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Teve lugar, no passado dia 29 de Março de 2017, mais uma Assembleia-Geral da 
APCVD, que contou com a presença de 27 associados e na qual foram discutidos 
e votados vários assuntos importantes relacionados, quer com a Associação, 
quer com a actividade dos nossos associados, como já vem sendo habitual.

No decorrer da assembleia, a Direcção fez um balanço da actividade 
desenvolvida pela APCVD ao longo do último ano, sendo que aqui ficam 
referidos alguns pontos que consideramos pertinentes, como a celebração de 
novos protocolos, renovação de outros já existentes, com renegociação das 
vantagens para os nossos associados, bem como o aumento de descontos 
para quem for associado APCVD.

Apesar das dificuldades que continuam a fazer-se sentir, a Direcção teve o 
prazer de anunciar que continuam a fazer-se todos os possíveis para recuperar 
o crédito mal parado da Associação, seja proveniente de publicidades não pagas, 
seja de quotas em atraso, sendo certo porém, que optou por não recorrer à 
cobrança coerciva pela via judicial no âmbito do presente mandato. 

O presente mandato está a terminar e, 
fazendo um balanço de todo o trabalho 
realizado, consideramos que este 
foi mais um mandato bem sucedido, 
em que se atingiram muitas metas 
e se cumpriram muitos objectivos, 
tudo com o intuito de responder 
às necessidades dos nossos 
associados, competindo agora aos 
nossos sucessores continuarem este 
importante trabalho.
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Assembleia-Geral de 29 de Março de 2017

Como todos terão tomado conhecimento, teve lugar, 
no dia 29 de Março de 2017, pelas 15h38, na sede da 
APCVD, mais uma Assembleia-Geral Ordinária da nossa 
Associação, com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Período antes da ordem do dia;
2. Apreciação e deliberação do relatório de gestão e 
contas da Direcção referente ao exercício do ano de 2016, 
bem como do relatório e parecer do Conselho Fiscal;
3. Deliberação sobre a proposta de aplicação de resultados;
4. Apreciação geral da administração e fiscalização da 
Associação relativamente ao exercício do ano de 2016.
 
Apesar de ser uma ocasião importante, onde são 
abordados vários temas de relevo para a vida da nossa 
associação, infelizmente, esta Assembleia-Geral contou 
com a presença de apenas vinte e sete associados. 
Sabemos que todos têm vidas bastante ocupadas, mas 
gostaríamos de ter contado com uma maior afluência de 
associados, dada a importância dos assuntos abordados 
nestas ocasiões. Assim, por considerarmos importante 
e do interesse de todos, a APCVD entendeu por bem dar 
a conhecer aos restantes associados, que não puderam 
estar presentes, o que se passou neste dia.

assembleia
a

O Presidente da Assembleia-Geral deu início à Ordem 
de Trabalhos, dando as boas-vindas aos associados 
presentes e tendo aproveitado o período antes da ordem 
do dia (Ponto 1) para passar a palavra aos associados 
presentes, para colocarem questões caso as tivessem 
ou abordarem assuntos que entendessem relevantes. 
Este período foi aproveitado para troca de cumprimentos 
entre os associados presentes, tendo o associado n.º 6, 
José Carlos Mateus pedido a palavra, sendo que, no uso 
da mesma, abordou alguns assuntos relacionados com a 
associação. 

Passou-se de seguida ao Ponto 2, tendo o Presidente da 
Assembleia-Geral passado a palavra ao Presidente da 
Direcção, para explicar o Relatório de Gestão e Contas, do qual 
foram fornecidas cópias a todos os associados presentes. 
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assembleia
a

Neste ponto, o Presidente da Direcção deu uma explicação 
sobre as contas de exercício da associação, tendo feito um 
pequeno esclarecimento relativamente à rubrica “Telefones, 
CTT”, para que se percebesse que o valor aí constante se 
prende maioritariamente com os custos do envio do boletim 
a todos os associados, bem como das circulares.

Ainda neste ponto, foi esclarecido que a grande diferença 
de resultados em relação ao ano de 2015 se prende 
com o decréscimo verificado no recebimento de quotas. 
Esclareceu-se também que, relativamente à questão das 
quotas em atraso, esta Direcção optou por não avançar 
com nenhum processo judicial de cobrança coerciva, 
mantendo apenas os iniciados nos mandatos anteriores, 
tendo optado por uma política diferente, de recuperar o 
crédito a bem e de suspender todos os associados que 
tenham dois anos de quotas em atraso. 

O Presidente da Direcção aproveitou ainda a ocasião para 
chamar a atenção para o pagamento atempado de quotas, 
para que os associados não deixem tudo para pagar no final 
do ano, pois isso dificulta a tesouraria da APCVD, que tem 
despesas fixas mensais e precisa de liquidez para lhes fazer 
face, o que é complicado quando a maioria dos associados 
paga ao ano. Daí a decisão de começar a emitir as facturas 
de quotas vencidas de seis em seis meses e enviá-las para 
todos os associados sem excepção. 

Finalmente, e antes de se passar à votação, o Presidente do 
Conselho Fiscal, João do Carmo Mateus Nunes, procedeu 
à leitura do seu relatório e parecer sobre o exercício de 
contas de 2016, tendo proposto a sua aprovação. Posto 
à votação, foi o Ponto 2 aprovado por unanimidade. 
Aproveitou também a ocasião para propor um voto de 
louvor ao trabalho desempenhado pela Direcção ao longo 
do ano, que foi aprovado por unanimidade.

