
Edifício Avenida - Av. das Descobertas, N.º 15 - 4º C • Infantado - 2670-383 LOURES - www.apcvd.pt

BOLETIM INFORMATIVO DA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS COMERCIANTES DE VENDA AO DOMICÍLIO

A Rescisão de contratos

Transporte rodoviário de mercadorias - Regime Jurídico 

Regime contributivo dos trabalhadores independentes 

(pág. 8)

(pág. 10)

(pág. 13)

Setembro 2018
N.º 87

O PRESTANEIRO



O PRESTANEIRO | setembro 2018 2

BRAZ & BRAZ, LDA

Rua Ângelo de Carvalho, 25   -  Apartado 104
3081-634  Figueira da Foz
Portugal

Tel +351 233 402 450  
Fax +351 233 428 247 
Email geral@brazaotex.com

brazaotex.com

Disponível na DISPONÍVEL NO

Catálogo digital disponível 
na App Brazaotex



O PRESTANEIRO | setembro 2018 3

índice     editorial

Índice
Como todos sabem, a APCVD assinala este ano 22 anos de existência, data 
que, sendo tão especial para todos nós, será assinalada com a habitual 
comemoração no nosso Almoço Convívio, que terá lugar no próximo dia 
27 de Outubro, em Proença-a-Nova, com uma ementa à altura, e que será 
certamente do agrado de todos. Esperamos que seja um enorme sucesso 
como têm sido os anteriores.

Por outro lado, e apesar de os últimos meses serem, para muitos, meses de 
férias, a verdade é que não parámos, e temos continuado a insistir na realização 
de novas parcerias e protocolos, com entidades que tragam benefícios e 
vantagens para os nossos associados. 

Nesse sentido, reunimos com algumas entidades, sendo de destacar 
os seguintes acordos alcançados, num breve apanhado do que foram os 
acontecimentos mais importantes do primeiro semestre de 2018, e que são 
os seguintes:
- foi renovado o acordo celebrado com a Orima e renegociado o acordo com a 
JMEstofos;
- e foram celebradas novas parcerias, com enormes vantagens para os nossos 
associados, designadamente, com a Electro-Pontécnica e com a Lar Ibérico.

Não podemos também deixar de referir o sucesso que foi o curso de 
informática que agora chegou ao fim. A este propósito, e caso haja interesse 
da parte dos associados, a APCVD poderá organizar um novo curso para quem 
não conseguiu participar neste, ou mesmo tratar de dar continuidade ao curso 
já concluído, com um segundo módulo, mais avançado.

Por último, mas não menos importante, cumpre informar que o Livro dos 
Prestaneiros se encontra concluído, aguardando apenas os últimos ajustes 
antes de se avançar para a sua edição. Logo que tenhamos novidades, 
anunciaremos a todos os associados.

A Direcção.
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Mensagem do Presidente

Chegados ao Outono, uma época em que a maioria de nós, 
associados, termina o seu período de férias, espero que 
quem tenha usufruído das mesmas, tenha aproveitado 
da melhor maneira possível e se encontre de baterias 
recarregadas para voltar à nossa actividade profissional.

O tempo que se aproxima traz-nos à memória muitas 
lembranças da nossa infância tais como, a vindima, a 
apanha do milho e a matança do porco. Hábitos que, muitos 
de nós, ainda hoje mantêm. Posto isto, e, como se costuma 
dizer “que a pinga seja boa”.

Quero lembrar-vos que se aproxima o 22º aniversário da 
nossa Associação. Depois dos convívios realizados nos 
dois últimos aniversários, em Oleiros e Sertã, voltamos, 
mais uma vez, à nossa região do pinhal para celebrar. Assim, 
como já é de vosso conhecimento, este convívio realizar-
se-á em Proença-a-Nova no próximo dia 27 de Outubro de 
2018. 

Deixo o desafio de conseguirmos reunir o maior número de 
associados possível neste dia importante para que, junto 
com os nossos familiares, amigos e convidados, tornemos 
esta data em mais um momento inesquecível da A.P.C.V.D.

Maria José Silva . 913 546 855
REPRESENTANTE COMERCIAL

Pijamas, Robes, 
Camisas de Dormir para Senhora, 

Homem, Criança e Bebé.

Bairo das Covas, Nº6
Apartado 180 | 4820-125 FAFE

Telf.: 253 490 370
malhasopi@hotmail.com

Enquanto direcção, prometemos continuar o trabalho e 
dedicação até então desenvolvidos, dentro das nossas 
capacidades. Tentaremos estar sempre atentos a todos os 
assuntos relacionados com a nossa profissão. Estaremos, 
claro, disponíveis para receber e considerar todas as vossas 
críticas e sugestões.

Votos de bom trabalho e saúde para todos nós.

Um abraço,
José Mendes Antunes

“Deixo o desafio 
de conseguirmos 
reunir o maior número 
de associados possível...”
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Diferença entre Prestaneiros e outros 
vendedores
Dada a confusão existente entre os consumidores 
relativamente à própria actividade desenvolvida pelos 
prestaneiros e de outras actividades (vendedor ambulante, 
feirante, vendedor de serviços, etc.), convém esclarecer 
que as abordagens feitas pelo vendedor no domicílio, na 
rua, por telefone, com ofertas de brindes ou excursões e 
outras, nada têm a ver com os prestaneiros, sendo que os 
métodos utilizados são, por vezes, agressivos e impedem 
o consumidor de pensar se precisa ou não do que está a 
comprar, se o preço é o melhor, etc.

