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E eis que chegamos ao fim de mais um mandato da Direcção da APCVD. Ao 
longo destes últimos dois anos, desenvolvemos ideias e tomámos algumas 
iniciativas para melhorar a vida dos nossos associados ao nível profissional, 
tentando, desta forma, apoiar a actividade dos prestaneiros e minorar as 
dificuldades económicas que ainda se fazem sentir, através da celebração de 
novos protocolos, com vantagens significativas, a par de outras parcerias que 
consideramos benéficas para todos os nossos associados.

Do trabalho desenvolvido, destacamos a celebração dos seguintes protocolos:
- na área de têxteis com a Vizetextil, Ourigo, Opção de Tecidos e Sampedro;
- no ramo mobiliário com a Artauria;
- a nível de electrodomésticos com a Orima; 
- na área das telecomunicações com a MEO (condições renegociadas);
- na área dos combustíveis com a Galp (protocolo renovado).

É com agrado que registamos também o sucesso das viagens realizadas às 
fábricas de dois dos nossos parceiros, a Lameirinho e a Flama, a quem não 
podemos deixar de agradecer, uma vez mais, pela excelente oportunidade que 
nos proporcionaram, de conhecer os processos de fabrico dos seus produtos, 
permitindo aos nossos associados ver de perto a qualidade dos produtos que 
adquirem, bem como uma excelente experiência a nível de formação.

Apesar de todas as dificuldades e contratempos que se fizeram sentir ao longo 
destes últimos dois anos, fazendo um balanço deste mandato que agora chega 
ao seu termo, consideramos que o resultado foi positivo, tendo a Direcção 
conseguido alcançar muitos dos objectivos a que se propôs (apesar de haver 
assuntos ainda pendentes, como a questão da isenção do horário de trabalho, 
mas que não se devem a inércia da nossa parte), apresentar lucros e manter o 
espírito inovador e empreendedor que sempre nos tem distinguido.

Esperamos que, apesar de tudo, o nosso trabalho, esforço e pequenos sucessos 
tenham sido visíveis e do agrado de todos, pois agimos sempre com a melhor 
das intenções e no interesse dos nossos associados.
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Mensagem do Presidente
Com o aproximar do tempo de férias e do fim de mais um 
ciclo da nossa Associação, dada a brevidade das próximas 
eleições, quero expressar o meu agradecimento aos que 
me acompanharam enquanto membros da direcção e dos 
restantes órgãos sociais, durante o presente mandato. 
Quero ainda agradecer à nossa secretária, D. Silvina e ao 
nosso apoio jurídico, por estes dois anos de dedicação 
conjunta.

Apesar de não terem sido realizados todos os objectivos, 
cada um de nós, se dedicou inteiramente em prol da 
Associação visando sempre o seu sucesso. Assim, 
mostramos total disponibilidade para apoiar os futuros 
órgãos sociais da A.P.C.V.D. tendo sempre em vista a sua 
prosperidade e o cumprimento dos interesses profissionais 
dos seus associados.

Terminando, desejo umas excelentes férias a todos os que 
constituem esta Associação e respectivas famílias que 
dela também fazem e sempre farão parte.

Obrigado a todos.

Um abraço,
José Mendes Antunes.

10º Congresso da APCVD
E eis que se realizou, no passado dia 18 de Maio, o 
10.º Congresso da APCVD, no nosso já tão conhecido 
Restaurante Valoásis, em Á-dos-Cunhados, cujo êxito 
ficou assinalado pela presença e participação de cerca de 
81 associados.

Tratou-se de mais um agradável convívio, que contou com 
as habituais participações de parceiros desta Associação, 
que apresentaram e promoveram produtos e serviços 
importantes para a nossa actividade, quer através de uma 
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breve apresentação, quer através da exposição dos seus 
artigos. Com efeito, continuamos a apostar em parcerias 
vantajosas para os nossos associados, bem como em 
produtos ou serviços com interesse para os comerciantes 
de venda ao domicílio, e ainda na formação dos nossos 
associados.

Como já vem sendo habitual, contámos com a 
participação do nosso advogado, Dr. Nelson Tereso, e 
da nossa contabilista, Dr.ª Isilda André, que, mais uma 
vez contribuíram, para o esclarecimento dos associados 

presentes no âmbito dos assuntos abordados e de outros 
entretanto levantados.

Uma vez que nem todos puderam estar presentes, iremos 
apresentar um breve resumo dos temas abordados, que 
poderá ajudar a esclarecer algumas dúvidas. 

A nível jurídico, contámos com a participação do Dr. Nelson 
Tereso, que abordou vários temas correntes e de interesse 
para a vida dos nossos associados, como por exemplo 
a questão da isenção do horário de trabalho, tendo 
esclarecido e informado que após várias insistências junto 

da ACT e, por último, junto do próprio Ministro do Trabalho, 
este último, através de um assessor do seu Secretário 
de Estado do Emprego, veio dizer que os prestaneiros 
não necessitam da declaração de isenção do horário de 
trabalho, uma vez que não são trabalhadores por conta 
de outrem, mas sim por conta própria (empresários em 
nome individual) e, nessa medida, a nova Lei não lhes é 
aplicável, não sendo necessária a utilização dos livretes. 
Relativamente aos associados que tenham constituído 
empresas e que tenham empregados, o acordo de 
isenção de horário de trabalho entre patrão e funcionário é 
obrigatório, nos termos das minutas já disponibilizadas.

