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Como todos sabem, no passado mês de Junho entrou em funções uma nova 
Direcção que, apesar de ser constituída praticamente pelos mesmos membros, 
tem a sorte de contar com a participação de outro associado, o que certamente 
trará novas perspectivas e novas abordagens aos assuntos que nos têm 
ocupado e continuarão a ocupar, permitindo-nos dinamizar o nosso trabalho e 
o nosso contributo na vida dos nossos associados.

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, já reunimos com a NOS Empresas, 
com quem iremos celebrar um vantajoso protocolo, com produtos e serviços a 
preços reduzimos, seja em termos de pacote empresarial, seja em termos de 
serviço familiar.

O nosso grupo de trabalho tem continuado a dar o seu precioso contributo 
para o livro dos prestaneiros, que começa a ganhar forma, faltando apenas uma 
maior participação de todos em termos de histórias do início da actividade, 
bem como o envio de fotografias antigas que tenham. Inclusivamente, já 
reunimos com gráficas, no sentido de conseguirmos orçamentos para a edição 
do livro e para termos uma ideia do que esperar em termos de produto final 
(debruçámo-nos sobre a escolha do papel, do tipo de capa, imagens, tamanho, 
etc.) e estamos a gostar muito das propostas e ideias que temos recebido.

Também já começámos a sondar locais e ementas para a realização do nosso 
21.º Almoço Convívio APCVD, que terá lugar já no próximo mês de Outubro. A 
nossa ideia vai no sentido de manter o espírito inovador, quer a nível de espaço, 
quer a nível de ementa. Sabemos que nem sempre é possível, mas fazemos o 
nosso melhor e esperamos que seja do agrado de todos.

E a propósito de espírito inovador, é de salientar os esforços envidados no 
sentido de proporcionar aos nossos associados novas oportunidades a título 
de formação, nomeadamente formação ao nível da informática, uma vez que 
os computadores e os aparelhos electrónicos fazem cada vez mais parte do 
nosso dia-a-dia, sendo presentemente praticamente indissociáveis da nossa 
actividade, seja a nível de facturação, seja a nível de inventário, publicidade de 
produtos e estabelecimentos, encomendas a fornecedores, escolha de artigos, 
pesquisa dos melhores preços, etc. Por tudo isto, considerámos que seria útil 
a realização de um curso de informática para os associados que tivessem 
interesse, ao qual esperamos que adiram e que considerem vantajoso.

Esperamos que o nosso trabalho continue a ser do agrado de todos e que este 
novo mandato volte a ser recheado dos pequenos sucessos que marcaram o 
anterior e que, acima de tudo, vá ao encontro das necessidades e desejos de 
todos, pois temos e continuaremos a reger-nos pelos interesses dos nossos 
associados.

A Direcção.
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Mensagem do Presidente
Em primeiro lugar, desejo que tenham disfrutado de um 
agradável tempo de férias e que, depois do merecido 
descanso, nos encontremos com a mesma vontade de 
sempre para o próximo ano de trabalho.

Como transmitido no boletim anterior, não estava nos 
planos desta direção, a continuidade por mais um mandato. 
No entanto, visto que assim sucedeu, queremos garantir-
vos que, em conjunto com os restantes órgãos sociais, 
todos os funcionários e colaboradores da A.P.C.V.D., iremos 
continuar a trabalhar da melhor forma que sabemos em 
prol de todos os associados. Temos ainda como objetivo 
a conclusão de assuntos pendentes relativos ao mandato 
anterior.

Apelamos a todos vós que continuem a participar 
ativamente em tudo o que a associação envolve. Assim 
sendo, não esqueçam,  que contamos com a vossa 
presença, dos vossos familiares e amigos, no próximo 
evento, o 21º aniversário da A.P.C.V.D., que se realizará a 28 
de Outubro de 2017, novamente, na zona do pinhal, Quinta 
de Santa Teresinha, Sertã.  

Um abraço,
José Mendes Antunes

Regras de Condução: Mito ou Realidade?
Enquanto condutores, certamente são conhecedores 
de vários mitos relativamente à condução. A título de 
curiosidade, iremos abordar alguns dos tópicos mais 
falados a este propósito. São eles:

Colocar o veículo em ponto morto quando está numa 
descida poupa combustível? – Mito 

Muitos de nós temos o hábito de desengatar o carro 
nas descidas, porque sempre aprendemos que assim 
poupamos combustível. No entanto, esta é uma prática 
insegura e que efectivamente não melhora as prestações 
do carro, até porque os automóveis são cada vez mais 
eléctricos.

É proibido conduzir de chinelos ou descalço? – Mito 

Na realidade, o Código da Estrada não tem nenhum artigo 
que nos proíba de conduzir descalços ou de chinelos. A única 
coisa que o artigo 3.º, do Código da Estrada nos diz, é que 
“2 - As pessoas devem abster-se de atos que impeçam 
ou embaracem o trânsito ou comprometam a segurança, 
a visibilidade ou a comodidade dos utilizadores das vias, 
tendo em especial atenção os utilizadores vulneráveis.”