Na verdade, a relação comercial existente entre os 
prestaneiros e os seus clientes é caracterizada pelo 
princípio da confiança e da antiguidade, isto na maior 
parte dos casos. Quer isto significar que são clientes de 
muitos anos e cuja relação já não é apenas comercial, mas 
também uma relação de proximidade e até de amizade. 
Ora, as abordagens em causa não são apanágio dos 
prestaneiros, pois não utilizam artimanhas para vender os 
seus artigos, muito menos são agressivos quando lidam 
com os seus clientes. 

É conveniente, pois, que os próprios prestaneiros alertem 
os seus clientes para se defenderem deste tipo de 
abordagens, nomeadamente não assinando de imediato 

os contratos, ler bem o seu conteúdo e pedir até outras 
opiniões. Se, porventura, algum cliente, amigo ou até o 
próprio prestaneiro tenha assinado um contrato deste 
tipo sem reflectir bem naquilo que fez, é bom que saiba 
que tem o direito a anulá-lo, tendo para tal o prazo de 14 
dias (contados seguidos) para o fazer, por carta registada 
com aviso de recepção, não sendo necessário indicar 
nenhum motivo.

Há também situações em que os consumidores assinam 
também um contrato de crédito associado à compra que 
fizeram e sem se aperceberem disso, por vezes até no 
mesmo documento, caso seja uma venda a prestações. 
Neste caso, ao anular o contrato de compra é preciso 
também enviar uma carta registada com aviso de recepção 
para a empresa com quem contratou o crédito, pedindo a 
anulação do contrato de crédito e juntando também cópia 
da carta que enviou para anular o contrato de compra e 
venda. Escusado será dizer que deverá guardar cópias dos 
documentos enviados.

Em suma, ficou clara a diferença de actividades, embora 
também a prestações, entre estes contratos de venda 
associados a brindes ou não, vindos de abordagens 
agressivas, e os contratos que os prestaneiros têm com os 
seus clientes, sem artimanhas associadas. Importa fazer 
esta distinção, que de resto está sempre na ordem do dia.



O PRESTANEIRO | setembro 2018 6

espaço empresa
e

A ORIMA - Mário Miranda de Almeida, S.A. é uma empresa 
familiar portuguesa, fundada em 1970, com tradição no 
mercado de eletrodomésticos, sediada em Corticeiro de 
Cima, no concelho de Cantanhede, região de origem do 
fundador.

Detentora da marca própria ORIMA, que distribui há mais 
de 48 anos em Portugal e nos mercados lusófonos desde 
1988, aposta no serviço pós-venda, prestado por uma 
rede de concessionários que cobre todo o país (continente 
e ilhas).

É uma empresa certificada pela Norma Internacional de 
Qualidade ISO9001, com Sistema de Gestão de Qualidade 

implantado desde 9 de Junho de 2010.

A sua longa experiência aliada a uma contínua atualização, 
são fatores determinantes para a satisfação dos seus 
Clientes.

A gama de produtos ORIMA vai desde frigoríficos, arcas 
congeladoras, máquinas de lavar roupa e loiça, fogões, 
TV LED’s, encastre, climatização, hotelaria e pequenos 
domésticos.

Para além da comercialização da marca ORIMA a empresa 
completa a sua oferta com a distribuição de algumas das 
mais conceituadas marcas de eletrodomésticos. 
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Aventuras de um Beirão

Não foram fáceis os tempos iniciais. As novas gerações, com 
tudo mais facilitado, nem sempre compreendem ou dão 
valor aos sacrifícios que muitos de nós passaram para tentar 
singrar na vida.

Por isso nunca é demais lembrar e dar testemunho como a 
vida era difícil, o esforço e os sacrifícios que se passavam. 

Pernas quebradas e muitas vezes com pouca força e algum 
desânimo, movia-nos a esperança de melhorar, de não ficar 
pelo caminho, tentando sempre ver uma luz ao fundo do túnel.

Lembro-me, por exemplo, como funcionava e as dificuldades 
que havia até para a simples compra de alguma mercadoria 
que me permitisse ter algo a mostrar aos clientes. Um belo dia, 
com muito sacrifício e de coração desfeito, lá fui eu três dias 
sozinho e sem destino para tentar fazer algumas compras. 
Levava dois mil contos no bolso e para não gastar quinhentos 
escudos numa pensão, dormi duas noites dentro da carrinha 
com um papelão por cima a servir de cobertor.

A bucha levava-se de casa e, excepcionalmente, lá se 
comprava alguma coisa para compor a dieta.

Custa a acreditar hoje numa situação como esta, mas ainda 
bem que passei por tudo isto, para poder dar mais valor à vida. 

Hoje sou aquilo que sou, não censuro ninguém e ao contrário 
a muitos agradeço e a mim mesmo por ter superado tantas 
dificuldades e sempre de cabeça erguida com muita força, 
coragem e determinação.