Entrou-se no Ponto 3, da Ordem de Trabalhos, tendo sido 
colocada à apreciação e discussão a proposta da Direcção 
quanto à aplicação de resultados, de que o resultado 
líquido do exercício de 2016, seja transferido para a conta 
de resultados transitados. Posta à votação foi esta 
proposta aprovada por unanimidade.

Nesta ocasião foi pedida a palavra por parte da Dra. Isilda 
André que, no uso da mesma, aproveitou para chamar a 
atenção de todos os associados para pagarem a Segurança 
Social atempadamente, não deixando passar o dia 20 de 
cada mês, pois já estão a ser aplicadas coimas pelo atraso, 
no valor de € 37,50, acrescidas dos habituais juros de 
mora, o que é de evitar. Além disso, os associados foram 
aconselhados a diluir a sua facturação, para evitar grandes 
oscilações a nível da Segurança Social, relativamente 
aos escalões. Ainda a este propósito, esclareceu-se que, 
para efeitos de reforma, contam os últimos 15 anos de 
descontos.

Foi também pedida a palavra por parte do Dr. Nelson Tereso 
que, no uso da mesma, chamou a atenção de todos os 
associados para a alteração legal a nível dos descontos no 
IMI relacionada com o número de filhos, que deixou de ser 
percentual, para passar a ser um valor fixo (€ 20,00 para 
quem tenha um filho, € 40,00 para quem tenha dois filhos 
e € 70,00 para quem tenha três ou mais filhos), valores que 
são abatidos apenas à casa de morada de família. Chamou 
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também a atenção para a política de sensibilização para 
circular na faixa da direita que as autoridades têm levado a 
cabo e alertou para o facto de a violação desta obrigação ir 
começar a ser autuada já em Abril.

Passada a palavra ao Presidente da Direcção, este 
aproveitou para reforçar o esclarecimento já prestado 
acerca dos cartões Galp Frota Business, e para incentivar 
os associados a participar na compilação de histórias sobre 
o início da actividade e sobre a origem dos Prestaneiros. 

De seguida o Presidente da Direcção referiu-se às eleições 
para os titulares dos órgãos sociais da associação que 
acontecem já no próximo mês de Junho e convidou os 
associados presentes a organizar listas. Por último, 
referiu-se à grave situação em que o associado Armindo 
Baptista se encontra, tendo passado a palavra à Dra. Isilda 
André por ser mais conhecedora do problema, que aproveitou 
a mesma para apelar a todos os associados, no sentido de 
se tentar ajudar o associado em causa, que se encontra 
numa situação muito preocupante e perigosa a nível de 
saúde, apelo a que os associados anuíram, caso a situação 
não tenha andamento junto da família deste associado e 
da própria Segurança Social, que já está a par da situação. 
A este propósito, disponibilizou-se o Dr. Nelson Tereso para 
ajudar no que fosse necessário, a título gracioso.

Passou-se então ao Ponto 4, da Ordem de Trabalhos, 
sobre a administração e fiscalização da associação no 
exercício de 2016 em que, já tendo sido apreciado ao longo 
dos pontos anteriores, nada mais foi acrescentado.

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a 
assembleia pelas 17h28m.

“...o PrEsidEntE dA dirEcção 
rEfEriu-sE às ElEiçõEs 
PArA os titulArEs dos órGãos 
sociAis dA AssociAção 
quE AcontEcEM já no PróxiMo 
Mês dE junho E convidou 
os AssociAdos PrEsEntEs 
A orGAnizAr listAs”
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Mensagem do Presidente
Colegas e Amigos,

Espero que o ano esteja a começar da melhor forma 
para todos, quer a nível profissional quer pessoal. O mais 
importante é que todos nós e as nossas famílias tenhamos 
saúde. Enquanto assim for, tudo correrá pelo melhor.

Relativamente à atividade da nossa associação, quero dizer-
vos, que o êxito é uma consequência do vosso importante 
apoio. Existem alguns assuntos para os quais lamentamos 
a inexistência de uma solução apropriada e definitiva, tais 
como a questão da isenção do horário de trabalho. Todos os 
assuntos merecem o total empenho por parte da direcção, 
mas nem todos dependem exclusivamente de nós.

Quero lembrar-vos que datas importantes se avizinham 
e que precisamos da colaboração de todos. Brevemente, 
no próximo mês de Maio, teremos mais um congresso 
que esperamos que seja tão bem sucedido quanto os 
congressos anteriores se revelaram. Desde já, solicitamos 
a presença de todos vós. 

Como sabem, no presente ano, elegeremos novos órgãos 
sociais para a APCVD, por isso, é importante que reflictam 
sobre o assunto. 

A Associação não pode parar e a colaboração de todos é 
fundamental.

Um abraço.
O Presidente da Direcção da A.P.C.V.D.,

A história da APcvd. Preparação 
e lançamento de livro

Em números anteriores do nosso Boletim e em diversas 
conversas entre associados tem sido versado o tema de 
se elaborar uma publicação bibliográfica sobre a APCVD 
os seus antecedentes e a sua história, sendo a opinião 
favorável largamente maioritária.

O assunto foi-se desenvolvendo e aprofundando ao longo 
dos últimos meses, até com alguns contributos sobre a 
estrutura e o conteúdo desse livro. 

Neste momento, a Direção da Associação, julgando inter-
pretar o sentir geral dos associados, entende chegado o 
momento de passar à acção fixando alguns passos con-
cretos para o desempenho dessa tarefa.