Chamou-se também a atenção dos associados para a 
necessidade de circularem pela faixa mais à direita nas 
auto-estradas, na medida em que, com as alterações 
ao Código da Estrada, em Junho de 2016, a circulação 
pelas outras faixas, quando não seja para ultrapassagem, 
constitui infração ao Código, e passou a ser penalizada, 
especialmente desde Abril, com multas que vão desde os 
€ 60,00 aos € 300,00, sendo que o condutor ainda pode 
arriscar-se a ficar inibido de conduzir por um período de 
dois meses a dois anos e perde quatro pontos na carta de 
condução.

Voltou também a chamar-se a atenção para a questão da 
prescrição das dívidas comerciais, que é de dois anos, pelo 
que devem ter em atenção este limite nas vendas realizadas 
a clientes que demorem muito tempo a pagar.

Finalmente, abordou-se a questão do IMI Familiar, que 
consiste numa redução deste imposto de acordo com o 
número de filhos. Esta redução deixou de ser percentual, 
sendo agora um valor fixo, a saber: € 20,00 para quem 
tenha 1 filho, € 40,00 para quem tenha 2 filhos, e € 70,00 
para quem tenha 3 ou mais filhos.

A nível da contabilidade, a Dr.ª Isilda chamou a atenção de 
todos os associados para pagarem a Segurança Social 
atempadamente, não deixando passar o dia 20 de cada 
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mês, pois já estão a ser aplicadas coimas pelo atraso, no 
valor de € 37,50 (trinta e sete euros e cinquenta cêntimos), 
acrescidas de juros de mora, o que é de evitar. Além disso, 
uma vez que o valor das contribuições vai deixar de ser 
fixo, para variar de acordo com os rendimentos (que 
poderá ser trimestral ou anualmente), os associados foram 
aconselhados a diluir a sua facturação, para evitar grandes 
oscilações a nível da Segurança Social, relativamente aos 
escalões, devendo optar pelo cálculo trimestral em vez de 
anual, para melhor controlo desta situação.

Na parte da apresentação de bens e serviços contámos 
com a participação do Senhor Igor Brito, da Planning4Life, 
e do Senhor Telmo Murtinheira, do Grupo Obicool, que nos 
brindaram com exemplos concretos da sua actividade e 
situações reais onde os conselhos dados no decorrer destas 
exposições se aplicaram e, ainda, com os testemunhos de 
vários associados.

Contámos com a participação especial do Dr. Silvério 
Mateus, cuja presença neste evento muito agradecemos, 
que nos falou do livro que está a ser escrito sobre o início 
da actividade dos comerciantes de venda ao domicílio, do 
trabalho já desenvolvido, do esforço, tempo e dedicação 
que tal tem implicado, alertando também para o trabalho 
que ainda está pela frente e da importância da participação 
de todos os associados que possam e queiram contribuir 

com as suas histórias ou peripécias por si vividas, uma 
vez que haverá um capítulo exclusivamente dedicado a 
este ponto. Já existem algumas, mas contamos com a 
chegada de muitas mais e com o apoio de todos para juntos 
fazermos história.

Tratou-se de mais um Congresso bem-sucedido da APCVD, 
em que se destacou a participação activa da generalidade 
dos associados presentes, com a colocação de questões, 
sugestão de soluções, partilha de situações do seu dia-a-
dia que espelham os temas abordados, tudo isto cheio de 
uma boa disposição e alegria geral contagiante. 

Por último, não podemos deixar de referir, uma vez mais, 
a participação da Câmara Municipal de Oleiros, na pessoa 
do seu Vice-Presidente, Sr. Victor Manuel da Conceição 
Antunes, que, apesar da sua agenda preenchida, nos honrou 
com a sua presença e com as suas amáveis palavras, que 
reforçam todo o apoio que sempre nos têm dado.

Aproveitamos esta ocasião para deixar também um 
agradecimento a todos os conferencistas, bem como a 
todos os que patrocinaram este evento e, ainda, e em 
particular, aos associados que nos brindaram com a sua 
presença e boa disposição.

MARIA JOSÉ SILVA - 913 546 855
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Assembleia-Geral de 29 de Junho de 2017

Como é do conhecimento de todos os associados, decor-
reu, no dia 29 de Junho de 2017, pelas 15h38m, na sede da 
APCVD, mais uma Assembleia-Geral desta Associação, 
com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Período antes da ordem do dia;
2. Eleição dos novos titulares dos órgãos sociais para o 
biénio de 2017 a 2019.

