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EDITORIAL

Nos últimos números do Prestaneiro temos usado este 

espaço para fazer referências à pandemia que nos vem 

afectando desde o primeiro trimestre de 2020. A nossa 

classe, como muitos outros pequenos empresários, foi 

gravemente afetada na sua actividade sem que tenhamos 

tido ajudas estatais ou de outra natureza para minorar as 

perdas sofridas. Somos resistentes e combativos e só isso 

tem permitido que nos mantenhamos de pé e em condi-

ções de encarar o futuro com algum optimismo.

Hoje queremos dar nota de alguma esperança que nos é 

dada pelo desconfinamento recentemente anunciado para 

o período a seguir à Páscoa que também nos vai abran-

ger. Por outro lado, a vacinação em curso e a redução do 

número das infecções permitem acalentar a esperança que 

dentro de pouco tempo o país esteja a funcionar normal-

mente e nós, que dependemos da normalidade da vida dos 

consumidores, possamos estar a desenvolver normalmente 

a nossa actividade.

Aproveitamos também este espaço para aludir a um 

tema de interesse geral dos associados que são as próxi-

mas eleições para os órgãos sociais da APCVD. Como 

é sabido este ano acaba este mandato e terão que se 

marcar eleições para o próximo mandato de 2021-2023. 

Não podemos ainda antecipar como decorrerão as 

eleições que dependerão da evolução da pandemia e da 

legislação que então estiver em vigor. O que desde já 

adiantamos é para os associados se irem preparando e or-

ganizando para apresentar listas de candidatura aos órgãos 

sociais pois só com o envolvimento e a participação de 

todos será possível renovar e melhorar a vida associativa 

da APCVD.

A Direção da APCVD 
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INÍCIO DO DESCONFINAMENTO

O Decreto do Presidente da República n.º 25 -A/2021, 

de 11 de março, procedeu a uma nova renovação do es-

tado de emergência que irá vigorar até às 23:59 do dia 

31 de março de 2021.

Por sua vez, através do Decreto da Presidência do Con-

selho de Ministros n.º 4/2021, de 13 de março, proce-

deu-se ao levantamento de várias medidas de confina-

mento, dando início ao plano de desconfinamento que 

deverá ser executado de forma lenta e gradual, de acordo 

com as informações disponibilizadas pelo Governo.

No referido diploma afirma-se que não é recomendá-

vel que se verifique uma redução drástica das medidas 

anteriores, sendo essencial que se mantenha a tendência 

de diminuição do número de contágios diários, sendo, 

para o efeito, necessário que continue em vigor a maioria 

das regras que têm vindo a ser aplicadas. 

Assim, considera o Governo, ouvida a comunidade cien-

tífica e atendendo à situação atual, que este é o tempo para 

iniciar o processo de levantamento de medidas de confina-

mento, o qual deve ocorrer de forma lenta e gradual. Para 

o efeito, foram fixadas várias fases de levantamento das 

medidas aplicáveis, tendo sido definidos critérios associa-

dos à evolução do risco de transmissibilidade do vírus, ao 

nível de incidência e à capacidade do Serviço Nacional de 

Saúde, bem como às capacidades de testagem e rastreio.

Assim, em primeiro lugar, mantém-se a proibição de 

circulação entre concelhos no fim de semana de 20 e 

21 de março, a qual, atendendo à contenção exigida 

para deslocações no período da Páscoa, é aplicável con-

tinuamente a partir de 26 de março. Dá-se a retoma 

das atividades educativas e letivas em regime presencial,  

nos estabelecimentos de ensino público, particular e coo-

perativo e do setor social e solidário, de educação pré-

-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico, bem como das 

creches, creches familiares e amas, e ainda, para as crian-

ças e os alunos que retomam as atividades educativas e 

letivas, atividades de apoio à família e de enriquecimento 

curricular, das atividades prestadas em centros de ativi-

dades de tempos livres e centros de estudo e similares. 

A partir do dia 15 de março, os estabelecimentos de 

bens não essenciais passam a poder vender ao postigo. 

Adicionalmente, passa também a permitir-se a dispo-

nibilização de bebidas em take-away, mantendo-se a 

proibição de refeições, produtos ou bebidas à porta do 

estabelecimento ou nas suas imediações. Permite-se, de 

igual modo, o funcionamento, mediante marcação pré-

via, dos salões de cabeleireiro, barbeiros, institutos de 

beleza e estabelecimentos similares. 

Determina-se a abertura de estabelecimentos de co-

mércio de livros e suportes musicais, bibliotecas e ar-

quivos, comércio de automóveis e velocípedes e serviços 

de mediação imobiliária. Adicionalmente, deixa de ser 

vedada a permanência em parques, jardins, espaços ver-

des e espaços de lazer, bancos de jardim e similares, sem 

prejuízo das competências dos presidentes de câmara 

municipal. 

Por fim, é levantada a proibição das deslocações para 

fora do território continental, efetuadas por qualquer via, 

designadamente rodoviária, ferroviária, aérea, fluvial ou 

marítima, por parte de cidadãos portugueses, sem pre-

juízo do controlo de fronteiras terrestres e fluviais que 

continua a ser aplicável.

Advogado
Dr. J. Silvério Mateus 
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A F2M unipessoal, Lda uma empresa que se dedica ao desenvolvimento 
e venda de software específico para várias áreas de negócio (Oficinas, 
etiquetagem industrial, venda ao domicílio, gestão de associações e 
coletividades), 

bem como a comercialização de todo o material informático. Temos uma experiência de mais 
de 25 anos no desenvolvimento de software para a área das vendas ao domicílio, tendo neste 
momento mais de 60 clientes equipados com as nossas soluções, quer de BackO�ce, quer 
de mobilidade.

A Aplicação GVDOM 32, esta certificada na Autoridade Tributária com o número 562. A aplicação 
é constituída por 3 módulos autónomos (Gestão Comercial, Recebimentos e Auto - venda). Esta 
aplicação foi desenvolvida especificamente para a área das vendas ao domicílio e cobre todas 
as necessidades quer de negócio, quer obrigações legais, dispondo de automatismos e “add-on” 
que facilitam a  sua integração com sistemas externos.