A situação que acima descrevo é uma entre muitas outras 
situações reais que vivi, não é nenhum romance nem são 
fantasias e vai haver algumas pessoas que a vão ler e se vão 
lembrar porque se encontraram comigo e viveram situações 
parecidas. São situações que nos marcam para toda a vida, 
nem que vivesse até aos 100 anos eu as esqueceria e vou 
sempre agradecer a quem me ajudou e deu a mão.

Hoje estamos como estamos, mas a vida no início, não foi 
nada fácil, posso dizer que foi muito dura mesmo. Há pessoas 
e até mesmo os nossos filhos, que nunca vão ter a noção do 
que passámos, dos sacrifícios que fizemos, das noites mal 
dormidas, do esforço que fizemos para nos erguermos.

Felizmente hoje posso contar esta simples passagem, com 
muita alegria e com um sorriso no rosto.

Como diz um velho ditado “Quando uma porta se fecha, há 
sempre uma janela que se abre”.

Sócio fundador nº6
José Carlos Dias Mateus  
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A rescisão de contratos
Este é um tema recorrente no dia-a-dia e certamente já 
todos passámos por uma situação em que, estando fide-
lizados a determinado contrato, sentimos a necessidade 
de o rescindir, levantando-se o problema da rescisão 
antecipada e sujeita a penalização.

Com efeito, quando celebramos um contrato com uma 
operadora de telecomunicações por exemplo, o mesmo 
é celebrado pelo período de um ou dois anos, consoante 
os serviços contratados e as condições oferecidas. Desde 
há uns tempos para cá que as fidelizações acabaram, não 
sendo o consumidor obrigado à permanência no serviço 
(Lei n.º 15/2016, de 17 de Junho). No entanto, esta suposta 
liberdade de escolha tem um custo, na mediada em que os 
serviços, ou são mais caros, ou não são tão apelativos, o 
que nos leva a optar pela fidelização.

Ainda assim, mesmo em casos de fidelização, sabia que 
é possível rescindir os contratos antes do seu termo sem 
penalização? Saiba como fazer!

Na verdade, a lei prevê a possibilidade de rescisão ou 
alteração dos contratos, sem penalização, em casos 
excepcionais, quando se verifiquem alterações na vida das 
pessoas que não lhes permitam assegurar a continuidade 
dos contratos, como por exemplo, uma situação de 

desemprego, alteração de morada, emigração, etc.

Nestes casos, aplica-se o artigo 437.º, do Código Civil, 
que diz que “1 – Se as circunstâncias em que as 
partes fundaram a decisão de contratar tiverem 
sofrido uma alteração anormal, tem a parte 
lesada direito à resolução do contrato, ou à 
modificação dele segundo juízos de equidade, 
desde que as exigências das obrigações por ela 
assumidas afecte gravemente os princípios da 
boa fé e não esteja coberta pelos riscos próprios 
do contrato.” 



O PRESTANEIRO | setembro 2018 9

r
rescisão
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Manuel Henriques
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Portanto, o desemprego ou a alteração de morada para 
um local onde não possa continuar a usufruir do serviços, 
são exemplos de razões legais que se enquadram neste 
artigo do Código Civil e que podem justificar a rescisão ou 
alteração do contrato sem penalização, por se tratarem 
de situações imprevisíveis das circunstâncias em que as 
partes celebraram o contrato.

No entanto, as empresas fornecedoras deste tipo de 
serviços normalmente exigem o pagamento de todas 
as mensalidades até ao fim do contrato, a título de 
penalização. Mas a lei está do lado do consumidor. Então,

Como deve fazer?
É importante que faça sempre o pedido de rescisão por 
escrito, seja por e-mail, seja por carta registada com 
aviso de recepção, onde deverá alegar a lei, enviando logo 
em anexo os documentos que comprovem a alteração de 
circunstâncias alegada.

Por norma a primeira resposta das empresas vai sempre 
no sentido de cumprir o contrato até ao seu termo, sob 
pena de penalização. Mas não se esqueça que, nestas 
situações, tem a lei do seu lado e deve insistir na defesa 
dos seus direitos. Se, ainda assim, e face à apresentação 
dos documentos mencionados, a empresa insistir no 
cumprimento do contrato, então deverá recorrer a um 
advogado, ao Centro de Arbitragem competente ou 
mesmo aos tribunais.

Mas atenção, o n.º 2, do artigo acima citado permite à 
empresa opor-se à resolução, optando pela modificação 
do contrato nos termos das alterações que tenham 
ocorrido.

Resumindo: se, na vigência do período de fidelização de um 
contrato, as circunstâncias em que as partes o celebraram 
sofrerem uma alteração anormal, poderá rescindi-lo, nos 
termos do artigo 437.º, do Código Civil.
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Transporte rodoviário de mercadorias 
- Regime Jurídico
Certamente já todos os nossos associados, ou pelo 
menos a grande maioria, utilizou a viatura de um amigo ou 
colega prestaneiro, no exercício da actividade. Com efeito, 
e principalmente para quem só tenha uma viatura de 
trabalho, quando a mesma avaria, ou em caso de acidente, 
torna-se muito complicado o exercício da profissão 
de comerciante de venda ao domicílio, pois as vossas 
carrinhas são um verdadeiro instrumento de trabalho. 
Nesse sentido, e para evitar perder dias de trabalho, têm 
tendência a pedir viaturas emprestadas para fazer as 
voltas enquanto não têm viatura própria.

