova página, com um rosto 

diferente e mais apelativa a nível de informação. O que 

se pretende com esta alteração, é que fique mais acessível 

e funcional.

Esperamos que vá ao encontro de todos vós. E para a 

consultar basta ir a www.apcvd.pt 

Será mais uma das formas de dar a conhecer a nossa as-

sociação e a actividade desenvolvida pelos seus associados. 

24º ANIVERSÁRIO DA APCVD

É neste mês de Setembro que a APCVD, comemora 

mais um ano de existência, e já faz 24 anos! E gratificante 

ver os anos a passarem e este esprito associativo sempre 

presente. 

Tínhamos todo o gosto em comemorar este dia com 

todos os associados, famílias e amigos, assim como com 

fornecedores e outras entidades relacionadas com a vida 

a APCVD. Decerto, não será possível devido mais uma 

vez a situação em que o País se encontra. Esperamos que 

possamos estar juntos o mais breve possível. Era uma ale-

gria enorme para a APCVD poder realizar este almoço 

convívio.

Apesar de tudo resta-nos desejar os Parabéns à nossa 

associação pelo se 24º aniversário e a todos os associados 

que dela fazem parte.

Com ou sem celebração, estamos todos de Parabéns! 

PARCERIAS, EMPRESAS FORNECEDORAS

Informamos que enviamos mensagem a todas as em-

presas que colaboram connosco no Prestaneiro e em 

todos os eventos realizados pela APCVD, para convidar 

a exporem textos sobre a realidade que vivemos.

Esta realidade está relacionada com todos nós, com os 

nossos negócios, com o nosso dia-a-dia, e por tudo isso 

deveríamos apresentar as nossas ideias, o que sentimos 

e o que achamos que se poderia fazer em prol de todos.

Os vendedores deveriam estar bem reconhecidos perante 

todos os nossos associados. Assim todas as empresas deve-

riam comunicar quais os vendedores que estão em funções 

por zonas, para que os associados possam entrar em con-

tacto com eles. Vivemos momentos diferentes e bem difíceis 

nas nossas vidas e na nossa parte comercial, por isso toda 

a ajuda, comunicação e estarmos cada vez mais unidos e 

próximos daquilo que precisamos é fundamental.

+351 244 587 440

Gerente José Coutinho 
914 117 606

244 587 449

geral@famacmobiliario.pt

Avenida da Filarmónica 
Apartado 77
2449-909 Pataias
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Colabore!

Ajude-nos neste sentido, a melhorar as relações entre 

os associados e as empresas com quem trabalham.

Envie-nos as vossas opiniões, contactos, ideias e tudo 

quanto possa melhorar a nossa actividade comercial que 

por sua vez facilita a vida de todos nós.

Aguardamos o vosso contacto. 

MEO - ALTICE

Informamos todos os associados que estejam interessados 

em obter informações sobre os produtos da Meo-Altice, re-

novar ou fazer de novo um contrato de fidelização, deverão 

entrar em contacto com o Sr. José Barros 966 224 467.

Procure novos serviços, novas vantagens e bons preços!....

Esperamos que esta nova iniciativa venha ao encontro 

do que os associados pretendam. 

FACTURAS EMITIDAS E NÃO PAGAS

Relembramos que existem facturas já emitidas e não 

pagas entre os anos 2015 a 2018, no valor de 1905,00€.

Em virtude dessas facturas já estarem contabilizadas, 

agradecíamos a sua liquidação o mais rápido possível.

Aguardamos e muito agradecemos a vossa compressão. 

QUOTAS EM ATRASO

Todos nós temos consciência que vivemos dias difíceis, 

com algumas dificuldades, mas também não podemos 

descuidar das nossas obrigações.

Sabemos que muitos dos nossos associados liquidam 

as suas quotas nos eventos realizados, e como este ano 

infelizmente e pelos motivos que todos nós bem sabe-

mos, não se realizaram e assim muitos não fizeram os 

respectivos pagamentos.
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Sendo assim, solicitamos encarecidamente que façam 

o pagamento das quotas já vencidas, pois a APCVD 

também tem muitas despesas para superar e não é nada 

fácil, como podemos todos imaginar.

Caso queira proceder ao seu pagamento poderá fazê-

-lo por transferência bancária, para ser mais cómodo e 

funcional.

 NIB 0010 0000 20457180001 39 

A EQUIPA DA APCVD DESEJA UMA
BOA VINDIMA E UM BOM MAGUSTO!
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Para mais informações:

Fernando Romba
919 857 479

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

Geral
214 588 420
geral@imcseguros.pt

Seguro de Acidentes de Trabalho

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

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

• Trabalhadores por conta própria
• Trabalhadores por conta de outrem

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

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

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

A EQUIPA DA APCVD DESEJA UMA
BOA VINDIMA E UM BOM MAGUSTO!