Respondendo aos desafios do período difícil que atravessados, iremos disponibilizar brevemente um 
novo modulo para criação e gestão de lojas on-line - websites, permitindo assim a todos os nossos 
clientes ter ferramentas adicionais para dinamizar o negócio.

CONTACTOS

Tel.: 937 064 797

E-mail: geral@f2m.pt

Morada: Rua Gil Vicente, nº8
2695-784 São João da Talha
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A SAGA CONTINUA

Todos sentimos na pele e na carteira que estamos a atra-

vessar o pior período das nossas vidas de trabalho. Carros 

completamente vazios ou com muito pouco lá dentro.

É arrepiante, é triste, nunca imaginávamos que pudesse 

acontecer nos dias de hoje. 

Restaurantes fechados, cafés fechados, parece nos 

anos oitenta, não se podia entrar neles porque o di-

nheiro era pouco, agora que já vai havendo uns tostões 

para almoçar ou jantar não se pode entrar neles porque 

estão fechados.

Pior ainda é o cenário desolador a que estamos a assis-

tir. Deparei-me este mês com casas encerradas que jamais 

irão abrir, clientes que já faleceram, algo impensável e difí-

cil de aceitar. Perdi casais de clientes num curto espaço de 

tempo e em algumas aldeias entro em ruas em que muitos 

clientes já partiram.

Do lado associativo tem sido muito penoso atravessar 

este período sem a possibilidade de organizar os eventos 

a que todos já estávamos habituados e que nos permi-

tiam trocar informações e reforçar os laços associativos 

de que bem precisamos.

Apesar das dificuldades, temos lutado na medida do 

possível para manter os associados informados e para 

fornecer o pouco apoio que nos é permitido.

É preciso não esquecer que a Direção da APCVD não 

manda, não faz leis, e tem que ser prudente nas indica-

ções que fornece aos associados porque de outro modo 

ficaria desacreditada e com dificuldade para se fazer 

ouvir até junto das autoridades com quem lidamos. 

Muitos associados me dizem e reconhecem que as de-

clarações que a APCVD passou a emitir e a entregar 

aos associados têm servido de apoio a muitos que vão 

circulando na rua e mesmo com limitações não ficaram 

totalmente paralisados como aconteceu com outras ac-

tividades e profissões.

Em relação às declarações e tal como tem acontecido 

com outros associados eu próprio fui mandado parar vá-

rias vezes e assim que mostrava a Declaração ou dizia que 

estava a dar apoio a clientes de electrodomésticos que 

tinha vendido era mandado seguir sem mais problemas. 

Temos notícia de que um único associado foi mandado 

regressar a casa porque disse à GNR que andava a receber.

É pena que alguns associados não revelem a sua própria 

experiência porque isso ajudaria a divulgar por todos os 

problemas com que se defrontaram e ajudaria a melhorar 

a atuação da Direção caso no futuro ainda tenhamos que 

ser confrontados com a mesma situação.

Uma outra situação negativa que os associados devem 

estar atentos e denunciar é que há quem ande à boleia 

da Associação com carros na rua e até com declarações 

mencionando os mesmos decretos que tanto nos custa-

ram a ser aprovados.

É certo que nunca foi possível exigir que os vendedores 

ao domicílio fossem associados da APCVD para exercer 

legalmente a sua actividade. Mas esses nossos colegas, 

até por razões de solidariedade e para dar mais força  

e eles próprios e à nossa classe, deveriam inscrever-se na 

Associação e pagar as suas quotas.

Deixo este apelo aos associados, que procurem conven-

cer os colegas não associados de que tenham conhecimento 

para se inscreverem na Associação, pagar as suas quotas, 
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participar na vida associativa e assim contribuir para 

reforçar a nossa classe e a nossa imagem junto dos con-

sumidores em geral e das autoridades com quem temos 

que contar.

Um abraço para todos vocês.

Associado APCVD nº 6
José Carlos Dias Mateus 

O PIOR ANO DAS NOSSAS VIDAS

Março de 2021!... 

E passou um ano que a pandemia começou em Portugal 

e modificou por completo o nosso dia-a-dia.

Um ano que podemos considerar o pior das nossas 

vidas. Tudo se modificou, nada está igual e o futuro é 

completamente uma incógnita. Nenhum de nós, tenha 

a idade que tiver alguma vez imaginou passar por uma 

situação idêntica a esta.

Durante este ano, muita coisa aconteceu, muitas 

pessoas contagiadas pela doença e muita gente, aliás 

muitos nossos conhecidos, foram afectados e alguns 

acabaram mesmo por perder a vida com a COVID 19.

Hoje falar de outros assuntos, é quase impossível, por-

que este assunto continua a assombrar as nossas vidas, 

situações económicas, continua a dominar o mundo.

De facto a vacina já é uma luz ao fundo do túnel, mas 

temos que ter a noção que não é a cura. Há que continuar 

a ser responsáveis, cuidadores, termos o máximo cuidado 

possível com as normas de segurança, distanciamento so-

cial, para não voltar atrás.

No início do ano foi atingido o maior número de infec-

tados e mortes, que não queremos que se volte a repetir.

Também a vida associativa se vê muito afectada com 

esta nova realidade. Não podemos fazer o que estava 

suposto, não podemos marcar eventos ou realizar algo 

que todos desejávamos.

Tentamos estar sempre presentes para o que os associa-

dos precisarem. Dar a informação precisa e atual mediante 

o dia-a-dia. Queríamos muito poder dar mais informação 

em relação a actividade desenvolvida pelos associados da 

APCVD, mas mediante o estado de emergência que nos 

encontramos, pouco mais é possível fazer. 

Há regras que têm que ser cumpridas, exigências que 

temos que obedecer e perante isto nada a fazer!....

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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Muitos associados contactam a APCVD, para saber 

se há novidades em relação ao modo de trabalhar, em 

relação as normas impostas, e tínhamos muito gosto 

em dizer o que muitos queriam ouvir, mas ainda não 

é possível.

A pandemia além de ser vista como uma crise epi-

demiológica, está a levar a sociedade também a uma 

crise psicológica. O medo e ansiedade sobre a doença 

e sobre a nossa vida profissional e pessoal, são de um 

enorme impacto e causam uma certa angústia e stress 

em todos nós.