Mas sabia que tal é proibido por lei?
O Decreto-Lei n.º 257/2007, de 16 de Julho, prevê o 
regime jurídico da actividade de transporte rodoviário 
de mercadorias, para veículos de mercadorias de peso 
bruto igual ou superior a 2500 Kg, estabelecendo 
algumas obrigações para o exercício desta actividade que 
consideramos importante que todos saibam.
O artigo 2.º, deste diploma legal, apresenta algumas 
definições que devemos ter presente. São elas:

a) «Transporte rodoviário de mercadorias» a actividade 
de natureza logística e operacional que envolve 
a deslocação física de mercadorias em veículos 
automóveis ou conjuntos de veículos, podendo envolver 
ainda operações de manuseamento dessas mercadorias, 

designadamente grupagem, triagem, recepção, 
armazenamento e distribuição;

b) «Transporte por conta de outrem ou público» o 
transporte de mercadorias realizado mediante contrato, 
que não se enquadre nas condições definidas na alínea 
seguinte;

c) «Transporte por conta própria ou particular» o 
transporte realizado por pessoas singulares ou colectivas 
em que se verifiquem cumulativamente as seguintes 
condições:

i. As mercadorias transportadas sejam da sua propriedade, 
ou tenham sido vendidas, compradas, dadas ou tomadas 
de aluguer, produzidas, extraídas, transformadas ou 
reparadas pela entidade que realiza o transporte e que 
este constitua uma actividade acessória no conjunto das 
suas actividades;

ii. Os veículos utilizados sejam da sua propriedade, 
objecto de contrato de locação financeira ou alugados em 
regime de aluguer sem condutor;

iii. Os veículos sejam, em qualquer caso, conduzidos pelo 
proprietário ou locatário ou por pessoal ao seu serviço;”

Destas três definições apresentadas, a terceira é a mais 
relevante no âmbito da venda ao domicílio, por ser aquela 
em que se integra a actividade dos prestaneiros.

Neste sentido, é importante reter que na utilização de 
veículo de mercadorias para o exercício da actividade, 
deverá cumprir estes três requisitos cumulativos: a) as 
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mercadorias devem ser propriedade do condutor, b) 
o veículo deve ser propriedade do condutor, ou c) ou 
conduzidos por um funcionário do proprietário.

Não se verificando estas condições cumulativamente, o 
transporte é considerado por conta de outrem e, quando 
efectuado por entidade não licenciada é sancionado com 
coima que varia entre os € 1.250,00 e os € 3.740,00 para 
pessoas singulares, e os € 5.000,00 e os € 15.000,00 
para as pessoas colectivas (artigo 23.º, do Decreto-Lei).

Mas atenção!
O transporte particular ou por conta própria está 
liberalizado, ou seja, não está sujeito a licenciamentos, 
alvarás ou qualquer outra exigência, mas o transporte por 
conta de outrem ou público de mercadorias está sujeito a 
licenciamento e a todas as outras exigências previstas no 
Decreto-Lei em causa, pelo que é de extrema importância 
que cumpram com os três requisitos acima indicados.

Queremos com isto dizer que não é legalmente permitido 
conduzir veículos de mercadorias emprestados, sob pena 
de tal transporte ser considerado como sendo por conta 
de outrem ou público, ficando sujeito a licenciamento, 
entre outras condições que, quando não são cumpridas, 
integram a prática de contra-ordenação, punível com 
coima nos termos previsto no Decreto-Lei em apreço.

A par do licenciamento, são previstos outros requisitos 
de acesso ao exercício da actividade de transporte 
rodoviário de mercadorias por conta de outrem ou 
público, designadamente: a idoneidade, a capacidade 
técnica e profissional e a capacidade financeira (artigo 
4.º, do Decreto-Lei), em que o transporte de mercadorias 
é a actividade principal (por exemplo, o caso das 
transportadoras).