Assim, a Direção proferiu nesta data um despacho, cujo 
teor é levado ao conhecimento dos associados, com os 
seguintes pontos:

1. O livro a editar será constituído pelas seguintes partes 
principais:
I Parte. Os Pioneiros da actividade da venda ao domi-
cílio. Condições de vida da época em que os primeiros 
prestaneiros, que foram os pioneiros desta actividade, 
saíram das suas terras do pinhal interior e emigraram para 
cidades mais desenvolvidas do litoral em busca de me-
lhores condições de vida;
II Parte. Experiencias e histórias pessoais dos associados 
no início e desenvolvimento da sua própria actividade. Pre-
tende-se nesta parte do livro dar voz a acontecimentos, 
histórias e muitas e relevantes experiências pessoais, umas 
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boas e outras mais negativas, dos associados da APCVD;
III Parte. O nascimento e o desenvolvimento da APCVD. 
Esta parte irá dar conta dos aspectos mais relevantes 
sobre o nascimento e vida da Associação, acções desen-
volvidas, órgãos sociais, entre outra informação relevante; 

2. É constituído um grupo de trabalho, constituído por Dr. 
Silvério Mateus, Sr. Adérito das Neves Mateus, Sr. José 
Carlos Dias Mateus e Sr. António do Carmo Afonso, para 
proceder à recolha da informação relativa à história da 
APCVD desde a sua fundação até à data actual, à recolha 
e tratamento dos textos dos associados, e proceder à 
redacção e harmonização dos textos;

3. A Direção presta todo o apoio ao referido grupo de tra-
balho cedendo toda a informação disponível nos arquivos 
da APCVD e permitindo a utilização do seu espaço para as 
tarefas de redacção e organização necessárias; 

4. A Direção vai desenvolver diligências para obter apoios 
e patrocínios tendo vista fazer face aos custos da futura 
edição que se vai preparar e às demais tarefas necessárias 
ao bom êxito deste objectivo;

5. Em data a fixar será marcado um evento para a apre-
sentação do livro.

A terminar faz-se um apelo a todos os associados que 
queiram colaborar, nomeadamente com textos para a 
parte II do livro, como acima referido, que, no prazo má-
ximo de 60 dias, remetam esses textos à D. Silvina. Os 
textos deverão ter no máximo duas páginas A4 e de preferên-
cia ser elaborados no formato word., a enviar por email.

Mas ninguém ficará privado de escrever e dar o seu con-
tributo mesmo que queira escrever manualmente e enviar 
ou entregar o texto à D. Silvina, a qualquer membro do 
grupo de trabalho ou aos membros da Direção. Todos os 
textos enviados pelos associados indicarão o seu autor, 
salvo se o mesmo manifestar a intenção de não ser iden-
tificado.
  
   Mãos à obra!
   A Direção, 

 

COLCHÕES  -  SOFÁS  -  MÓVEIS 
ARMAZÉNS:  

 

REGUENGO DA PARADA 

CALDAS DA RAINHA 

TEL.: 96 403 0325 

BAIRRO ARENES 

TORRES VEDRAS 

TEL.: 96 298 1168 

“...é constituÍdo uM GruPo 
dE trAbAlho PArA ProcEdEr 
à rEcolhA dA inforMAção 
rElAtivA à históriA dA APcvd...
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c
consumidor

dia Mundial do consumidor.
uma campanha enganosa da dEco

A propósito do dia mundial do consumidor, celebrado no 
dia 15 de Março, a DECO, dizendo estar preocupada com a 
defesa dos consumidores, lançou uma campanha contra 
as vendas porta a porta.

Esta campanha, além de ser algo alarmista, pode ela 
própria ser considerada enganosa porque trata todo o 
tipo de vendas da mesma maneira e vem discriminar 
negativamente esta actividade comercial em favor do 
denominado comercio sedentário. 

Dando eco a tal campanha podia ler-se na imprensa escrita 
que a venda de serviços ou produtos porta a porta configura, 
muitas vezes, práticas comerciais desleais, nomeadamente 
pela falta de informação rigorosa sobre o que está a ser 
contratado, o custo total ou o período de fidelização 
que implica. Por essa razão, a associação de defesa do 
consumidor Deco acaba de lançar uma campanha contra 
este tipo de vendas e pede um maior controlo sobre ele.

“Vendas à minha porta, não!”, é o mote da campanha da 
Deco, que diz receber, “todos anos, cerca de quatro mil 
reclamações sobre vendas porta a porta, com prejuízos 
económicos para os consumidores”.

Ao referir-se da mesma maneira e com os mesmos títulos 
e parangonas a todo o tipo de vendas e ao apregoar o 
slogan “Vendas à minha porta não”, a DECO mete tudo 
no mesmo saco e lança uma campanha denegrindo 
todo o tipo de vendas porta a porta, constituindo dessa 
maneira uma campanha negativa e enganosa que pode 
prejudicar a imagem dos associados da APCVD e da 

actividade que desenvolvem.

Tanto mais que no desenvolvimento da notícia, mas já nas 
letras pequenas que ninguém lê, todos os exemplos dados 
se referem a vendas de serviços, nomeadamente na área 
das telecomunicações e do mercado energético, sendo 
desses sectores que são provenientes as reclamações 
recebidas pela DECO.

Perante uma campanha deste tipo não seria descabido 
que a Associação Portuguesa de Comerciantes da Venda 
ao Domicílio (APCVD) manifestasse formalmente a sua 
discordância e o seu desagrado junto da DECO, na medida 
em que este tipo de campanhas negativas, metendo tudo 
no mesmo saco, prejudica objectivamente a actividade e 
a imagem dos seus associados.

Nesse contacto a DECO poderia ser esclarecida que as 
vendas porta a porta são uma maneira de fazer chegar os 
produtos a casa do consumidor, que os pode examinar e 
livremente decidir comprar ou não comprar.