Claro que toda esta situação que se arrasta há um 

ano, é cansativa, desesperante e afecta todas as pessoas, 

cada uma à sua maneira. 

As mudanças das rotinas diárias, o distanciamento 

social, o isolamento e por vezes já as dificuldades finan-

ceiras, colocam em risco o nosso bem-estar.

Hoje em dia, era quase impensável ter-se dinheiro e não 

ter restaurante aberto, para podermos almoçar ou jantar. 

Querer ir beber um simples café com uma pessoa amiga  

e isso estar completamente barrado. Olhar ao nosso redor 

e ver tantas lojas, restaurantes, cafés, tudo encerrado. Che-

ga a causar um certo medo, angustia, receio do que está a 

acontecer no momento, e sobretudo num futuro próximo.

Mas é esta a realidade e temos que ter força para a en-

frentar. Há que manter a calma e esperar por dias melhores.

Que o corrente ano seja de muita esperança e nos possa 

trazer ainda algumas alegrias.

Vamos abraçar o futuro com otimismo.

A secretária
Silvina Marçal 

Alto da Bela Vista Pav. 30
2735-340 CACÉM

214 267 590
geral@artauria.com

www.artauria.com

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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Nelson Santos
Comercial

911 123 727
nelson.santos@taurus-europe.com

Grandes marcas 
para sua casa
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HISTÓRIAS DOS ASSOCIADOS. 
OS COPOS DE WHISKY

Decorriam os 

anos 80, quando 

eu andava a bater 

portas em tempos 

muito difíceis para ten-

tar vender alguma coisa  

e arranjar novos clientes.

Nessa altura apareceram serviços de copos em cristal 

que eram muito atraentes e cobiçados mas como eram 

bastante caros era difícil vendê-los e quando se vendia 

um era quase fazer o mês. 

Lá andava eu com eles na minha carrinha e um certo 

dia na zona do Cadaval, qual o meu espanto e alegria 

que consegui vender um por 68 contos, muito dinheiro 

para aquela época.

Quando à noite regressei da volta, fui ao armazém 

do meu patrão Acácio Afonso, onde comecei a carregar 

o que tinha vendido e de novo ia para carregar outro 

serviço de cristal, quando o meu patrão me aborda  

e pergunta:

Ó Batista onde vendeu o outro serviço de cristal?

E eu todo contente pela minha venda, logo lhe respondi 

onde e a quem o tinha vendido.

Oiço logo de seguida:

Ó Batista, essa pessoa não te vai pagar, eu conheço-a 

muito bem, é uma grande caloteira.

A minha alegria logo se foi embora e já não carreguei 

o serviço igual que ia levar.

O dia ficou estragado e nem à noite consegui dormir, 

a minha maior preocupação era como havia de ir buscar 

o serviço à casa da cliente.

Voltei então à casa da senhora e logo lhe disse:

Ó minha senhora! O serviço que lhe vendi está in-

completo, faltam-lhe os copos do whisky. Um colega 

meu levou-os por engano, por isso é que estão em falta.
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E como toda a gente sabe, os copos do whisky não 

faziam parte do mesmo. Mas foi a melhor desculpa que 

eu encontrei para ela mo devolver. 

Disse-lhe ainda que podia ficar com o cartão que já 

dava para o outro que brevemente lhe entregaria. 

Mas a canseira não parou aí, eu tinha-a ajudado a levar 

o serviço para o sótão da casa, por umas escadas difíceis 

de subir, dizia ela que lá ficava mais bem guardado para 

o enxoval da neta quando se casasse.

A recuperação não foi nada fácil mas quando o apanhei 

na carrinha tive uma alegria ainda maior do que quando 

o vendi.

E ainda hoje a senhora espera pelo serviço de cristal 

com os copos do whisky! Esta passagem que parece não 

ser de grande importância, foi sem dúvida uma grande 

lição, para a minha vida profissional.

Associado APCVD nº 60
João Martins Batista 

10 DICAS IMPORTANTES PARA TER SUCESSO

Eis algumas dicas importantes que deve ter em conta 

para ter sucesso no seu negócio.

Sonhe em grande. Os empresários de sucesso acre-

ditam que podem transformar os seus sonhos em 

realidade. Distinga, contudo, o sonho da realidade;

Esteja atento às oportunidades. Os empreendedores 

bem sucedidos normalmente têm a capacidade para 

ver oportunidades em situações a que ninguém dá 

importância;

Saiba como fazer. É a capacidade de execução que 

separa os empreendedores bem sucedidos dos que 

são meros curiosos ou sonhadores;

Não dê o passo maior do que a perna. Mesmo que 

as suas ideias sejam grandes, pense e actue passo-a-

-passo;

Aprenda com os erros. Aprenda a reconhecer os erros, 

corrija-os e evite repeti-los. Não tenha medo de pedir 

desculpa;

Confie em si próprio. A confiança ajuda a não desis-

tir, mesmo quando as coisas não funcionam a 100%;

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Não tenha medo de falhar. Não deixe que o medo 

o impeça de realizar os seus projetos;

Peça ajuda. Procure a ajuda de pessoas com expe-

riência e que possam complementar as suas com-

petências;

Construa uma equipa forte. Uma equipa forte tem 

mais hipóteses de triunfar;

Saiba delegar. Delegue tarefas nos seus colaboradores, 

pois só assim poderá concentrar-se no que é impor-

tante e essencial. 

SELOS NO PÁRA-BRISAS: 
SAIBA QUAIS SÃO OS OBRIGATÓRIOS

Quando falamos sobre os selos obrigatórios no pára-bri-

sas é normal que surjam muitas dúvidas. Isto porque, nos 

últimos anos, muitas foram as alterações que ocorreram 

nas leis.

Estas alterações foram tão profundas que deixou de 

ser obrigatório colocar à vista a grande maioria dos 

selos. No entanto, há casos em que não é necessário 

ter o selo, mas outro documento comprovativo. Vamos 

pois dizer-lhe quais os selos que deve ter e quais os 

documentos que deve transportar consigo para não co-

meter nenhuma infracção quando circular nas estradas 

portuguesas.

Saiba de antemão que os selos (ou no caso de pretender 

apenas colocar o selo obrigatório) devem ser colocados no 

interior do veículo, no canto inferior direito do para-bri-

sas, para que esteja sempre bem visível.