Dito isto, e para não correrem o risco de virem a ser 
mal “enquadrados” quanto ao tipo de transporte e, 
consequentemente, autuados, como já aconteceu com 
pelo menos um dos nossos associados, aconselhamos 
vivamente a que não utilizem viaturas de mercadorias 
emprestadas no âmbito da actividade e que cumpram 
com os três requisitos supra referidos.
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Crimes violentos que justificam a prisão 
perpétua
Temos assistido a uma vaga de crimes violentos nos 
últimos meses em Portugal, o que nos deixa a todos 
preocupados e também indignados. Desde o gang que 
assaltava e agredia, com particular violência, idosos 
indefesos, ao homicídio do triatleta Luís Grilo em 
circunstâncias ainda por esclarecer, à brutal morte da 
professora Amélia Fialho perpetrada pela própria filha e 
genro, ao espancamento de um bebé com apenas ano 
e meio pelo padrasto, à repetida violação de uma menor 
com apenas 8 anos pelo namorado da própria mãe e 
com o consentimento desta, entre outros que poderia 
aqui mencionar, leva-nos a concluir que Portugal já não 
é um paraíso à beira-mar plantado. A perversidade e 
violência com que todos estes crimes foram praticados 
e, sobretudo, contra pessoas vulneráveis, esperam da 
Justiça uma acção implacável e exemplar. Na verdade, 
a Justiça tem de aplicar penas máximas a todos estes 
suspeitos caso se confirme a sua culpa, visto que todos 
eles gozam do princípio da presunção de inocência até 
prova em contrário. Todavia, pelas provas recolhidas 
pelas autoridades policiais e pela própria confissão de 
alguns (no caso do homicídio da professora do Montijo 
pela filha adoptiva e genro), não parece nada que sejam 
inocentes. Qual será o gozo de espancar pessoas com 
mais de 80 anos, já de si debilitadas pelos muitos anos 
que carregam? Tirar-lhes os seus poucos pertences 
não era já causar sofrimento suficiente? O porquê de 
assassinar um homem e abandonar o seu corpo a muitos 

quilómetros de distância da área da sua residência e, ainda 
por cima, todo nu e com um saco de plástico enfiado na 
cabeça? Para quê tamanha humilhação?  Como é possível 
uma filha, ainda que adoptiva, planear minuciosamente 
a morte da própria mãe só para receber a sua herança? 
Como foi capaz de drogar a mãe, agredi-la na cabeça com 
um martelo e, como se isso não bastasse, transportar o 
seu corpo ensanguentado para um local ermo, regá-lo 
a gasolina e largar-lhe o fogo estando a mãe ainda 
viva? Depois que razão pode justificar o espancamento 
cobarde de um padrasto sobre um bebé com apenas ano 
e meio, que deixou muito mal tratada a pobre e indefesa 
criança? Que mãe é aquela que consente que a própria 
filha, com apenas 8 anos de idade, seja repetidamente 
violada pelo namorado (um homem com mais de 50 anos) 
para satisfazer as suas taras sexuais e a cujas violações 
ela própria assistia? Dir-se-á que estamos perante 
autênticos monstros e não de pessoas humanas. Como é 
possível tamanha malvadez e insensibilidade?

Perante estas atrocidades presentes e muitas outras 
já ocorridas no passado, deverá ser lançado um debate 

“... O Código Penal 
Português tem de ser 
objecto de uma alteração 
legislativa de fundo...”
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nacional, com carácter de urgência, sobre o agravamento 
das penas criminais em Portugal, pois quem pratica estes 
crimes hediondos merece um castigo efectivo e exemplar. 
Com efeito, a moldura penal para quem mata alguém é de 
uma pena de prisão de apenas 25 anos, no máximo, mas 
se o agente do crime tiver bom comportamento poderá 
sair ao fim de 15/20 anos, o que não é de todo admissível. 
O Estado Português tem a obrigação de combater esta 
violenta criminalidade com penas de prisão mais longas 
e rigorosas. No caso dos homicídios, por exemplo, há 
muito que Portugal justificava a pena de prisão perpétua, 
como acontece com a nossa vizinha Espanha. Quem 
mata indiscriminadamente 1, 2 ou mais pessoas, seja a 
título de terrorismo, seja a título de vingança ou gozo 
pessoais, merece um castigo exemplar e que não se 
compadece com apenas 25 anos de cadeia. Quer, então, 
dizer que matar 1, 2 ou 10 pessoas compensa, porque, em 
termos de cúmulo jurídico (o máximo a que um homicida 
pode ser condenado depois de somadas todas as suas 
penas) a pena máxima a que poderá ficar sujeito é de 25 
anos. Faz isto algum sentido nos dias em que vivemos? 
Como justificar que quem mate uma pessoa ou 100 
leva os mesmos anos de prisão? O crime compensa o 
prevaricador neste caso? 

Sou da opinião de que o Código Penal Português tem de ser 
objecto de uma alteração legislativa de fundo, em termos 
de penas a aplicar, sendo que a pena perpétua deveria 
ser implementada no ordenamento jurídico português, 
e não só para os casos de homicídio, pois deveria ser 
alargado também a outros crimes, como abusos sexuais 
reiterados sobre crianças e vários outros. Em suma, e 
perante o crescimento da chamada criminalidade violenta 
em Portugal, está na ordem do dia mudar as molduras 
penais relativamente aos crimes mais graves e deverá 
introduzir-se, na lei penal, a pena de prisão perpétua, 
não apenas para castigar os autores desses crimes, mas 
também para servir de dissuasão em relação a futuros 
crimes.

Dr. Nelson Tereso  -  Nelson Tereso Advogados

Regime Contributivo dos Trabalhadores 
Independentes

Os trabalhadores independentes (recibos verdes) os  
empresários em nome individual sem contabilidade orga-
nizada e os empresários em nome individual com conta-
bilidade organizada, sem outros rendimentos sujeitos à 
obrigação de contribuir para a segurança social, passam, 
a partir do dia 1 de Janeiro de 2019 a estar sujeitos a novas 
regras da Segurança Social.