Dada a importância do resultado desta Assembleia-Geral, 
e uma vez que muitos dos associados não puderam estar 
presentes, a APCVD entendeu por bem dar a conhecer a 
todos os seus associados os pontos mais importantes 
desta assembleia, para que todos saibam o que resultou 
da eleição de novos titulares dos órgãos sociais da APCVD 
para o novo biénio. Este ano, apesar de termos contado 
com a presença de apenas 30 associados, notou-se um 
significativo acréscimo em relação à assembleia anterior, 
em que estiveram presentes apenas 22 associados, pelo 
que aproveitamos desde já para agradecer esta impor-
tante participação.

Dito isto, e porque consideramos ser do interesse de todos, 
passamos a transcrever para o nosso Boletim Informativo 
o que se passou. 

O Presidente da Assembleia-Geral deu início à Ordem de 
Trabalhos, às 15h38m, dando as boas-vindas aos asso-
ciados presentes, tendo aproveitado o período antes da 
ordem do dia (Ponto 1) para louvar o trabalho que tem sido 
desempenhado, ao longo do último biénio, pela actual 
Direcção da APCVD. De seguida perguntou aos presentes 

se havia alguém com lista formada para os órgãos sociais 
que a quisesse apresentar à Mesa. Uma vez que ninguém 
se pronunciou, perguntou se algum dos presentes que-
ria fazer uso da palavra, apelando à participação de todos 
na vida da Associação, sendo que ninguém desejou fazer 
uso da palavra.

Este período foi também aproveitado para troca de cum-
primentos entre os associados presentes, tendo depois 
sido passada a palavra ao Presidente da Direcção, pelo 
Presidente da Assembleia-Geral, que, no uso da palavra, 
apelou aos associados presentes para constituírem e 
apresentarem uma lista para os órgãos sociais, chamando 
a atenção de todos neste ponto que não podem ser sem-
pre os mesmos associados a integrar os órgãos sociais, 
sendo importante que todos passem pela Direcção e que 
dêem o seu contributo à Associação.

O Presidente da Direcção, na sua intervenção, aprovei-
tou para fazer um balanço do mandato que agora ter-
mina, referindo-se primeiramente ao estado de saúde 
do elemento da Direcção Carlos Estêvão, que o obrigou 
a ausentar-se de algumas reuniões, em concreto desta 
Assembleia-Geral, mas que sempre tentou acompanhar 
os assuntos da Associação de perto, na medida dos pos-
síveis.

Salientou os esforços encetados pela Direcção ao longo 
dos últimos dois anos, no sentido de ajudar e agradar a 
todos os associados, que, apesar das dificuldades, con-
seguiram arranjar onze novas publicidades para o “O 
Prestaneiro”, o que não pode deixar de mencionar-se, 
na medida em que consubstancia uma das receitas mais 
importantes da Associação, a par das quotas (se bem que 
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aqui se nota algum decréscimo, devido a associados 
que vão deixando a actividade e, como consequência, 
deixam de ser sócios, além das situações de incumpri-
mento que continuamos a ter). Foram também organi-
zadas duas viagens às instalações de dois dos nossos 
parceiros, designadamente a Lameirinho e a Flama, que, 
além de dois dias bem passados e de convívio entre os 
associados, permitiram aos participantes aprender e ver 
de perto os processos de fabrico dos artigos destes dois 
produtores e fornecedores de tantos prestaneiros.

A nível dos convívios, manteve-se a ideia de mobilizar um 
dos eventos para Oleiros. O próximo evento terá lugar no dia 
28 de Outubro, em local a designar.

A propósito da questão das quotas em atraso, aprovei-
tou o Presidente da Direcção para informar que a Direcção 
tomou a iniciativa de suspender todos os associados que 
tivessem mais de dois anos de quotas em atraso, a quem 
já se tivesse tentado por todas as formas que regulari-
zasse a situação, mas sem sucesso, para evitar estarem 
a acumular mais dívida. Outra política adoptada para evi-
tar esquecimentos e para tentar facilitar a tesouraria da 
Associação foi a emissão de facturas das quotas e envio 
das mesmas a todos os associados semestralmente.

Por último, abordou a questão do livro sobre a história da 
APCVD e início da actividade dos prestaneiros, tendo lido 
três propostas de títulos, para saber a opinião dos asso-
ciados presentes, apelando também a todos para par-
ticiparem com a redacção de histórias e peripécias que 
tenham vivido, para apresentarem ideias de títulos e para 
passarem a palavra aos restantes associados. Relembrou 
que o Presidente da Câmara Municipal de Oleiros, Senhor 
Dr. Fernando Jorge lançou o desafio para a publicação do 
livro no congresso realizado em Oleiros, tendo-se dis-
ponibilizado para ajudar no que estivesse ao alcance da 
Câmara, com algum contributo.

Tendo pedido o uso da palavra, o associado n.º 2, Senhor 
Vitor Manuel Antunes, elogiou a Direcção cessante e todo 
o trabalho que a mesma tem feito ao longo dos últimos 
dois anos, terminando com um apelo para que continuem 
em exercício para o próximo mandato, ideia aplaudida por 
todos os associados presentes.