Selos no pára-brisas: quais são os obrigatórios?
Actualmente é apenas obrigatório colocar no pára-bri-

sas o selo do seguro de responsabilidade civil. A falta deste 

selo visível no pára-brisas pode culminar numa coima que 

vai dos 250 aos 1250€.

Com a revisão da lei, outros selos como o do Imposto 

de Circulação ou de Inspecção Obrigatória deixaram 

de ser obrigatórios.

Os selos no pára-brisas que já não precisa de ter
Desde 11 de julho de 2012, com a entrada em vigor 

do Decreto-Lei n.º 144/2012, o selo de inspecção automó-

vel no pára-brisas deixou de ser obrigatório. No entanto, é 

sempre necessário ter em sua posse a ficha de inspecção 

do respectivo veículo.

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!

7.

8.

9.

10.
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Caso não a tenha consigo, poderá ainda apresentá-la 

à autoridade indicada pelo agente de fiscalização no 

prazo de oito dias. Arrisca-se porém a pagar uma coima 

entre 60 a 300€.

Neste último caso, o condutor tem oito dias, como refe-

rimos, para apresentar a ficha à autoridade indicada pelo 

agente de fiscalização, se quiser que a coima aplicável fique 

entre os 30 a 150€. 

Caso seja mandado parar e não tenha a inspecção fei-

ta, a multa poderá ir dos 250 aos 1250€. Estes são valores 

bastante mais elevados do que os que poderia enfrentar 

por não ter os selos no pára-brisas. Assim, lembre-se que a 

inspecção é obrigatória e serve para verificar as condições 

de segurança dos veículos em circulação, para garantir  

a segurança de todos os utilizadores das estradas.

Nesta categoria dos selos no pára-brisas que já não são 

necessários, encontra-se ainda o comprovativo de Imposto 

Único de Circulação - IUC.

Quais as multas por não ter os selos no pára-brisas?
Apesar de agora já não ser necessário colocar vários 

selos no pára-brisas, a falta daquele que ainda é obrigatório 

constitui uma contraordenação, que lhe pode custar 250€, 

ou 125€, caso prove no acto da fiscalização ter seguro obri-

gatório válido.

Por ser uma contraordenação leve, não perde pontos da 

carta de condução. Contudo, esta situação pode ocorrer 

caso não consiga comprovar, no prazo referido de oito 

dias, as provas às autoridades.

Documentos de circulação obrigatórios
Para além dos já referidos selos no pára-brisas, para cir-

cular correctamente nas estradas, é necessário ter os docu-

mentos em dia. Por isso, caso queira evitar situações desa-

gradáveis, contraordenações e, por consequência, multas, 

é crucial ter os documentos obrigatórios. São eles:

Carta de condução (válida);

Cartão de cidadão ou outro documento de identi-

ficação pessoal, como o passaporte;

Carta verde (caso esteja a pensar conduzir o seu carro 

no estrangeiro);

Documento único automóvel (DUA) ou livrete e tí-

tulo de registo de propriedade, caso o veículo seja 

muito antigo;

Bordados Regionaise Maquinados
Atoalhados - Pijamas - Robes

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

RUI FERNANDO DA SILVA
FERNANDES

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

•

•

•

•
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Ficha de inspecção obrigatória;

Certificado de seguro automóvel.

A falta destes documentos também obriga ao pagamento 

de uma coima de 60€ por documento em falta ou de 30€, 

caso apresente os documentos pelos quais foi sancionado 

num prazo de até oito dias. Esta é mais uma situação em 

que o legislador atenua a coima ao condutor. 

REGRAS DE DESCONFINAMENTO

O Governo aprovou a 11 de Março, em Conselho de Mi-

nistros, a estratégia gradual de levantamento de medidas 

de confinamento no âmbito do combate à pandemia da 

doença COVID-19 com quatro fases, com um período de 

15 dias entre cada uma, para que sejam avaliados os impac-

tos das medidas na evolução da pandemia, bem como os 

níveis de incidência e crescimento.

Este calendário previsto para as diferentes fases de des-

confinamento pode ser alterado atendendo a determinados 

critérios epidemiológicos de definição de controle da pan-

demia e, ainda, considerando a existência de capacidade de 

resposta assistencial do Serviço Nacional de Saúde.

 

Regras gerais
teletrabalho sempre que possível;

horários de funcionamento dos estabelecimentos:

21:00h durante a semana; 13:00h aos fins-de-semana 

e feriados ou 19:00h para retalho alimentar;

proibição de circulação entre concelhos, a qual será 

aplicável diariamente entre 26 de março e 5 de abril 

(Páscoa).

A partir de 15 de março
retoma das atividades educativas e letivas em regime 

presencial nos estabelecimentos de ensino públicos, 

particulares e cooperativos e do setor social e solidá-

rio, de educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino 

básico, bem como das creches, creches familiares  

e amas;

retoma das atividades, em regime presencial, de apoio 

à família e de enriquecimento curricular, bem como 

atividades prestadas em centros de atividades de tem-

pos livres e centros de estudo e similares, apenas para 

as crianças e os alunos que retomam as atividades 

educativas e letivas;

possibilidade de reinício da atividade dos estabeleci-

mentos de bens não essenciais que pretendam man-

ter a respetiva atividade exclusivamente para efeitos 

de entrega ao domicílio ou disponibilização dos bens  

à porta do estabelecimento, ao postigo ou através de 

serviço de recolha de produtos adquiridos previa-

mente através de meios de comunicação à distância 

(click and collect);

a possibilidade de as atividades de comércio a retalho 

não alimentar e de prestação de serviços em estabe-

lecimentos em funcionamento encerrarem às 21:00 

durante os dias úteis e às 13:00 aos sábados, domin-

gos e feriados e as atividades de comércio de retalho 

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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alimentar encerrarem às 21:00 durante os dias úteis 

e às 19:00  aos sábados, domingos e feriados;

aplicação do regime de horário das farmácias aos 

estabelecimentos de vendas de medicamentos não 

sujeitos a receita médica;

possibilidade de disponibilização de bebidas em take-

-away nos restaurantes e similares;

proibição de venda de bebidas alcoólicas nos es-

tabelecimentos de comércio a retalho, incluindo 

supermercados e hipermercados e em take-away,  

a partir das 20:00 e aplicável até às 06:00;

permissão do funcionamento, mediante marcação 

prévia, dos salões de cabeleireiro, barbeiros, institu-

tos de beleza e estabelecimentos similares;

permissão da abertura de estabelecimentos de co-

mércio de livros e suportes musicais; comércio de 

automóveis e velocípedes; serviços de mediação imo-

biliária; parques, jardins, espaços verdes e espaços de 

lazer, assim como de bibliotecas e arquivos;

proibição da circulação entre concelhos aplicável 

no fim-de-semana de 20 e 21 de março, e diaria-

mente a partir do dia 26 de março de 2021.