1ª Todos os Empresários com contabilidade Organizada 
(e só estes) vão ser notificados pela Segurança Social, 
para poderem optar como vão contribuir ( se sobre 
o lucro tributável ou sobre a declaração a entregar 
trimestralmente.)
2ª Todos os contribuintes com contabilidade não 
organizada são obrigados já em Janeiro de 2019 a entregar 
a primeira declaração com base na facturação de Outubro; 
Novembro e Dezembro de 2018.

Deixa de haver escalões. O rendimento passa a ser 
determinado através da declaração dos rendimentos 
correspondentes à facturação, obtida nos 3 meses 
imediatamente anteriores.

Nesta declaração devem ser indicados os valores 
associados à produção e venda de bens e à prestação de 
serviços, para além de outros rendimentos ainda a definir 
em legislação regulamentar.

Esta declaração deve ser efectuada trimestralmente, até 
ao último dia dos meses de abril, julho, outubro e janeiro 
relativamente aos rendimentos.

Quem se encontra isento de entregar esta declaração?
Os trabalhadores independentes que se encontrem na 
situação de:
- Pensionista com acumulação da actividade
- Quem optar pelo apuramento do rendimento relevante 
com base no lucro tributável, (neste caso os Empresários 
com contabilidade Organizada).
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Como deixa de haver escalões a taxa contributiva é:
21,4% - taxa contributiva para trabalhadores indepen-
dentes (recibos verdes)
25,2% - taxa contributiva para os empresários em nome 
individual e dos titulares de estabelecimento individual de 
responsabilidade limitada e respectivos cônjuges.

A taxa vai incidir sobre a chamada base de incidência 
contributiva (BIC) que passa a ser calculada com base 
nos rendimentos obtidos e corresponde a 70% do valor 
total de prestação de serviços ou a 20% dos rendimentos 
associados à produção e vendas de bens (Tal como se faz 
no cálculo do IRS do Regime simplificado).

No caso de trabalhador independente abrangido pelo 
regime de contabilidade organizada o rendimento rele-
vante corresponde ao valor do lucro tributável apurado 
no ano civil imediatamente anterior. Do rendimento rele-
vante apurado em cada período declarativo.

A base de incidência contributiva mensal, que é o valor 
sobre o qual é aplicada a taxa contributiva, corresponde 
a 1/3 do rendimento relevante apurado em cada período 
declarativo,( valor da vossa facturação naquele trimestre) 
produzindo efeitos no próprio mês e nos dois meses 
seguintes.

Se não existirem rendimentos ou se o valor, calculado pela 
aplicação do rendimento relevante, apurado for inferior a 
€20,00 , é este sempre o valor a pagar.

No caso dos contribuintes abrangidos pelo regime de 
contabilidade organizada, a base de incidência mensal 
corresponde ao duodécimo (x12) do lucro tributável, com 
o limite mínimo de 1,5 X €428,90 (IAS) 

Quando efectuar a declaração trimestral, pode optar 
que lhe seja fixado um rendimento relevante superior ou 
inferior de 25 % e em intervalos de 5 %.

Pagamento de contribuições

O pagamento à Segurança Social passa a ter de ser 
efectuado entre o dia 10 e o dia 20 do mês seguinte àquele 
a que as mesmas dizem respeito.

A obrigação de pagamento cessa a partir do 1º dia seguinte 
àquele em que cesse a actividade, sem prejuízo do 
pagamento de contribuições que resulte de revisão anual.
O pagamento de contribuições resultante de revisão anual 
é considerado como efectuado fora de prazo, portanto 
sujeito a multa, esta revisão é feita aquando da entrega do 
IRS, onde vai continuar a entregar-se o anexo SS.

Trabalhadores economicamente dependentes

Trabalhadores que passam recibos verdes para uma 
só Empresa em mais de 50% do valor total dos seus 
rendimentos anuais.

Atenção estas empresas ficam obrigadas ao pagamento 
de Segurança Social sobre o valor total dos recibos 
emitidos, e as taxas são as seguintes:
10% nas situações em que o valor é superior a 80% do 
valor dos recibos emitidos,
7% nas restantes situações

(Em 2018 o valor era de 5% para quem emitisse recibos 
em mais de 70% para uma só Entidade,)

Ficam aqui alguns exemplos
1º Empresário em nome individual, sem contabilidade 
organizada, que faz vendas , mas no segundo semestre 
de 2018 não vendeu nada.
Mas em 2019 vendeu
Janeiro     500,00
Fevereiro     500,00
Março     1.050,00

Entrega a declaração em Janeiro de 2019 com os 
rendimentos das vendas relativas a outubro, novenbro e 
dezembro, que  neste caso é € 0,00.
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Não existe base de incidência, pelo que no primeiro 
trimestre de 2019 será fixada uma base de incidência (BIC) 
que corresponde à contribuiçãso mínima de € 20,00.
Valores a pagar em janeiro , fevereiro e março de 2019.

Entrega a declaração trimestral até final de Abril de 2019 
com os rendimentos das vendas relativas a janeiro, feve-
reiro e março que totalizam € 2.050,00 ( 500+500 +1.050)

O rendimento é calculado com base na percentagem dos 
rendimentos brutos do último trimestre , 20% ( porque 
são vendas).