O PRESTANEIRO | setembro 2017 5

mitos
m

Quer isto dizer que não existe uma proibição de utilização 
de determinado calçado, mas apenas um conselho no 
sentido de se usar calçado confortável e adequado para 
viagens.
 
Mas atenção, em caso de acidente, se se provar que o 
mesmo se deveu ao facto de o condutor ir descalço, de 
chinelos ou com outro tipo de calçado desconfortável/
desadequado, o infractor poderá vir a pagar uma multa que 
pode ir dos € 60,00 aos € 300,00 euros.

É proibido conduzir de tronco nu? – Mito 

Tal como não existe uma regra no Código da Estrada 
referente ao tipo de calçado, também não existe nenhuma 
norma quanto ao tipo de vestuário, pelo que a proibição de 
conduzir em tronco nu é, também ela, um mito. 

Enganar o balão: mascar o conteúdo do tabaco, colocar 
moedas na boca, beber café, ou soprar com pouca força faz 
acusar menos no teste do balão? – Mito

Todas estas “estratégias” para enganar o teste do balão 
são mitos, uma vez que nenhuma delas faz descer os níveis 
de álcool no sangue, que é precisamente o que este teste 
mede. No caso do café, poderá eventualmente o condutor 
sentir algumas melhoras, na medida em que, ao passo que 

o álcool entorpece o corpo e retarda os reflexos, a cafeina 
deixa-nos mais alerta, por acelerar a circulação sanguínea, 
aumentando-nos a energia. No entanto, as gramas de 
álcool por litro de sangue, continuarão a ser as mesmas. 
Resumindo, estes “truques” podem mudar o hálito, mas 
não a quantidade de álcool no sangue.

Enganar os radares com CD’s, bola de discoteca, cartão 
multibanco ou papel de alumínio? – Mito

Há, ainda hoje, a moda do CD pendurado, junto ao vidro 
dianteiro do veículo sob o espelho, para reflectir a luz e 
assim enganar o radar. No entanto, tal método, além de 
diminuir o campo de visão do condutor, não surte qualquer 
tipo de efeito relativamente aos radares.

Há também quem diga que fazer uma chamada de 
telemóvel no momento certo pode anular a leitura do radar, 
por cruzamento de frequências. Este é outro mito, pois as 
frequências não se anulam.

Finalmente, a ideia de que a partir de determinada 
velocidade excessiva podemos despistar os radares: é 
verdade, mas só se conseguir circular a mais de 300 km/h. 
Portanto, para a nossa realidade, é mais um mito.
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MARIA JOSÉ SILVA - 913 546 855

Multas de excesso de velocidade: o que fazer?

Certamente já foi, ou pelo menos conhece alguém que 
terá sido alvo de multa por excesso de velocidade, numa 
daquelas operações esporádicas em locais não visíveis 
e que não estão identificadas. Estas são situações a que 
costuma chamar-se de “caça à multa”, porque o condutor, 
apesar de saber os limites de velocidade a que deve circular 
na zona x ou y, por vezes não os cumpre. E não estamos 
a falar de situações de grandes excessos, muitas vezes 
estas multas são aplicadas a condutores que circulavam a 
5 ou 7km/h acima do limite máximo permitido (já com as 
devidas correcções feitas).

No entanto, sabia que este tipo de operações de trânsito 
têm de estar assinaladas?

Com efeito, o Decreto Regulamentar n.º 2/2011, de 3 de 
Março, veio aprovar novos sinais destinados a avisar o 
condutor de que se encontra numa área de fiscalização 
automática de velocidade.

Tanto assim é, que pode ler-se no preâmbulo deste Decreto 
Regulamentar que:

“A Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária, aprovada 
pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 54/2009, de 
26 de Junho, prevê como objectivo o controlo automático 
da velocidade, através da implementação de um sistema 
nacional de fiscalização automática da velocidade, que 
tem como desiderato o cumprimento dos limites legais 
da velocidade e, consequentemente, a redução da 
sinistralidade rodoviária.

O sistema de fiscalização automática da velocidade, a 
nível nacional, é inovador. Assim, importa prestar aos 
utentes das vias, onde os equipamentos para o efeito são 
instalados, informação relativa a esta realidade através de 
símbolo adequado e respectiva sinalização.”
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Quer isto dizer que, quando procedem a este tipo de 
fiscalização nas estradas nacionais por exemplo, em sítios 
de grande movimento, em horas de ponta ou mesmo 
em locais estratégicos, as autoridades têm o dever de 
colocar sinalização adequada, seja ela fixa ou amovível, que 
permita aos condutores identificar que, naquele local, está 
a decorrer uma operação de fiscalização de velocidade.