A partir de 5 de abril
2.º e 3.º ciclos do ensino básico (e ATLs para as mes-

mas idades);

equipamentos sociais na área da deficiência;

museus, monumentos, palácios, galerias de arte 

e similares;

lojas até 200 m2 com porta para a rua;

feiras e mercados não alimentares (por decisão municipal);

esplanadas (máximo 4 pessoas);

atividade física e treino de desportos individuais até 

4 pessoas e ginásios sem aulas de grupo.

A partir de 19 de abril
ensino secundário e superior (e ATLs para as mesmas 

idades);

cinemas, teatros, auditórios, salas de espetáculo;

lojas de cidadão com atendimento presencial por 

marcação; todas as lojas e centros comerciais;

restaurantes, cafés e pastelarias (máximo 4 pessoas no 

interior ou 6 em esplanadas) até às 22:00 ou 13:00 ao 

fim-de-semana e feriados;

atividade física e treino de desportos individuais ao 

ar livre até 6 pessoas e ginásios sem aulas de grupo;

eventos exteriores com diminuição de lotação;

casamentos e batizados com 25 % de lotação.

A partir de 3 de maio
restaurantes, cafés e pastelarias (máximo 6 pessoas 

no interior ou 10 em esplanadas) sem limite de 

horários;

atividade física e treino de desportos individuais e 

coletivos;

grandes eventos exteriores e eventos interiores 

com diminuição de lotação;

casamentos e batizados com 50 % de lotação.

Advogada Dra. Fátima Dinis 

•

•

•
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QR CODE E IES COM PREENCHIMENTO 
ATRAVÉS DE SAF-T 

Adiamento para 2022 e incentivo fiscal
Foi adiada novamente a obrigatoriedade do preenchi-

mento da IES/DA através da prévia submissão do ficheiro 

SAF-T (PT) relativo à contabilidade dos períodos de 2021 

e seguintes, a entregar em 2022 ou nos períodos seguintes.

Esta medida consta do Orçamento do Estado para 

2021 (OE 2021) e junta-se assim ao adiamento da 

obrigação de aposição do código único de documento 

(o ATCUD) para 2022, adotado em outubro último.

Assim, a aposição do código de barras bidimensional  

- o conhecido QR Code - nas faturas só se torna obrigatória 

a partir de 2022, e a sua utilização em 2021 é facultativa. 

No entanto, para as micro, pequenas e médias empresas 

que quiserem implementar já estas medidas, o OE 2021 

cria um benefício fiscal.

Assim, para efeitos do IRC, este benefício permite-lhes 

majorar em 20%, 30% e 40% as despesas incorridas com 

a implementação do SAF-T relativo à contabilidade e com 

a adoção do ATCUD e QR-Code nos respetivos progra-

mas de faturação.

O que muda nas faturas?
De acordo com a Portaria 195/2020, o QR Code e o AT-

CUD (Código Único do Documento) são elementos que 

deverão estar presentes nas faturas e outros documentos 

fiscalmente relevantes (de apresentação ao cliente ou que 

possibilitem a conferência de mercadorias e de prestações 

de serviços).

O QR Code (Quick Response Code) é um código de 

barras bidimensional que pode ser digitalizado pela maio-

ria dos telemóveis com câmara e que vai permitir comu-

nicar faturas sem que o contribuinte tenha de facultar o 

seu número de contribuinte. Ou seja, no dia a dia, já não 

será necessário apresentar o número de contribuinte no 

momento da compra. 

A impressão do código na fatura vai facilitar  

a sua introdução no programa e-Fatura, após a compra, 

sem necessitar do número de contribuinte e em tempo real. 

O ATCUD é um código único do documento composto 

pelo código de validação da série e pelo número sequencial 
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do documento dentro da série, atribuídos pela Autorida-

de Tributária.

Quais as Implicações desta Medida?
Os profissionais e as empresas vão estar obrigados a 

imprimir o QR Code e o ATCUD nos seus documentos 

fiscais. Assim, as principais implicações prendem-se com 

a criação e a utilização devida destes novos elementos.

O QR Code deve ser gerado corretamente e constar na 

primeira ou última página da fatura. Tem de ser perfei-

tamente legível, independentemente do suporte em que  

é apresentado ao cliente. Para a elaboração do QR Code, 

devem ser respeitadas as especificações técnicas definidas 

pela Autoridade Tributária e Aduaneira.

O código de validação da série a atribuir pela AT será 

composto por um conjunto de oito carateres, no mínimo. 

O ATCUD, com o formato “ATCUD: CodigodeValida-

ção-NumeroSequencial”, deve constar obrigatoriamen-

te em todas as faturas e outros documentos fiscalmente 

relevantes, emitidos por programas informáticos de fa-

turação e outros meios eletrónicos de faturação, assim 

como por tipografias autorizadas. Da mesma forma que 

o Código QR, o ATCUD deve estar perfeitamente legí-

vel, independentemente do suporte em que é apresenta-

do ao cliente.

Devido à pandemia COVID-19 e de acordo com 

o Despacho 412/2020 de 23 de Outubro e ainda a Lei 

n.º 75-B/2020, estes são os prazos que devem ser cum-

pridos:

O QRCode deverá ser implementado a partir de 

janeiro de 2022;

O ATCUD apenas será obrigatório nas faturas  

e outros documentos relevantes a partir de 1 de ja-

neiro de 2022;

A partir do 2.º semestre de 2021, a AT vai permitir 

a comunicação de séries documentais, para obten-

ção dos respetivos códigos de validação.