Além disso, seria bom que a DECO não ignorasse que 
este tipo de vendas ao domicílio não é feita por catálogo, 
evitando assim os riscos de vender gato por lebre e que 
tem uma forte componente social que, além das facilidades 
de pagamento, se traduz em fazer chegar a exposição e 
a explicação dos produtos e das suas características até 
junto do consumidor, beneficiando a maioria das vezes 
pessoas isoladas e vulneráveis com dificuldade em se 
deslocarem às superfícies fixas onde habitualmente se 
processa a venda desse tipo de produtos.

     J. Silvério Mateus
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Espaço - Empresas :: lAMEirinho

LAMEIRINHO... 
NO MUNDO E EM CASA DE TODOS OS PORTUGUESES!

A LAMEIRINHO é uma empresa familiar ativa no mercado 
desde 1948.

Zona Industrial, Lote 28 - 7400-215 Ponte de Sor
Tel. 242 206 476 - Telem. 968 480 499 - email: geral@pontecnica.pt

Fundada por Joaquim Martins Coelho Lima, pai do atual 
Presidente do Conselho de Administração, a empresa 
tem contado com a forte dedicação e empenho de uma 
das famílias com mais tradição na área têxtil portuguesa 
- a família Coelho Lima.

Fruto desta união familiar e dedicação ao projeto, a 
LAMEIRINHO cresce e lança-se para um patamar de 
grande destaque no panorama nacional e internacional.

Neste momento a LAMEIRINHO é uma empresa que 
garante todo o processo desde a tecelagem até à 
expedição dos seus produtos, passando o tecido por 
processo de tingimento ou estamparia. Em termos de 
capacidade produtiva chega a atingir aproximadamente 
5 milhões de peças anuais.

A empresa tem feito uma forte aposta nas suas marcas 
e é através delas que procura entrar em casa de todos os 
portugueses, com qualidade e produto que vá de encontro 
ao que o consumidor procura. Através do seu tecido a 
LAMEIRINHO procura transmitir… emoções e bem-estar!

“Vista” 
o seu quarto 
com frescura
e requinte!

Novo modelo
“Copacabana” 
by LAMEIRINHO

A LAMEIRINHO, nesta nova colecção de Primavera-
Verão, apresenta o conceito “Copacabana”, em cetim 
100% algodão 280 fios, com um toque suave e delicado 
que marca a diferença, em qualquer noite de sono.

O conceito é composto por saco de edredão e manta 
acolchoada reversiveis, num alegre e primaveril estam-
pado digital e jogo de lençol simples, delicado e valori-
zado com um elegante ponto decorativo.

Mais do que um conceito, com um design elegante 
inspirado nas tendências internacionais, esta proposta 
apresenta uma bonita coordenação entre o jogo de 
lençol e saco de edredão. Beleza e qualidade aliadas, para 
“vestir” com elegância qualquer espaço.
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no tempo em que não havia computadores

No tempo em que não havia telemóveis, nem computadores, 
o trabalho do Prestaneiro era todo feito manualmente.

Na hora de carregar os carros, tinham que ser duas pessoas, 
uma colocava o material no carro e a outra apontava num 
caderno todo o material que entrava na carrinha.

No final do mês fazia-se o inverso, reuniam-se as fichas 
do material vendido e riscava-se no caderno, esta era a 
forma de se dar baixa do material. O que não era riscado 
tinha que estar no carro.

Decorria o ano 1985, pela altura do Natal, eu fiz vendas 
no valor de 3 mil contos, tive que vender muita peça para 
chegar aquele valor.

No final do mês ao conferir a minha carrinha faltava-me 
um secador de cabelo, falei com o meu patrão Sr. Mota e 
disse-lhe:
- Não sei o que aconteceu… não encontro este secador 
em lado nenhum, vou ter que lhe o pagar, não há mais 
nada a fazer!
- Não pagas nada, disse-me de imediato o meu patrão.
E eu indignado pergunto:
- Não pago porquê?
- Porque eu não quero.
Passado um mês, eu vou de novo para a volta e encontro 
esse secador na casa de uma cliente onde eu o tinha 
deixado para ela oferecer como prenda de Natal à filha, 
caso ela não tivesse e gostasse dele.
Á noite quando regresso aproximo-me do meu patrão e 
digo-lhe:
- Oh Sr. Mota lembra-se daquele secador que faltou no 
mês passado? Está aqui a ficha da venda dele.

O Senhor Mota respondeu-me:
- Eu sabia que isso ia acontecer por isso eu te disse 
para não o pagares. Se fosse com outra pessoa isso não 
acontecia, mas contigo só podia ser assim…
  Adérito Mateus   (Associado nº5)

informações Úteis

Pagamento da Segurança Social – Alerta

Como é do conhecimento de todos os associados, o paga-
mento das contribuições à Segurança Social tem de ser 
feito até ao dia 20 de cada. Todos sabemos isso, mas a ver-
dade é que, por vezes, nos esquecemos e acabamos por 
deixar passar esta data, o que, até há muito pouco tempo, 
não tinha grande problema, pois implicava apenas o paga-
mento de alguns cêntimos a mais, a título de juros de mora.

No entanto, desde Janeiro para cá que a Segurança Social 
passou a cobrar também uma coima pelo atraso no 
pagamento das contribuições, seja ele de apenas um dia, 
dois ou três. Com efeito, se deixarem passar o dia 20, além 
dos cêntimos a mais que já pagavam de juros de mora, 
agora irão passar a pagar também uma coima, que ronda 
os € 37,00 (trinta e sete euros).

Esta situação já estava prevista na lei, mas passou a ser 
aplicada apenas recentemente (desde o início deste ano), 
muito provavelmente devido à necessidade do Estado de 
realizar receitas.