Rendimento Relevante = € 2.050,00 x 20% = € 410,00
A base de incidência contributiva mensal (BIC) 
corresponde a 1/3 do rendimento relevante, ao qual 
aplicamos a taxa de 25,2%
BIC = € 410,00 : 3 = € 136,67
Contribuição mensal = € 136,67 x 25,2 % = € 34,44 

2º Trabalhador independente, categoria B, (Recibos 
Verdes), com contabilidade organizada
Lucro tributável de € 25.000,00
Qual o valor da contribuição a pagar em 2019?
O rendimento relevante do trabalhador independente com 
contabilidade organizada corresponde ao lucro tributável 
de 2017.

A base de incidência contributiva mensal corresponde ao 
duodécimo do lucro tributável com o limite mínimo de 1,5 
x IAS: (valor IAS € 428,90 )
25.000,00 : 12 = 2.083,33
A contribuição mensal, considerando a taxa dos 
trabalhadores independentes que é de 21,4%, será de:
2.083,33 x 21,4 % = € 445,83

Nota: Já está disponível na Ordem dos Técnicos Oficiais de 
contas um simulador para cálculo destas situações.

Dra. Isilda André

20 anos da minha vida

Pediram-me para fazer um pequeno texto sobre os meus 
20 anos. Não os meus 20 anos de idade, que já lá vão, mas 
os vinte anos na APCVD.

É verdade, fez precisamente no dia 17 de Setembro de 
2018, 20 anos que eu entrei para a APCVD. Como passaram 
depressa! 

Fui contratada pela primeira Direcção, e por ela recebida 
para entrevista pelos Senhores Adérito das Neves Mateus, 
José Carlos Dias Mateus, José António Mendes Dias e Fer-
nando Nunes Martins. Nesse dia estava também presente 
a advogada da associação, Dra. Maria da Glória, sendo que, 
após alguns minutos de conversa entre todos, sobre as 
funções que ia desempenhar, acabei por assinar o Con-
trato de Trabalho a Termo, com inicio a 17/9/1998 e termo a 
18/12/1998, com um período experimental de 15 dias.

Depois da conversa que tivemos naquele dia, ficámos a 
saber que eramos todos da mesma região, da Beira Baixa, 
eu da Sertã e a maioria dos associados eram de Oleiros, 
Pampilhosa da Serra e alguns mesmo do meu concelho. 
Tornou-se engraçada esta situação uma vez que eu não 
tinha a noção de que existia esta actividade, não nos 
conhecíamos e eu vinha através do Centro de Emprego.

20 anos
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No início foi um pouco complicado, o facto de trabalhar 
sozinha, mas fui-me habituando e ganhando gosto pelo 
que fazia, fui conhecendo os associados, reencontrei 
aqui pessoas que andaram comigo na escola, e o período 
experimental dos 15 dias foi sendo renovado e cá estou eu 
há 20 anos.

Hoje posso dizer que tenho muito orgulho em trabalhar 
nesta associação, gosto muito do que faço, tento dar sem-
pre o meu melhor e tem sido muito gratificante trabalhar 
com pessoas simples, humildes, honestas e muito simpá-
ticas.

Os anos foram passando, as Direcções foram-se suce-
dendo, e hoje está em funções a 11º Direcção. Com todas 
elas trabalhei sempre com muito empenho, dedicação, 
assim como todos os elementos das Direcções e princi-
palmente as primeiras que tiveram mais trabalho, esforço 
e uma dedicação plena para que hoje a Associação seja o 
que é. Não esquecendo que ao logo dos mandatos, todas 
as direcções, se empenharam e demostraram sempre um 
grande esforço para dar continuidade ao trabalho existente 
e conseguir novos projectos para os associados.

Só assim, em conjunto e em sintonia as coisas podem fun-
cionar, é com muito orgulho que digo que trabalhei até hoje 
com pessoas extraordinárias, magníficas, exemplares e 
sempre com uma só finalidade: trabalhar em prol do bem 
da associação e de todos os seus associados. Claro que 
aqui também incluo o Dr. Silvério Mateus, que tenho o pra-
zer de conhecer desde que entrei e que sempre colaborou 

e esteve presente na vida da APCVD. Tive também muito 
gosto em trabalhar com o Dr. Vitor Saruga alguns anos, 
com a Dra. Isilda André que está connosco quase desde 
o início, e desde 2012 com o Dr. Nelson Tereso e Dra. Ana 
Martinho. Também tenho que salientar a parte em que 
mantive muitos contactos com empresas, fornecedores 
e muitas outras pessoas e entidades relacionadas com o 
trabalho diário da Associação.

Como 20 anos é já algum tempo, também tenho o privilé-
gio de conhecer grande parte dos associados que fazem 
parte da associação, com o contacto do dia-a-dia e mesmo 
nos congressos e nos convívios. Posso até dizer que existe 
entre muitos além da parte laboral, também tenho criado 
laços de amizade, o que é normal pela participação de 
todos estes anos e porque vou também conhecendo as 
suas famílias.