  

Quais os Benefícios do QR Code e do ATCUD?
O ATCUD destina-se a simplificar e agilizar a comunica-

ção de faturas para determinação das despesas dedutíveis 

em sede de IRS, promovendo uma maior transparência no 

processo de compra, tanto para o comerciante como para 

o cliente. 

Por outro lado, o QR Code visa combater a fraude fiscal, 

dificultando a economia paralela. 

MEDIDAS FISCAIS ANUNCIADAS PARA 2021

Apoio à economia e ao emprego
No âmbito das medidas aprovadas esta semana, para 

2021 o Governo pretende agir ao nível do alívio fiscal 

e contributivo, através de novas medidas e extensão 

de prazos, no contexto dos apoios à economia e ao 

emprego. 

Estão incluídos os impostos sobre o rendimento - IRS 

e IRC - e o imposto sobre o valor acrescentado (IVA), 

com uma medida em comum que permite a entrega em 

várias prestações sem juros. 

Quanto à suspensão dos processos de execução fiscal, 

continua até 31 de março e não foi anunciada qualquer

prorrogação. 

Planos prestacionais alargados 
A regularização da situação tributária por via de planos 

prestacionais de dívidas em fase de execução fiscal conti-

nua e de forma automática para pessoas singulares (até 5 

mil euros) e para empresas (até 10 mil euros). 

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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 Neste âmbito, foi agora anunciado pelo Governo: 

um período de carência de 2 meses para o paga-

mento de planos prestacionais;

os planos prestacionais realizados na fase de co-

brança voluntária podem ser alargados a outros 

tributos  

para além dos já existentes (IRS e IRC), incluindo 

os planos automáticos;

os planos prestacionais em curso nos casos de Pro-

cesso Especial de Revitalização (PER), Regime Ex-

trajudicial de Recuperação de Empresas (RERE)  

e insolvência podem passar a incluir dívidas relativas 

ao período entre janeiro e março.

Refira-se que o Orçamento do Estado para este ano pre-

vê a criação de um regime especial para pagamento em 

prestações de IVA e de IRC até 15.000 euros. No último 

Conselho de Ministros foi aprovado um regime excecio-

nal e temporário de pagamento em prestações para dívidas  

tributárias e de contribuições à segurança social.

IVA
No IVA prevê-se a entrega do imposto em prestações 

e sem juros; quando se trate de entrega mensal, alarga-se 

até junho o universo de sujeitos passivos abrangidos por 

essa possibilidade. Veja o quadro abaixo com todas as 

medidas e prazos.

IRS e IRC
Prevê-se a entrega em prestações e sem juros das reten-

ções na fonte de IRS e IRC, nos pagamentos por conta de 

IRC, com diferenças consoante a dimensão da empresa,  

e ainda na entrega da autoliquidação do IRC, a única que 

se pode fazer em 4 prestações. Veja os detalhes no quadro 

seguinte.

TOC 15580
Dra. Isilda André 

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

•

•

•

•

Trimestral

MEDIDAIVA

Entrega em 3 ou 6 prestações sem juros do
IVA relativo aos meses de janeiro a junho

Mensal Entrega em 3 ou 6 prestações sem juros do
IVA relativo aos meses de fevereiro e maio

• Todas as empresas;
• Trabalhadores independentes.

• Micro empresas até 2M€ de volume de negócios com quebra de faturação de 25%. (2020 em relação a 2019)

• todas as PME (volume de negócios até 50M€);
• todas as empresas dos setores da restauração, alojamento e cultura.

Alargamento em fevereiro a:

SUJEITOS ABRANGIDOS

• empresas dos setores da restauração, alojamento e cultura;
• PME dos restantes setores com quebras de faturação de 25%
  (2020 em relação a 2019)

Alargamento de março a junho a:

IRS

MEDIDAOBRIGAÇÃO

Entrega em 3 ou 6 prestações sem juros
relativo aos meses de março a junho

Retenções
na fonte

Pagamento
por conta

Autoliquidação

IRC

Entrega em 3 prestações do 1.º e 2.º
PPC relativos a julho e setembro

Entrega em 4 prestações, entre maio e
agosto Mínimo de 25% em maio (1.º mês)

• Todas as empresas da restauração, alojamento e cultura;
• PME com volume de negócios > 50M€ e quebra de faturação >25%. (2020 em relação a 2019) 

• Todas as PME (valor de negócios > 50M€);
• Microempresas. Estas podem limitar o 2.º PPC em 50% e fazer regularização posterior,
  no 3.º PPC.

• Todas as PME.

SUJEITOS ABRANGIDOS
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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

INFORMAÇÕES

Moratórias Bancárias. Prorrogação
Adesão até 31 de Março de 2021
O Decreto-Lei n.º 107/2020, de 31 de Dezembro, 

veio prolongar as medidas excepcionais de proteção dos 

créditos das famílias, empresas e entidades da economia 

social, no âmbito da pandemia COVID-19, a designada 

moratória bancária que tinha sido aprovada pelo DL 

10-J/2020, de 26 de Março e que foi prorrogada até 30 

de Setembro de 2021.

Esta nova moratória pode atingir 9 meses e tem como 

data limite de adesão o dia 31 de Março de 2021. 

Qualquer interessado deve, pois, dirigir-se à sua institui-

ção bancária para poder beneficiar desta nova moratória.

Registo do beneficiário efetivo
Dispensa de confirmação anual da informação 
O Registo Central do Beneficiário Efetivo (RCBE), 

aprovado pela Lei nº 89/2017, de 21.8, posteriormente 

alterado pela Lei nº 58/2020, de 31.8, identifica todas 

as pessoas singulares que, ainda que de forma indireta  

ou através de terceiros, detenham a propriedade ou  

o controlo efetivo das entidades jurídicas.

Quando não existam alterações aos dados anteriormen-

te declarados deve ser efetuada uma confirmação da in-

formação. A confirmação anual da informação constante 

no RCBE, deve ser efetuada até ao dia 31 de dezembro 

de cada ano, sendo que em 2020 a mesma foi dispensa-

da, nos termos da Portaria n.º 200/2019, de 28.6, pelo 

que só a partir de 2021 a mesma deverá ser realizada. 