Entendemos por bem fazer esta chamada de atenção 
a todos os associados, pois apesar de não ser um valor 
muito avultado, é uma despesa extra que escusam de 
suportar. Além disso, para quem efectua o pagamento 
da Segurança Social no multibanco, por exemplo, não 
lhe aparece este valor para pagar, mas apenas o valor da 
contribuição, o que não quer dizer que ele não seja devido 
se deixarem passar o dia 20. O que irá acontecer é que 
serão mais tarde notificados do valor da coima, acrescida 
de juros, o que é de evitar.

Por uma questão de precaução, e para ter a certeza que 
não existem valores em dívida, seja relativamente a juros, 
seja relativamente a eventuais coimas, aconselhamos 
todos os associados a solicitarem junto da Segurança 
Social uma certidão de não dívida, para terem a certeza 
que não estão em falta com nada.
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É que, por vezes, estão em dívida míseros cêntimos 
(por algum atraso no pagamento de contribuições por 
exemplo) que desconhecemos, mas que continuam a 
acumular durante meses ou mesmo anos e que acabam 
por atingir valores mais elevados. Por esta razão, 
aconselhamos que peçam a tal certidão de não dívida, e 
devem fazê-lo de vez em quando (uma ou duas vezes por 
ano), só para se certificarem.  

Já fez 50 anos? Está na altura de renovar a Carta de 
Condução

Este é um tema de grande importância, pois poderá ter 
consequências a nível de multas, pelo que  nunca é demais 
recordar que a data de validade que consta nas cartas 
de condução mais antigas (anteriores a 2005) não está 
correcta, por não estar de acordo com a lei.

Assim, e para evitar problemas com a Autoridade, os 
associados têm de ter em atenção que desde 2012, com a 
entrada em vigor do Decreto-Lei 138/2012, de 5 de Julho, a 
data de validade que consta das cartas de condução deixou 
de estar correcta, pois este Decreto obriga à revalidação 
das cartas de condução mais cedo. 

Atenção! não podemos guiar-nos pelas datas de validade 
constantes das nossas cartas de condução, temos de ter 
em atenção a nossa idade.

Já fez 50 anos? 
Então está na altura de renovar a sua carta de condução! 
Independentemente da validade que conste na mesma.

Tenham em atenção a seguinte tabela:

idAdEs PArA rEvAlidAção dA cArtA dE condução

carta de condução obtida antes de 2 de janeiro de 2013:
Condutores de veículos das 
categorias A, B, BE, A1 e B1:

Condutores de veículos das 
categorias C, CE, C1 e CE1

Condutores de veículos das 
categorias D, DE, D1, D1E e 
da categoria CE, cujo peso 
bruto exceda 20.000 kg.

Aos 50, 60, 65, 70 anos e, posteriormente, de 
dois em dois anos, sem limite de idade;

Aos 40, 45, 50, 55, 60, 65, 68 anos e, posterior-
mente, de dois em dois anos, sem limite de idade;

Aos 40, 45, 50, 55 e 60 anos (a idade limite para 
estas categorias é 65 anos).

Quando vir que está na altura de renovar a sua carta de 
condução, basta dirigir-se ao IMT ou a qualquer entidade 
competente para o efeito (por exemplo: Balcões do 
Cidadão, Juntas de Freguesia, Escolas de Condução, etc.) 
com os seguintes documentos:
- Original da carta de condução;
- Uma fotografia actual (tipo passe)
- Original do documento de identificação ou fotocópia
- Apresentação do Número de Identificação Fiscal:
- Atestado Médico, e Relatório de Avaliação Física e 
Mental, emitido por qualquer médico:

A renovação da carta de condução custa € 30,00 (trinta 
euros) para condutores com menos de 70 anos, e € 15,00 
(quinze euros) para condutores com 70 anos ou mais.

Atenção: conduzir com um título não revalidado é 
sancionado com coima entre os € 120,00 (cento e vinte 
euros) e os € 600,00 (seiscentos euros).

Mais: a carta de condução caducada não é considerada um 
título de condução válido e, como tal, conduzir com a carta 
caducada é considerado uma infracção, punida com pena 

Contrato de Venda ao Domicílio - Minuta actualizada

Face às alterações que se verificaram na lei, e que afectam 
directamente a actividade dos nossos associados, a APCVD 
procedeu à elaboração de uma nova minuta dos contratos 
de venda ao domicílio, composta por apenas uma folha, com 
frente e verso, para maior comodidade de todos, cuja minuta 
enviou para todos os associados, através de circular. 

De recordar que estes contratos não precisam de ser nume-
rados, bastando imprimir e usar. Quem assim o entender, 
poderá solicitar o envio desta minuta por e-mail, para 
poderem introduzir o vosso cabeçalho (com logotipo) na 
parte da identificação do vendedor, em vez de preencherem 
esses espaços à mão a cada contrato que celebram.
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de multa ou prisão, nos termos do Decreto-Lei 44/2005, 
de 23 de Fevereiro. 

Não se esqueçam também que a carta de condução 
caducada deve ser revalidada no prazo de dois anos! Se 
deixarem passar este prazo a revalidação fica sujeita à 
aprovação do condutor em exame especial de condução 
(com excepção da revalidação dos títulos das categorias 
AM, A1, A2, A, B1, B, BE cujos titulares não tenham 
completado 50 anos).

Uma vez caducada a carta de condução e se não for 
renovada no prazo de cinco anos, a mesma será cancelada, 
o que quer dizer que já não será possível renová-la. Ou 
seja, tem de se tirar a carta de novo, o que implica ter aulas 
de código, aulas de condução e fazer os exames no IMT.

Quais os documentos que é obrigado a trazer no carro?