Passou-se de seguida ao (Ponto 2), da Ordem de Traba-
lhos, tendo o Presidente da Assembleia-Geral informado 
que tanto os membros da Assembleia-Geral, como os 
membros do Conselho Fiscal têm disponibilidade para 
assegurar o cargo que actualmente ocupam no próximo 
biénio. 
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A este propósito, o Presidente da Direcção perguntou se 
havia alguém que quisesse apresentar uma lista para os 
órgãos sociais, reforçando a ideia de que não podem ser 
sempre os mesmos a assumir esta responsabilidade e a 
integrar a Direcção ou qualquer um dos órgãos sociais, 
apelando para que os presentes avançassem com uma 
lista. Como consequência, houve um período de reflexão 
e troca de opiniões entre os associados sobre a questão 
de serem sempre os mesmos a assegurarem a ocupação 
de cargos na APCVD, havendo muitos que nunca tiveram 
qualquer presença ou intervenção a este nível, e que 
deveriam dar o seu contributo à Associação. 

Passou-se então a um período de reflexão e iniciativa 
de vários associados em que se sugeriram e indicaram 
vários nomes para assegurar o próximo mandato, sendo 
que, face à falta de apresentação de uma lista e aos vários 
incentivos de todos os presentes, se gerou um largo con-
senso em torno de uma lista (Lista A), composta pelos 
seguintes elementos:

Assembleia-Geral:
Presidente: José da Silva Antunes
Vice-Presidente: José Manuel Gama Neves Antunes
1.º Secretário: Eugénio Domingos Jesus Ladeira
2.º Secretário: Leonel Martins dos Santos

Direcção:
Presidente: José Mendes Antunes
Vice-Presidente: Luís Manuel Claro Marques
Secretário-Geral: José Mendes Eusébio
Tesoureiro: Vítor Pedro Mendes Antunes
Vogal: Gil Santos Martins

Conselho Fiscal:
Presidente: João do Carmo Mateus Nunes
Relator: Sérgio Filipe Gonçalves
Vogal: João Alves

Posta esta lista, à votação, foi a mesma aprovada com 30 
(trinta) votos a favor, ou seja, por unanimidade.

Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a 
assembleia pelas 17h15m, lavrando-se a respectiva acta.
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  Espaço - Empresas :: 

A FLAMA organizou com o 
apoio da APCVD – Associação 
Portuguesa dos Comerciantes 
de Venda ao Domicílio, no 
passado dia 30 de Maio a 
convenção que reuniu clientes 
e parceiros. O evento decorreu 
nas instalações da FLAMA 
e contou com mais de 60 
participantes.

A Convenção teve como 
principal objetivo celebrar a 
proximidade e relação de mais 
de 30 anos, com parceiros 
e clientes estratégicos, 
promovendo um momento 
de convívio no qual foram 
apresentadas as novidades 
para 2017.

Sobre a FLAMA

Com mais de 37 anos de experiência, a Flama 
tem como atividade principal a produção e 
comercialização de eletrodomésticos e louça 
metálica. Sedeada no Norte de Portugal, 
em Cesar, Oliveira de Azeméis, a fábrica, os 
serviços administrativos, técnicos e logísticos 
ocupam uma área total de 12 000m2.

Especializada em pequenos domésticos, 
a Flama fornece produtos qualitativos e 
modernos sempre adaptados às necessidades 
dos consumidores.

Em termos industriais a Flama apresenta 
elevados padrões de qualidade, aposta na 
melhoria contínua dos sistemas e práticas 
e utiliza os mais recentes equipamentos e 
tecnologias para estar na vanguarda das 
tendências do mercado. A inovação, o rigor na 
execução, a procura da excelência e o foco nos 
resultados estão na base da estratégia e visão 
da empresa.

No mercado ibérico, a marca FLAMA beneficia 
de uma posição de destaque, alcançando a 
posição nº3 em Portugal de acordo com dados 
GFK (SDA 2016).

FLAMA 
ORGANIZOU 
A CONVENÇÃO 
COM A APCVD
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Isenção do Horário de Trabalho
Esclarecimento

A APCVD continua a tentar solucionar o problema da 
isenção de horário de trabalho, sendo que, após várias 
insistências junto da ACT e, por último, junto do próprio 
Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, 
este último, através de um assessor do seu Secretário de 
Estado do Emprego, Dr. Richard Majeed, veio dizer que os 
prestaneiros não necessitam da declaração de isenção do 
horário de trabalho uma vez que não são trabalhadores por 
conta de outrem (assalariados), mas sim por conta própria 
(empresários em nome individual) e, nessa medida, a nova 
Lei não lhes é aplicável, não sendo necessária a utilização 
dos livretes. Relativamente aos associados que tenham 
constituído empresas e que tenham empregados, o acordo 
de isenção de horário de trabalho entre patrão e funcionário 
é obrigatório, nos termos das minutas já disponibilizadas.

Todas estas informações foram prestadas pela via te-
lefónica, sendo que é intenção da Direcção entregar aos 
associados uma declaração em folha timbrada da APCVD 
com esta informação, que será acompanhada pela posição 
que o próprio assessor do Secretário de Estado do 
Emprego, em nome do Governo, irá reduzir a escrito via 
e-mail. 