A confirmação anual é, ainda, dispensada sempre que a 

entidade tenha, em momento anterior do mesmo ano ci-

vil, efetuado uma atualização da informação e não tenha 

ocorrido facto que determine a alteração da informação 

constante do RCBE.

Faturas em PDF com efeitos equivalentes 
às faturas electrónicas 
DESPACHO N.º 72/2021-XXII, de 10 de Março de 

2021, do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, 

que é do seguinte teor

Considerando os efeitos da pandemia COVID-19 na 

atividade económica, em particular na dimensão das 
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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

condições de cumprimento das obrigações fiscais por 

parte dos cidadãos e das empresas, o Governo tem 

vindo, sucessivamente, através de diversos despachos 

a flexibilizar o calendário fiscal no quadro do princí-

pio de colaboração mútua entre a Administração Fis-

cal e os cidadãos e as empresas, e tendo em vista que 

esta adaptação constitui um mecanismo facilitador do 

cumprimento voluntário de obrigações; 

Considerando que através do meu despacho n.º 

129/2020-XXII, de 27 de março e, posteriormente, através 

do meu despacho n.º 437/2020-XXII, de 9 de novembro 

de 2020, se determinou a aceitação de faturas em PDF 

como fatura eletrónica para efeitos fiscais, até o dia 31 de 

março de 2021, mostrando-se agora necessário dar conti-

nuidade a este procedimento por se manter o contexto que 

o determinou; 

Considerando, ainda, que se têm verificado nos últi-

mos dias perturbações no Portal das Finanças que po-

dem ter colocado em causa o cumprimento atempado 

de obrigações fiscais, designadamente da entrega da 

Declaração Mensal de Remunerações.

Neste quadro, sem quaisquer acréscimos ou penali-

dades, determino o seguinte: 

a) Devem ser aceites faturas em PDF, as quais são  

 consideradas faturas eletrónicas para todos os

 efeitos previstos na legislação fiscal, até 30 de junho; 

O Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fis-

cais, António Mendonça Mendes. Lisboa, 10 de março 

de 2021 

DIVERSOS
UTILIDADES DESCONHECIDAS 
DOS TELEMÓVEIS

A maioria das pessoas desconhece algumas utilidades 

escondidas dos telemóveis mas que podem ajudar em si-

tuações difíceis ou até de emergência. 

Ora vejamos:

Emergência I
O número universal de emergência é o 112. Se estiver 

fora da área de cobertura da operadora e tiver alguma 

emergência, marque 112 e o telemóvel irá procurar cone-

xão com qualquer outra operadora possível para enviar o 

número de emergência para si.

O mais importante é que o número 112 pode ser digita-

do mesmo se o teclado estiver travado. Experimente!

Emergência II
Já ficou com o carro trancado com a chave lá dentro? 

O seu carro abre com controle remoto? Bom motivo para 

ter um telemóvel.

Se trancar o seu carro com a chave dentro e a chave 

de reserva estiver em casa, ligue pelo seu telemóvel, para  

o telemóvel de alguém que esteja em casa. 



23O Prestaneiro Março 2021

O Prestaneiro N.º 97

Segure no seu telemóvel a cerca de 30cm próximo da 

porta do carro e peça que pessoa acione o controle da 

chave de reserva, segurando o controle perto do telemó-

vel dessa pessoa.

Isso irá destrancar o carro, evitando que alguém se te-

nha que deslocar onde você está, ou tendo que chamar 

socorro. 

Distância não é impedimento. Pode estar a centenas ou 

até milhares de quilómetros de casa, e ainda assim terá  

o seu carro destrancado.

Emergência III *3370#
Vamos imaginar que a bateria do seu telemóvel esteja 

fraca. Para ativar pressione as teclas: *3370#

O seu telemóvel ira acionar a reserva e terá de volta 

50% da bateria. Essa reserva será recarregada na próxi-

ma vez que você carregar a bateria do seu telemóvel.

Emergência IV *#06#
Para conhecer o número de serie do seu telemóvel pres-

sione os seguintes dígitos: *#06#

Um código de 15 dígitos aparecerá. Este número é único. 

Anote e guarde num lugar seguro.

Se o seu telemóvel for roubado, ligue para a sua operado-

ra e dê esse código. Assim eles conseguirão bloquear o te-

lemóvel e o ladrão não conseguirá usá-lo de forma alguma.

Poderá ficar sem o seu telemóvel, mas pelo menos tem  

a certeza que ninguém o poderá usar. Se todos fizerem isto, 

não haverá mais roubos de telemóveis. Estas informações 

não são muito conhecidas, mas podem ser muito uteis.  

E o saber não ocupa lugar. 

LIVRO “APCVD”

Temos todo o gosto que todos os associados da nossa 

Associação tenham a oferta do “LIVRO APCVD”.

Após o seu lançamento e de muitos associados os le-

varem nesse dia, tentamos em várias situações e eventos 

entregar aos associados em falta.

Como devem calcular, não é fácil a entrega a todos os 

associados, visto muitos não virem a sede da APCVD, 

nem estarem presentes nesses eventos. Este ano de pan-

demia e do adiamento dos convívios e assembleias tam-

bém não tem ajudado.

Assim, solicitamos que caso ainda não o tenha, que nos 

informe para o podermos fazer chegar. Neste momento 

pensamos que quase todos os associados já estejam mu-

nidos dele. Houve recentemente a preocupação de entre-

gar ou enviar pelo correio aos associados que ainda não 

o tinham.

Muito obrigada pela compreensão.  

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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+351 244 587 440

Gerente José Coutinho 
914 117 606

244 587 449

geral@famacmobiliario.pt

Avenida da Filarmónica 
Apartado 77
2449-909 Pataias

NUNCA É DEMAIS RELEMBRAR. LUTA
CONTRA O VIRUS. RECOMENDAÇÃO DA OMS

É do conhecimento geral que a COVID-19 dissemina-

-se através de gotículas respiratórias, também designadas 

por aerossóis, para outras pessoas que estão em contacto 

próximo ou através do contacto com objetos e superfícies 

contaminados. 

A disseminação pode também acontecer a partir de 

portadores assintomáticos, que nem eles próprios sabem 

que estão contaminados, vários dias antes do início dos 

sintomas. 