Como todos se lembram, durante muitos anos foi obrigatório 
ter nos vidros das viaturas, em local visível os selos da 
inspecção, bem como as vinhetas do imposto de circulação.

Com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 144/2012, de 
11/07, deixou de ser obrigatório a afixação da vinheta de 
inspecção periódica obrigatória no pára-brisas do veículo.

Com efeito, e se antigamente esta falta era punida 
com coima de € 30,00 a € 150,00, este Decreto-Lei 
n.º 144/2012, elimina a obrigatoriedade da vinheta 
destacável, referindo que “para comprovar a realização 
das inspecções periódicas é emitida pela entidade 
gestora do centro uma ficha de inspeção por cada veículo 
inspeccionado”. Ou seja, a comprovação da inspecção 
periódica deixou de ser efectuada através da vinheta 
afixada no interior do veículo, no canto inferior do para-
brisas. Actualmente, no exercício da fiscalização apenas 
será exigido ao condutor a exibição da ficha de inspecção 
do veículo.

Mas atenção!
Quando o condutor não seja portador da ficha de 
inspecção, é punido com a coima de € 60,00 a € 300,00, 
prevista no artigo 85.º, do Código da Estrada, salvo se a 
apresentar no prazo de 8 dias à autoridade indicada pelo 
agente de fiscalização, caso em que é sancionado com 
coima de € 30,00 a € 150,00. 

A falta de inspeção periódica ou extraordinária, quando 
obrigatórias, é punida com coima de € 250,00 a € 
1250,00, salvo quando se tratar de motociclo, triciclo ou 
quadriciclo, em que a coima é de € 120,00 a € 600,00.
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Resumindo
Quais são os documentos que têm de trazer convosco?
Para não cometerem nenhuma infracção, devem ter sempre:
- Carta de condução;
- Documento de identificação (BI ou Cartão de Cidadão);
- Certificado de seguro automóvel (a chamada carta 
verde);
- Documento Único Automóvel (ou livrete + título de 
registo);
- Ficha de Inspecção Obrigatória Automóvel;

A falta destes documentos está sujeita a uma coima de € 
60,00 por documento! Valor que é reduzido para metade 
(€ 30,00), caso apresente os documentos em falta no 
prazo de oito dias.

O que tem de estar afixado no para-brisas?

Actualmente, apenas tem de estar o selo do seguro e o 
dístico de GPL (no caso dos veículos que utilizem este 
combustível). A afixação do comprovativo do imposto 
único de circulação e a vinheta de inspecção obrigatória 
automóvel, deixou de ser obrigatória.

A falta do dístico do seguro constitui uma contra-
ordenação leve, que não retira pontos à carta de condução, 
mas é punida com uma coima de € 250,00, valor que passa 
para metade, caso consiga provar que tem seguro válido.

Tome nota de……. OS TRABALHADORES INDEPENDENTES 
NOTIFICADOS PARA PAGAR MULTAS

Os trabalhadores independentes que se tenham atrasado 
a pagar contribuições para a Segurança Social em Fevereiro 
estão a ser notificados para pagar multas. A Segurança 
Social começou a aplicar a lei .

A possibilidade de sanções para os atrasos no pagamento 
de contribuições já estava prevista no Código Contributivo, 
desde 2011, mas a lei não era aplicada. Sempre que havia 
atrasos, os trabalhadores pagavam apenas o valor em falta, 
mais os juros de mora. (Trocos).

A lei começou a ser aplicada. Os trabalhadores indepen-
dentes que se tenham atrasado a pagar contribuições à 
Segurança Social em Fevereiro estão a ser notificados para 
pagar multas, As coimas podem ir desde os 50 euros, aos 
2.400 euros.

No final de Janeiro, a Segurança  Social fez saber que 
começaria a aplicar as coimas para as Empresas, que se 
atrasassem. Mas passou despercebido aos próprios tra-
balhadores independentes que este aviso também se apli-
cava ao seu caso.

O Governo já fez saber que vai mudar este ano as regras 
das contribuições a cargo dos trabalhadores indepen-
dentes. O objectivo é que as contribuições devidas passem 
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PADRÕES & TEXTURAS

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

AS EMPRESAS TAMBÉM SÃO NOTIFICADOS PARA PAGAR 
MULTAS

Embora o procedimento já esteja previsto no Código Con-
tributivo, em vigor desde 2011, só agora parecem estar 
reunidas as condições necessárias para a implementação 
deste processo, também se aplica às EMPRESAS que não 
paguem as contribuições dentro do prazo estabelecido no 
Código contributivo que se iniciará a partir de Março, assu-
mindo uma periodicidade mensal.

a ser calculadas com base nos rendimentos auferidos nos 
últimos três meses de trabalho.

No actual regime, os trabalhadores independentes são 
colocados anualmente em escalões ligados ao rendi-
mento relevante do ano anterior. O rendimento consi-
derado relevante corresponde, em regra, a 70 %  do valor  
total das prestações de serviço ou 20% dos rendimentos 
associados à produção e venda de bens ( no caso de tra-
balhadores com  contabilidade organizada, corresponde 
ao lucro tributável quando este é inferior). Já no caso de 
actividades hoteleiras e restauração, contam 20% dos 
rendimentos de prestação de serviços.

Conhecida esta informação, a Segurança Social posiciona, 
todos os anos, os trabalhadores independentes no escalão 
que corresponda ao duodécimo do rendimento relevante 
do ano anterior. Se a prestação de serviços originou 10.000 
euros de rendimento no ano, por exemplo, é tido em conta 
70% deste valor, ou 7.000 euros. Dividido por 12, este valor 
resulta em 583,3 euros, o que significa que esta pessoa 
é colocada, no ano seguinte, no primeiro escalão (419,22 
euros).