Apesar de tal informação escrita ainda não nos ter che-
gado, pelo menos já temos um esclarecimento cabal para 
a situação dos comerciantes de venda ao domicílio, sendo 
certo que continuamos a insistir junto do assessor em 
causa.  

“O meu primeiro problema”

Tinha 15 anos quando comecei a andar de motorizada que me 
comprou o meu patrão José Afonso (mano) por 7 contos e qui-
nhentos, em Abril de 1971, ficando-lhe a pagar a prestações. 
Nunca tinha andado de motorizada, só de bicicleta. 

O vendedor da motorizada para me ajudar, fez-me uma marca 
no acelerador para eu ter a noção da velocidade e não passar 
daquela marca. Tudo correu bem! Mas o problema maior, foi pas-
sado um mês quando tive o primeiro furo a subir a Serra da Vila, a 
3km de casa, sem nunca me terem explicado tal situação. Vi-me 
um pouco atrapalhado mas não hesitei em colocar mãos à obra. 
Abri a caixa da ferramenta onde estavam os remendos da cama-
ra de ar, a cola e os respectivos materiais para ajudar a desmon-
tar o pneu.

A primeira parte consegui concretizar, desmontei o pneu e colo-
quei o remendo na câmara de ar. De seguida toca de começar a 
montar o pneu, mas não foi tarefa fácil, não o consegui montar, 
andei… andei… de volta do pneu e não houve maneira de o con-
seguir colocar dentro da jante, parecia que tinha encurtado. Não 
tive outro remédio que transportar a mota à mão até casa e no 
dia seguinte ir para a oficina. Mas não era só a mota que tinha que 
transportar, era também um malão (género de mala com cerca 
de 110cm altura e 60cm de lado) que ela trazia com a mercado-
ria para venda: camisolas, camisetes (o que hoje chamamos de 
polo), tecidos para calças, tecidos para saias, etc). A única coisa 
que me lembrava naquela situação era da frase que os comba-
tentes que vinham da Guerra do Ultramar falavam em relação 
ao que o preto dizia: “Como é que o branco consegue meter o 
sardinha dentro do lata fichado”. 

Acácio Afonso, associado Nº10

História
s

Prestan
eiros

dos
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precisamente o recurso aos tribunais.

O que se tem verificado é que, apresentadas as despesas 
e honorários a suportar com a via judicial, os associados 
ou não tomam uma posição, ou optam por não recorrer 
ao tribunal. Em qualquer um dos casos, o facto de não se 
avançar ou recuperar o crédito não se deve ao advogado, 
mas sim ao próprio cliente, uma vez que não compete ao 
advogado suportar estes custos, mas sim ao associado.

Por outro lado, e como compreendem, também não pode 
ser a APCVD a suportar estes custos, que representariam 
uma despesa incomportável.

Temos feito o nosso possível por responder às necessi-
dades e exigências dos associados, mas a verdade é que, 
não sendo bem-sucedidas as cartas de interpelação, só 
restam os tribunais, e isso implica custos, que têm de ser 
suportados pelos associados. Se não estão dispostos a 
suportá-los, também não podem depois reclamar injus-
tamente que não se faz nada. Infelizmente a justiça está 
muito cara, mas quanto a isso nada podemos fazer. Dis-
ponibilizamos aconselhamento jurídico gratuito, comple-
mentado com interpelações a custo simbólico. Gostaría-
mos de oferecer mais, mas não nos é possível. Esperamos 
que compreendam esta situação.

A importância dos prazos nas questões 
jurídicas

Como todos sabem, os assuntos jurídicos, especialmente 
os que dizem respeito aos tribunais, têm prazos, prazos 
esses que têm de ser cumpridos, sob pena de inviabilizar-
mos os nossos direitos.

Por exemplo, no caso do crédito mal parado, conforme 
já alertámos várias vezes, sendo as dívidas comerciais, 
relacionadas com a vossa actividade, as mesmas pre-

Quando as interpelações não resultam… o 
que se segue?

Como todos sabem, a APCVD tem uma parceria com o 
escritório de advogados do Dr. Nelson Tereso, para pres-
tação de serviços jurídicos, quer à APCVD, quer aos seus 
associados. De entre os serviços prestados a título gra-
tuito, como a consulta jurídica relativa a assuntos directa-
mente relacionados com a actividade de venda ao do-
micílio ou a elaboração de minutas, destacamos as cartas 
de interpelação, maioritariamente utilizadas na cobrança 
coerciva de crédito mal parado. 

Como já foi referido em diversas oportunidades, no que 
a esta fase de “pré-contencioso de dívidas” diz respeito, 
os associados têm direito a uma primeira carta de inter-
pelação, isenta de honorários, para todos os devedores 
que tenham, com o custo de € 4,00 (quatro euros) cada 
uma (valor que diz respeito aos custos dos correios).