É por estas razões que se pede a todos, doentes ou não, 

para ficarem em casa e, quando saírem para o espaço 

público, para que usem máscaras quando estiverem em 

contacto com outras pessoas. Isto porque na maioria dos 

casos não se sabe se as pessoas com quem contactamos 

estão ou não infetadas.

A lavagem ou desinfecção constantes das mãos, visa 

remover o vírus que se pode apanhar quando estamos 

em contacto com objectos ou superfícies contaminadas.

Protejam –se! 

USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARAS EM 
PORTUGAL. REGRAS EM VIGOR

A obrigatoriedade do uso de máscara para o acesso, 

circulação ou permanência nos espaços e vias públicas 

foi prorrogada pela Lei n.º 75-D/2020, de 31 de dezem-

bro, que irá vigorar até 06 de abril de 2021, sem prejuízo 

da sua eventual renovação. O uso de máscara é obriga-

tório para as pessoas com idade igual ou superior a 10 

anos no acesso, circulação ou permanência nos espaços  

e vias públicas sempre que o distanciamento físico míni-

mo recomendado pelas autoridades de saúde (2 metros) 

se mostre impraticável. 

É dispensado o cumprimento da obrigação do uso de 

máscara nas seguintes situações: 

Mediante a apresentação de atestado médico de inca-

pacidade, de declaração médica, no caso de se tratar de 

pessoas com deficiência cognitiva, do desenvolvimento  

e perturbações psíquicas ou de declaração médica que 

ateste que a condição clínica da pessoa não se coaduna 

com o uso de máscaras ou quando o uso de máscara seja 

incompatível com a natureza das atividades que as pessoas 

se encontrem a realizar; 

É também dispensado o uso da máscara em relação  

a pessoas que integrem o mesmo agregado familiar, 

quando não se encontrem na proximidade de terceiros. 

As forças de segurança e as polícias municipais têm 

competência para fiscalizar o cumprimento da obrigação 

de uso de máscara, cabendo-lhes, prioritariamente, uma 

advertência pedagógica para a importância da utilização 

de máscara em espaços e vias públicas quando não seja 

possível manter a distância social. 

Importa referir que o não uso de máscara quando obri-

gatório, constitui infração, sendo punível com coima entre 

€ 100 a € 500. 

Não obstante, durante o período em que vigore o estado 

de emergência o não cumprimento da referida obrigação 

tem como consequência a agravação dos limites mínimo  

e máximo da coima para o dobro, ou seja, € 200 e € 1 000, 

conforme previsto no Decreto-Lei n.º 6-A/2021, de 14 de 

janeiro.  
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É SEMPRE BOM SABER …

Vitaminas que ajudam a fortalecer o sistema 
imunitário 
Com as doenças que nos rodeiam é necessário cuidar e 

fortalecer o nosso organismo e dar atenção a coisas e por-

menores a que não ligávamos grande importância

Existem alguns nutrientes nos alimentos que ajudam 

a tornar o nosso organismo mais forte e preparado para 

enfrentar as adversidades do dia a dia e, sobretudo, para 

reforçar o sistema imunitário: Assim, 

Vitamina A: Encontramos esta vitamina em vários 

vegetais verde escuros, frutas e hortaliças alaranja-

das (brócolos e cenouras, por exemplo). A vitamina 

A é um antioxidante natural que ajuda o organismo 

a reconhecer e combater agentes infeciosos;

Vitamina D: A exposição solar é a forma mais fácil  

e natural para obter este nutriente. Mas é igualmen-

te possível comprá-la na farmácia Destaca-se por 

auxiliar o sistema respiratório a combater e prevenir 

infeções respiratórias.

Vitamina E: Catalisador de anticorpos, pode ser en-

contrada em diversos frutos secos (nozes, amêndoas 

e amendoins, por exemplo). 

Ferro: Ajuda o transporte do oxigénio para as célu-

las e melhora, desta forma, a resposta imunológica 

do nosso corpo. Na alimentação, encontramos ferro 

em vegetais verde escuros, cereais integrais e semen-

tes (beterrabas, brócolos e sementes de girassol, por 

exemplo).

Magnésio: Contribui para a produção e maturação 

das células do sistema imunitário. Colabora também 

num melhor funcionamento do quadro respiratório e 

pulmonar. Encontra-se nas bananas, aveia e ervilhas, 

por exemplo.

Selénio: Outro nutriente com uma ação antioxidante. 

Um antiviral orgânico que encontramos em cereais 

integrais e feijões. 

Zinco: Fundamental para a integridade da pele,  

é uma barreira protetora contra agentes infeciosos. As 

leguminosas em geral são ricas neste nutriente. 
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PARCERIAS

 JJ Louro
Informamos, que foi celebrada uma parceria com 

a empresa JJ Louro, com a finalidade dos associados 

usufruírem de alguns benefícios na compra dos seus 

produtos.

Vão ser feitos descontos comerciais apelativos numa 

vasta gama de artigos. Para obter mais informações so-

bre esta parceria, basta entrar em contacto com esta 

empresa.

TaurusGroup
Foi também celebrada parceria com a empresa Taurus-

Group, para que todos os associados possam usufruir de 

preços vantajosos na compra de uma grande variedade 

de produtos das marcas: Taurus, Solac e BlackDecker.

Para mais informações é só entrar em contacto com o 

comercial Sr. Nelson Santos 911 123 727 email: nelson.

santos@taurus-europe.com

Outras Parecerias
Além destas parcerias celebradas recentemente, não po-

demos esquecer todas as outras já estabelecidas com outras 

empresas, que também foram estabelecidas no sentido de 

oferecer a todos os associados, descontos comerciais nos 

mais diversos produtos que comercializam.

Sensibilizamos todos os associados, no sentido de 
contactar todas estas empresas. Vamos unir esforços, 
para que todos possamos atingir resultados positivos 
e sustentáveis.

Todas as parcerias só darão frutos, se forem es-
tabelecidas no sentido de cooperação para atingir 
interesses comuns para ambas as partes. Vamos 
todos colaborar!

Não podemos também esquecer que todas estas em-

presas colaboram connosco com espaços publicitários, 

que é uma grande ajuda para a APCVD.

Bons negócios para todos. 
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