É sobre o valor do escalão que é depois aplicada a taxa 
contributiva – 29,6 % no caso da generalidade dos trabal-
hadores independentes.

De acordo com a lei, o posicionamento anual em escalões 

deve ocorrer em Outubro e produzir efeitos durante 12 
meses seguintes. No entanto, a lei permite, desde 2014, 
que o trabalhador possa pedir à Segurança Social para 
descer ou subir até dois escalões face ao que lhe foi fixado, 
descontando assim menos ou mais. E tem três momen-
tos no ano para o fazer: quando a Segurança o notifica do 
escalão que será aplicável durante 12 meses e depois em 
fevereiro e em junho. 

Além disto, quando o rendimento relevante anual é inferior 
a 12 IAS (actualmente, 5.030,6 euros), o trabalhador inde-
pendente passa a descontar sobre 50% do IAS , ou  209,6 
euros . É sobre este valor que incide depois a taxa. E é este o 
valor que a maioria dos trabalhadores independentes paga, 
e é isto que o governo quer acabar porque diz que coloca 
em causa a protecção das pessoas.
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Isenção de Horário de Trabalho
- Carta ao Sr. Ministro do Trabalho

Conforme temos vindo a informar ao longo dos últimos 
Boletins, a Direcção tem tentado solucionar a questão da 
isenção de horário de trabalho, tão importante para todos 
os nossos associados. No entanto, e apesar de todas as 
nossas insistências e esforços nesse sentido, ainda não 
obtivemos uma solução para esta questão. 

FIM DAS VENDAS AO DOMICíLIO? 
NÃO! – ESCLARECIMENTO

Muitos dos nossos associados ouviram um programa de 
rádio, no dia 15 de Março, a propósito da campanha lan-
çada pela DECO no dia mundial do consumidor, e ficaram 
bastante preocupados porque, da maneira como o assunto 
foi abordado, passou a ideia de que iriam acabar com a 
nossa actividade de venda ao domicílio.

Muitos foram os telefonemas que recebemos a este 
propósito, sendo que tratámos de tranquilizar os associa-
dos que nos contactaram, pois a nossa profissão não está 
em risco.

Mas podem ficar tranquilos porque não se trata de ne-
nhuma lei que proíba a venda ao domicílio, mas sim de uma 
campanha da DECO, para alertar os consumidores para os 
seus direitos quando são abordados por vendedores em 
suas casas. Mas este alerta está mais direcionado para as 
vendas agressivas, nomeadamente dos serviços de te-
lecomunicações ou de electricidade.

O problema é que, ou por desconhecimento da nossa 

actividade, ou por mero lapso, acabaram por não distinguir 
os diferentes tipos de venda porta a porta, tendo acabado 
por englobar a nossa venda ao domicílio neste bolo.

A DECO andou mal nesta campanha, mas estamos em crer 
que não terá sido propositado, pelo que não iremos tomar 
qualquer medida de maior a este respeito, porque enten-
demos que a nossa imagem não ficou manchada perante 
os nossos clientes, que nos conhecem há tantos anos e 
continuam a comprar-nos material, nem perante novos cli-
entes, uma vez que a nossa profissão não passa por impingir 
produtos às pessoas, mas sim apresentar-lhes os nossos 
produtos, com a vantagem de os poderem pagar em pres-
tações, além do acompanhamento personalizado que lhes 
proporcionamos em caso de defeito ou avaria, por exemplo.

Com efeito, muitos de nós acabam por ter verdadeiras 
relações de amizade com os seus clientes, que certamente 
não serão abaladas por uma campanha como esta. E são 
essas relações que devemos manter e alimentar, porque 
acabam por trazer novos clientes também (por exem-
plo uma cliente que fala bem de nós à amiga ou à vizinha, 
acabando esta por se tornar cliente também).

Caso sejam confrontados com uma pergunta de algum 
cliente a este respeito, não hesitem em explicar que esta 
campanha não se refere a nós, mas sim a essas outras 
situações em que as pessoas são efectiva e verdadeira-
mente enganadas.  

AS ENTIDADES EMPREGADORAS SÃO RESPONSÁVEIS 
PELO PAGAMENTO MENSAL DE CONTRIBUIÇÕES E 
QUOTIZAÇÕES À Segurança Social. Em regra, as empre-
sas descontam 23,75% da remuneração do trabalhador e 
o funcionário desconta 11%. Mas é a empresa que tem de 
entregar estes valores à Segurança Social.

As contribuições devem ser pagas entre dia 10 e 20 do mês 
seguinte àquele a que reportam. Se o pagamento for feito 
nos 30 dias seguintes, está em causa uma contraorde-
nação leve. Se o atraso for superior, a contraordenação é 
grave, o que implica uma coima superior.

Dra. Isilda André - TOC 15580
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Cartões Galp Frota - Esclarecimento

Como já demos conhecimento a todos os nossos 
associados, os novos cartões da Galp (Mais por Menos) 
vão ser todos substituidos, uma vez que não vão ao 
encontro daquilo que se pretendia com o protocolo, pois 
têm um limite mensal de apenas 150 litros para usufruir dos 
descontos, o que não permite satisfazer as necessidades 
dos nossos associados. Com efeito, para um comerciante 
de venda ao domicílio, um limite de 150 litros por mês é 
muito pouco representando sensivelmente dois depósitos 
de uma viatura de trabalho.