Acontece que esta fase de “pré-contencioso”, que diz 
respeito à fase das cartas de interpelação, muitas vezes 
acompanhadas de telefonemas intimidatórios aos deve-
dores, não inclui qualquer serviço em sede de tribunal. 
Ou seja, se as interpelações não resultarem e o asso-
ciado pretender seguir para tribunal, todas as despesas 
daí resultantes terão de ser pagas ao advogado, nome-
adamente, honorários, taxas de justiça, despesas com o 
agente de execução e custas processuais.

Este tema já foi abordado diversas vezes mas, uma vez 
que existem ainda alguns associados que se queixam 
que entregam os seus casos de crédito mal parado aos 
advogados e que estes nada fazem, entendemos por bem 
falar deste assunto novamente, já que estamos perante 
queixas infundadas.

O que acontece nestes ditos casos é que são enviadas as 
referidas cartas de interpelação, às vezes até mais que 
uma vez, mas os devedores não respondem. O que se 
faz de seguida é informar o associado do insucesso das 
interpelações e apresentar a alternativa seguinte, que é 
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Alteração da Lei - Prós e Contras

Nos últimos tempos, muitas têm sido as alterações na vida 
profissional dos Prestaneiros, principalmente ao nível da 
facturação.

Desde logo, quando entrou em vigor o Decreto-Lei n.º 
198/2012, de 24 de Agosto, e legislação complementar, 
que procedeu à criação de medidas de controlo da emissão 
de facturas e respectivos aspectos procedimentais, com a 
obrigação concreta, no caso dos comerciantes de venda ao 
domicílio, da emissão de guias de transporte para todo o 
material que transportem nas suas viaturas, e emissão das 
respectivas facturas aquando da venda dos bens.

screvem no prazo de dois anos a contar da data da venda, 
com a emissão da respectiva factura. Se deixarem passar 
este prazo, podem perder o direito à cobrança coerciva do 
crédito, na medida em que o devedor poderá alegar esta 
prescrição.

Pode acontecer também o contrário, em que sejam os 
associados a parte notificada para algum efeito. Imaginem 
por exemplo que não pagaram o material a algum dos 
vossos fornecedores e que este põe uma acção em tribu-
nal contra vós para cobrar essa dívida. Também aqui têm 
um prazo para se opôr que, se deixarem passar, poderá 
resultar numa condenação no pagamento em causa, ainda 
que seja injusta.

Nestas coisas têm de ter muito cuidado para não deixar 
passar os prazos. Sabemos que têm vidas muito atarefa-
das e que, por vezes, se torna difícil dar atenção a tudo, mas 
a perda de prazos pode ser muito prejudicial, uma vez que 
aquilo que falam por telefone com devedores ou credores 
não tem qualquer valor em tribunal.

Já nos deparámos com situações em que não pudemos 
valer aos associados precisamente porque deixaram pas-
sar os prazos, quer para a cobrança de dívidas, quer para 
a oposição ao pagamento de quantias indevidas. Por isso, 

aproveitamos a oportunidade para vos chamar mais uma 
vez a atenção para este aspecto importante da área jurídica: 
não ignorem notificações de tribunais, Balcão Nacional 
de Injunções, Autoridade Tributária, Segurança Social ou 
mesmo cartas de advogados, sob pena de perderem os 
prazos para fazerem valer os vossos direitos.
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Aparentemente, esta terá sido uma alteração legislativa 
que trouxe consigo mais complicações do que benefícios 
para os prestaneiros, devido ao trabalho extra a que obriga, 
de “inventariar” diariamente o material transportado, ter o 
cuidado de fazer coincidir todas as saídas de artigos com a 
emissão das respectivas facturas que, por sua vez, têm de 
ser anexadas às guias globais…

No entanto, se prestarmos maior atenção às obrigações 
que esta lei trouxe para os comerciantes de venda ao do-
micílio, facilmente percebemos que, além das chatices 
óbvias, também trouxe benefícios. Desde logo, ao obrigar 
à emissão de facturas que justifiquem a saída do mate-
rial, faz com que os prestaneiros preencham os campos 
obri-gatórios das mesmas, entre eles o número de iden-
tificação fiscal (contribuinte).

E isto é vantajoso porquê?
Porque em caso de incumprimento por parte do compra-
dor (imaginem que o comprador paga apenas a primeira 
pres-tação e fica a dever o resto do valor da factura), já 
estão munidos da identificação completa do devedor, o 
que evita as situações de crédito incobrável que muitas 
vezes se verificam por falta de dados de identificação dos 
clientes.   

Mas atenção!
O facto de terem o NIF dos devedores, não quer dizer que a 
cobrança coerciva sejam favas contadas. Isto porque mui-
tos dos vossos clientes, os chamados caloteiros, na maio-
ria das vezes não têm nada em nome deles que possa ser 
penhorado (um carro, uma conta bancária ou mesmo uma 
casa), além de declararem o salário mínimo (mesmo sendo 
mentira), que não pode ser penhorado.

É muito importante que, além de pedirem a identificação 
completa dos vossos clientes, tentem perceber se é seguro 
vender grandes quantidades de artigos e, principalmente, 
se são pessoas que, em caso de incumprimento, têm bens 
em nome delas que possam ser penhorados.