O primeiro associado que inscrevi na APCVD foi o nº196 – 
Batista Rodrigues Ramos que hoje já não é associado, mas 
o tempo foi passando e ao longo destes anos chegámos 
aos 326 associados. Ultimamente é com muita pena que 
vejo que muitos vão desistindo, vão-se desinteressando e, 
neste momento, temos cerca de metade.

Mas posso dar testemunho das vantagens e do reconheci-
mento que a maioria dá aos benefícios que têm por serem 
da Associação. Mesmo que não sejam benefícios direc-
tos, é muito importante o suporte que a mesma dá para 
que outras associações comerciais, como fizeram durante 
vários anos, não tentem prejudicar o tipo de comércio que 
os associados praticam.

Espero continuar por mais 20 anos a trabalhar dando sem-
pre o meu melhor, trabalhando sempre no sentido de con-
tinuar viva uma actividade de que todos se podem e devem 
orgulhar.

Sinto-me muito grata por pertencer a esta grande equipa 
- APCVD.
    A secretária:  Silvina Marçal

a
20 anos
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Declaração Protecção de Dados
Conforme informámos em edição anterior do Boletim 
Informativo “O Prestaneiro”, foi enviada a todos os nos-
sos associados uma circular contendo uma Declaração de 
Autorização/consentimento para recolha, tratamento e 
protecção de dados, que solicitámos que preenchessem, 
assinassem e devolvessem à APCVD, no envelope pré-
-franquiado disponibilizado para o efeito.

No entanto, apenas cerca de metade de vós cumpriram 
esta formalidade a que agora estamos obrigados. Com 
efeito, e conforme explicámos, com a entrada em vigor do 
Regulamento sobre a Protecção de Dados, para podermos 
ter os vossos dados de identificação e para os podermos 
partilhar com os nossos parceiros, a fim de vos serem 
apresentadas propostas vantajosas, descontos e outras 
ofertas, precisamos do vosso consentimento, pelo que é 
imperativo que nos devolvam tais declarações assinadas. 

Ora, uma vez que não dispomos de tais autorizações, 
não poderemos fornecer aos nossos parceiros os vossos 
dados de identificação e contacto, o que quer dizer que 
não irão ser contactados para apresentação de produtos 
ou serviços de entidades com as quais a APCVD tenha 
celebrado protocolo, não indo também usufruir das van-
tagens inerentes a tais protocolos.

Dito isto, pedimos a todos os nossos associados que ainda 
não o fizeram, que assinem e façam chegar à APCVD a 
Declaração de Autorização/consentimento para recolha, 
tratamento e protecção de dados o quanto antes.  

Diversos

22.º Almoço Convívio APCVD

Está à porta mais um Almoço Convívio APCVD, para 
celebrar o 22.º aniversário da Associação. Tratando-se 
de uma data especial, terá lugar, no próximo dia 27 de 
Outubro, o nosso Almoço Convívio, em Proença-a-Nova.

Este ano tomámos a iniciativa de escolher um sítio 
diferente para comemorar o aniversário da Associação, 
que esperamos que seja do agrado de todos.

Este evento contará com uma ementa rica e variada, 
conforme já vem sendo habitual, com muita animação e 
com o famoso bolo de aniversário no final.

Contamos com a presença de todos para celebrar mais 
um ano de vida da nossa Associação! 
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Curso de Informática
E eis que chegou ao fim o curso de informática que 
a APCVD teve a iniciativa de organizar para os seus 
associados. Dado o sucesso que assinalou o mesmo, 
somos a informar todos os nossos associados que, caso 
não tenham tido oportunidade de participar no primeiro 
curso, e havendo interesse da vossa parte, a Associação 
terá todo o gosto em organizar um novo curso, em 
condições idênticas, ou mesmo tratar de dar continuidade 
ao curso já concluído, com um segundo módulo, mais 
avançado.

Esperamos continuar a contribuir de forma positiva e bem 
sucedida para a formação dos nossos associados.

Livro dos Prestaneiros
Vimos informar os nossos associados que o Livro dos 
Prestaneiros já se encontra concluído, aguardando apenas 
os últimos ajustes antes de se avançar para a sua edição. 

No entanto, poderão continuar a contribuir com as vossas 
histórias sobre a nossa actividade, com fotografias que 
tenham, que teremos todo o gosto em continuar a publicar 
no Prestaneiro.

Logo que tenhamos novidades, anunciaremos a todos os 
associados.

Cartões e Declarações

Está se a aproximar a data de validade dos cartões e das 
declarações dos associados. Terminam a 31 de Dezembro 
de 2018. Irão começar a ser emitidos no mês de Novembro 
e até ao final de Dezembro, estes documentos terão 

Quotas em atraso
Mais uma vez, vimos apelar a todos os nossos associados 
que tenham quotas em atraso no sentido de regularizarem 
esta situação.

O pagamento poderá ser feito por transferência bancária 
para o NIB da APCVD, mencionando sempre algum 
elemento de identificação, como o nome ou o número de 
associado – NIB: 0010.0000.20457180001.39.

diversos
d

“Boa Vindima”

que ser enviados a todos os associados, com quotas 
regularizadas e com validade para mais 2 anos.

Caso tenha empregados / comissionistas, deverá confir-
mar os cartões e declarações a emitir.
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