Aproveitamos a ocasião para pedir desculpa a todos os 
associados pelo transtorno, mas a verdade é que este 
equívoco não ocorreu por culpa da APCVD. Na realidade, as 
condições negociadas aquando da renovação do protocolo 
foram precisamente as mesmas no que aos litros e ao valor 
dos descontos diz respeito, sendo que só detectámos o 
problema quando um dos nossos associados entrou em 
contacto connosco (o que desde já agradecemos) e nos disse 
que o cartão não estava a dar os descontos que era suposto.

Entrámos imediatamente em contacto com a Galp, que 
nos esclareceu que o cartão entretanto enviado (Mais 
por Menos) tem este plafond, que não pode ser alterado. 
Por essa razão, entendemos que o Cartão Frota Business 
é efectivamente o Cartão mais adequado para os nossos 
associados, pois tem um limite mensal de 1500 litros, e daí a 
nova distribuição de cartões Galp Frota Business.

Resumindo, deverão substituir os vossos cartões Galp Mais 
por Menos pelos novos cartões Galp Frota Business que 
vos enviámos, para continuarem a usufruir dos descontos 

Com efeito, após várias insistências junto da ACT, quer por 
cartas registadas com aviso de recepção, quer por e-mail, 
quer ainda por telefone, e após uma visita às instalações 
desta entidade, a verdade é que ainda não obtivemos uma 
resposta satisfatória às questões levantadas, tendo obtido 
apenas uma resposta lacónica e inviável, que publicámos 
na edição anterior do nosso Boletim.

Face à falta de aplicabilidade à nossa actividade, voltámos 
a insistir na necessidade de uma reunião, para podermos 
explicar em que consiste a venda ao domicílio. No entanto, 
até ao momento, não obtivemos qualquer resposta, pelo 
que optámos por solicitar uma audiência junto do Senhor 
Ministro do Trabalho, bem como um parecer escrito sobre 
este assunto.

Até ao momento ainda não obtivemos qualquer resposta 
desta entidade. No entanto, e até termos uma interpretação 
correcta e devidamente fundamentada da lei, encontrámos 
uma solução provisória para este problema que, apesar 
de não ser ideal, poderá evitar que os associados tenham 
problemas caso sejam abordados pelas autoridades. 

Esta solução provisória passa pelo preenchimento de um 
Acordo de Isenção de Horário de Trabalho, cuja minuta vos 
fizemos chegar através de circular.

Para quem tem funcionários, bastará preencher os campos 
entre Entidade Patronal e Trabalhador. Para quem seja 
trabalhador por conta própria, que é a maioria dos nossos 
associados, apesar de parecer estranho, terão de preencher 
este acordo com os vossos dados em ambos os sítios, ou 
seja, o associado celebra o acordo consigo mesmo. 
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10.º Congresso APCVD

Caros associados, está a aproximar-se o 10.º Congresso 
APCVD, que terá lugar já no próximo dia 18 de Maio de 2017, 
no já nosso conhecido Restaurante Valóasis, em Á-dos-
Cunhados, Torres Vedras.

Como já vem sendo nosso hábito, realizamos este evento 
para promover a apresentação de produtos com interesse 
para os nossos associados, apostar na formação dos par-
ticipantes e, ainda, para o esclarecimento de dúvidas rela-
cionadas com a actividade, e para o qual estão, desde já, 
convidados todos os associados!

Contamos com a sua presença!

Visita à Flama

Face ao êxito verificado com a viagem à fábrica da Lamei-
rinho, a Direcção tomou a iniciativa de tentar organizar 
outros passeios, com a visita à fábrica de outros parceiros 
da Associação.

Estamos em vias de organizar uma visita à Flama que se 
mostrou muito receptiva a este nosso apelo e desafio, o 
que desde já muito agradecemos, pois é para nós muito 
gratificante que empresas desta dimensão e peso no 
mercado se disponibilizem para nos abrir as portas a este 
tipo de iniciativa.

Relembramos que, à semelhança do que aconteceu na 
visita anterior, este evento será apenas para os associa-
dos que também sejam clientes da Flama, que poderão 
depois inscrever-se para esta visita à fábrica ligando para 
a sede da APCVD, ou mesmo através de e-mail.

Protocolos e Parcerias

Celebrámos um novo protocolo, 
com a MEO, cujas vantagens serão 
apresentadas a todos os asso-
ciados no decorrer do Congresso, 
pelos comerciais que estarão pre-
sentes. Podemos desde já adian-
tar que os preços para associados 
que adiram ou renovem contratos já existentes com esta 
empresa serão bastante mais reduzidos do que para o 
público em geral, com descontos que variam entre o € 5,00 
e os € 20,00, dependendo do serviço contratado.

Espaço Empresa

No sentido de agradecer a todas as empresas patrocina-
doras e parceiros APCVD, a Associação tomou a inicia-
tiva de criar um espaço no Boletim Informativo “O Pre-
staneiro”, que será conhecido como “Espaço Empresa”, 
onde todas as firmas que fazem publicidade no nosso 
Boletim poderão publicar um pequeno texto, onde podem 
apresentar os seus bens, serviços, ou fazer uma breve 
descrição da actividade a que se dedicam, acompanhado 
de fotografias ilustrativas, se assim o desejarem. Esta é 
mais uma forma que a APCVD encontrou de agradecer 
toda a ajuda que nos têm dado ao longo dos tempos, que 
sabemos estarem difíceis para todos, podendo as empre-
sas, desta forma, reforçar a publicidade que já fazem no 
nosso Boletim e, de certa maneira, ter uma palavra a dizer 
e a dirigir a todos os nossos associados.

Esperamos que esta iniciativa seja do agrado de todos e 
que todos participem!

Feliz Páscoa
para todos!!!

nos postos Galp como anteriormente.

Mais uma vez, lamentamos o incómodo causado e 
agradecemos a vossa compreensão.
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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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