Visita à Flama 
– Agradecimento

Após o sucesso da primeira iniciativa do género, e na 
sequência do desafio lançado pela APCVD aos nossos 
parceiros, teve lugar, no passado dia 30 de Maio, a visita à 
Fábrica da Flama, em Oliveira de Azeméis.
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PADRÕES & TEXTURAS

RUA DO PARAISO LOTE 3 B
SELHO S. JORGE - APT 3002
4835 - 612 GUIMARÃES
TEL: 253534200

Agradecemos desde já o convite feito pela Flama que per-
mitiu a vários dos nossos associados o privilégio e a opor-
tunidade de visitar as suas instalações, proporcionando 
uma oportunidade rara de conhecer o processo de fabrico 
de vários produtos electrodomésticos, desde o fabrico de 
peças, à montagem e ao acabamento final.

Esta visita contou com apoio a nível de transporte, com a 
disponibilização de um autocarro, por parte da Flama, para 
a viagem, assim facilitando a deslocação dos associados 
às suas instalações, tendo também presenteado todos os 
participantes com um fabuloso almoço, numa prestigiada 
quinta da zona.

A visita continuou da parte da tarde, com a apresentação 
de produtos, seguida de mais um agradável convívio e com 
direito a brindes para todos os participantes.

Esta iniciativa voltou a ter grande adesão da parte dos nos-
sos associados, que, mais uma vez teceram elogios à forma 
como tudo foi organizado e como decorreu esta visita, 
tendo frisado a vontade de se repetir este tipo de evento 
que, além de formativo, permite também um agradável 
convívio entre os associados.

Mais uma vez agradecemos a todos os que colaboraram e 
que de alguma forma ajudaram na realização desta visita, 
que foi muito gratificante e enriquecedora.

O nosso muito obrigado e um grande bem-haja. 
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Guias de Transporte – Atenção

Relativamente às guias de transporte, e no seguimento do 
contacto de um dos nossos associados, que foi fiscalizado 
recentemente, achámos por bem relembrar que cada vez 
que retornarem ao armazém para repor ou reforçar a carga, 
têm de emitir um novo documento de transporte, com a 
indicação da quantidade e descrição de todos os bens, 
antes do início do transporte.

E nas situações em que o destinatário dos bens é descon-
hecido e em que a viatura é carregada no início da semana 
com o consequente retorno ao armazém no fim da semana, 
há necessidade de se emitir diariamente novos documen-
tos de transporte? 

Não. No entanto, verificando-se o regresso ao armazém, 
nomeadamente para a reposição do stock, deve ser emitido 
novo documento de transporte global antes do início do trans-
porte. Enquanto isso não suceder, o documento inicial é válido.

Ou seja: sempre que forem ao armazém têm que emitir um 
documento novo!

Correcção de gralha

Na edição anterior do nosso Boletim, no texto referente à 
Assembleia-Geral, fizemos referência à situação preocu-
pante em que se encontra o Senhor Hermínio da Conceição 
Baptista. No entanto, por lapso, aparece o nome Armindo, 
em vez de Hermínio.

Por esta razão, aproveitamos uma vez mais para pedir 
desculpa ao associado nº61 Armindo Batista, assim como a 
todos os associados pelo sucedido e agradecemos a vossa 
compreensão.

Agradecimento

Aproveitamos a ocasião para agradecer, mais uma vez, 
a todos os nossos parceiros e patrocinadores que con-
tribuíram e tornaram possível a realização de mais um 
Congresso APCVD, designadamente: a Câmara Municipal 
de Oleiros, o Grupo Obicool, a Electropontécnica, a Flama, 
a F2M, a Lameirinho, a Artauria, a Sorefoz, a AF António 
Pereira Vieira Caseiro, as Malhas Sopi, a J.M Estofos, a J. 
Costa Silva & CA. e a Planning4Life.

A todos um grande bem-haja!

Participação dos Associados no Livro dos 
Prestaneiros

Como todos sabem, demos início à redacção do livro sobre 
o início da actividade dos prestaneiros. Já temos a parte 
histórica bastante adiantada, mas necessitamos agora da 
ajuda de todos para recolher as histórias de cada um de vós.

Com efeito, além da parte mais factual, sobre como tudo 
aconteceu, qual a origem da nossa actividade, etc., haverá 
um capítulo dedicado exclusivamente aos associados, 
onde estes poderão partilhar as suas histórias e fotografias 
da época.

Uma vez que todos trabalham e têm pouco tempo para 
escreverem as vossas histórias, disponibilizamo-nos 
para o fazermos por vós, bastando que nos contactem e 
forneçam alguns tópicos, mesmo por telefone, que nós nos 
encarregaremos de pôr tudo por escrito.  
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CAE

Um dos nossos associados tentou abrir actividade para um 
dos seus funcionários, como comissionista, sendo que se 
deparou com algumas dificuldades no Serviço de Finanças, 
porque lhe terão dito que o CAE estava errado. No entanto, 
já confirmámos com a nossa contabilista e não houve 
qualquer alteração de CAEs.

Com efeito, todos os nossos Associados devem estar 
inscritos nas Finanças com o CAe 47990 – Comércio a 
retalho por outros métodos, não efectuados em estabe-
lecimentos, bancos, feiras, ou unidades móveis de venda.

Por sua vez, os seus Comissionistas devem ter o CAe 
82990 – Outras actividades de serviços de apoio presta-
dos às empresas.  

Emissão de facturas de quotas vencidas

Informamos que estão a ser emitidas e enviadas, ao cui-
dado de cada um de vós, as facturas das quotas que se 
encontram vencidas, referentes ao primeiro semestre de 
2017.

Trata-se uma medida tomada não só para relembrar os 
associados das suas obrigações, como para facilitar a nossa 
tesouraria pois, evita a acumulação de grandes valores de 
quotas em atraso, pelo que não deverão estranhar se rece-
berem a factura das quotas de Janeiro a Junho de 2017.

Passeio de motas antigas

Um grupo de Prestaneiros e associados da APCVD vai 
organizar o 5º Passeio de Motas Antigas, de 22 a 24 de 
Setembro, entre Torres Vedras e Oleiros.
O percurso será:
Dia 22 – Saída de Torres Vedras
Dia 23 – Visita e convívio pelas adegas da terra
Dia 24 – Regresso a Torres Vedras

Caso esteja interessado em participar, deverá contactar: 
96 705 64 11 ou 91 721 87 25.  

Incêndios

Todos os anos a zona centro é castigada com os incêndios, 
mas este ano uma grande tragédia aconteceu na região do 
pinhal, como todos terão tomado conhecimento.

A Direcção da APCVD e todos os seus associados, está 
solidária com todas as pessoas afectadas.

Apelamos a todos que de alguma forma queiram e possam 
contribuir que o façam chegar às instituições.
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Férias

Informamos que a sede da APCVD se encontrará encer-
rada no dia 26 de Julho, feriado municipal de Loures e para 
férias de 16 a 31 de Agosto. 

Pedimos desculpa pelo incómodo que possa causar e 
aproveitamos para desejar a todos BOAS FÉRIAS!..

Boas Férias

Convívio APCVD

A Associação festejará mais um aniversário, os 21 anos de 
existência, no dia 28 de Outubro, quarto fim-de-semana 
como de costume. O local será informado logo que nos seja 
possível.

Marque já na sua agenda, para que possamos conviver 
e festejar mais um aniversário da APCVD, com o maior 
número de associados, famílias e amigos.

Associados novos

Apesar das dificuldades e dos tempos difíceis, temos a 
informar que não há só associados a desistir por deixarem 
a actividade. Ultimamente a Associação admitiu também 
associados novos:

- Fernando José Ferreira Veiga         
- Carlos Alberto Barata Farinha
- António Manuel Correia Nunes
- Luís Manuel Afonso Alves

Quotas em atraso

Mais uma vez apelamos a todos os associados que tenham 
quotas em atraso para regularizem a sua situação, suge-
rindo, para quem esteja a atravessar dificuldades económi-
cas, que nos contacte e que solicite um plano de pagamen-
tos em prestações.

O pagamento poderá ser feito por transferência bancária 
para o NIB da APCVD, mencionando sempre algum ele-
mento de identificação, como o nome ou o número de 
associado;

NIB: 0010.0000.20457180001.39.
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APOIAMOS O SEU NEGOCIO 

 

Caro/a empresário/a, 

Gostaríamos de convida-lo a visitar a nossa empresa “Facturar, Lda”o nosso website 

www.facturar.com.pt 

A FACTURAR – INFORMÁTICA E GESTÃO, Lda., é uma empresa especializada na prestação 

de serviços nas seguintes áreas: 

• Contabilidade 

• Relatórios financeiros mensais 

• Planeamento e preparação de imposto 

• Elaboração e envio de facturas e controlo de cobranças 

• Processamento de salários 

• Apoio Jurídico 

• Gestão Financeira 

• Gestão de Recursos Humanos 

• Consultoria 

• Aconselhamento de Gestão 

• Projectos e Estudos para Investimentos/ Estudos de Mercado (Viabilidade) 

• Apoio Informático 

• Venda e reparação de material informático 

A FACTURAR garante o acompanhamento permanente dos seus clientes, no sentido de melhorar 

a sua eficiência financeira e organizacional. 

Conheça melhor os nossos serviços através do website www.facturar.com.pt ou contacte-nos 

através do email geral@facturar.com.pt ou via telefónica 261 31 36 81. 

Bons negócios, são os votos da: 

 

 

 

 

 

AO SERVIÇO DA SUA EMPRESA 
Facturar - Informática e Gestão, Lda. 
 
Geral@facturar.com.pt 
Rua 1º Dezembro nº4 – 1º, Loja 29 

C.C. Cidade Velha  
2560-300 Torres Vedras 
Tlf. 261 313 681/ 300 500 471 
Fax. 261 314 344 
www.facturar.com.pt 
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