Para o efeito, o mesmo diploma legal procedeu à alteração 
do Regulamento de Sinalização do Trânsito, aprovado pelo 
Decreto Regulamentar n.º 22 -A/98, de 1 de Outubro, 
alterado pelos Decretos Regulamentares n.os 13/2003, de 
26 de Junho, e 41/2002, de 20 de Agosto, e pelo Decreto-Lei 
n.º 39/2010, de 26 de Abril, onde são aditados vários sinais, 
uns referentes aos lanços e sublanços de auto-estrada 
com cobrança electrónica e o que aqui nos interessa, o H43, 
referente às fiscalizações de velocidade, com a seguinte 
redacção:

“H43 — Velocidade instantânea: indicação de via sujeita a 
fiscalização de velocidade;”

O sinal de trânsito em questão tem o seguinte aspecto:

Para os nossos associados, que andam diariamente na 
estrada, é muito importante estarem atentos a estes sinais, 
ou à sua inexistência. Isto porque, caso sejam multados 
numa operação de fiscalização automática de velocidade 
que não esteja sinalizada com este sinal, poderão impugnar 
a multa em apreço com base na falta de sinalização.
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  Espaço - Empresas :: 

Desde 1978 que a empresa ELECTRO PONTÉCNICA 
está sediada em Ponte de Sôr, sendo reconhecidos 
pelos clientes pela seriedade e do nosso aconselha-
mento, pela qualidade dos nossos serviços, pelo cum-
primento dos prazos e também pela competitividade 
dos preços da nossa vasta e inovadora exposição.

A Electro Pontécnica pertence à maior cadeia de elec-
trodomésticos da Europa - a Euronics.

Caracteriza-se por ter profissionais com um conheci-
mento profundo na área de eletrodomésticos, ar condi-
cionado, salamandras e recuperadores de calor.

A Electro Pontécnica é assim Armazém de Distribuição 
e Centro Logístico EURONICS para os Distritos de San-
tarém, Portalegre, Castelo Branco e Évora.

Nos últimos anos a empresa apostou numa marca pró-
pria - FRISOR , onde comercializa máquinas de roupa, 
loiça , frio , termoaculadores , expositores verticais, 
fogões..., e cujo objetivo será aumentar a gama de pro-
dutos!!

espaço empresa
e
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Histórias que marcaram a minha vida

Todos nós passamos por momentos que nos marcam para sem-
pre. Na nossa profissão de vendedor ambulante, assim se cha-
mava nos anos 80, aconteceram muitas peripécias e que por 
vezes é bom recordar.

Eu, um jovem sem experiência, com apenas 21 anos na altura tra-
balhava para o meu patrão Sr. Acácio Afonso que me carregou o 
carro e me disse:
- Comece a vender!... Por onde puder.

E eu, meio a tremer lá me pus à estrada. Na primeira porta a que 
bati, o meu coração estremecia e pedia a Deus que o cliente 
jamais aparecesse. Mas tinha que me aventurar e lá ia ganhando 
um pouco de fôlego e coragem, as vendas lá se iam fazendo e 
posso dizer que até correu tudo muito bem.

Algum tempo depois, a uma caloteira eu vendi. No mês seguinte, 
ela não queria pagar e eu logo lhe disse:
- Não paga! O material, eu tenho que o levar.

Entrei atrás dela pela casa a dentro, de repente saiu um braço de 
uma porta e agarrou-me pelo colarinho da camisa, que nem um 

História
s

Prestan
eiros

dos

botão lá ficou. Consegui fugir, e estando já sentado na carrinha, 
pensava que ele ainda vinha atrás de mim, tal não foi o susto. 
Mais tarde vim a saber que tinha sido tudo combinado com a 
esposa para não pagarem. 

Dia após dia, seguindo o meu destino de vendedor que tanto 
gostava, mais clientes eu visitei e caloteiros encontrei.

Num certo dia, ao visitar uma outra cliente, que já sabia que ia 
ser muito difícil receber, bati à porta e ela nada de responder. 
Sabendo que ela estava lá dentro e não se acusava, dei um pon-
tapé na porta, que fez logo um buraco e a bota ficou lá presa. 
Descalcei-me e de seguida retiro a bota e lá fui imaginando o que 
seria na próxima vez. No mês seguinte, a porta já estava repa-
rada, e a senhora com respeito ao sucedido pagou tudo.

O tempo foi rolando e noutro belo dia eu e um colega de serviço 
metemo-nos noutra aventura. Ele vendeu um serviço de jantar a 
uma cliente que não queria pagar. Na altura usava-se uma pistola 
de alarme (que metia medo a dois) e o cliente já muito atrapa-
lhado porque já tinha repartido o serviço por toda a vizinhança. 
De porta em porta lá ia ele juntando as peças do serviço, disse 
que o resto ia buscar a casa, mas fugiu por uma janela e foi cha-
mar a GNR. Lá fui eu e o meu colega detidos para o posto, cinco 
minutos depois, o caso estava resolvido. 

Três histórias que marcaram a vida
de um miúdo de 21 anos.



O PRESTANEIRO | setembro 2017 10

pagamentos
p

Proibidos pagamentos em dinheiro acima de 
€3 mil euros

De acordo com a Lei n.º 92/2017, de 22 de Agosto, a partir 
do dia 23 de Agosto de 2017, passou a ser proibido fazer 
pagamentos em numerário acima de € 3.000,00 (três mil 
euros), mesmo que os bens ou serviços tenham sido con-
tratados em data anterior.

Esta lei faz parte de um pacote de medidas de combate 
ao branqueamento de capitais e evasões fiscais, preten-
dendo controlar as transacções económicas de valores 
mais elevados.

De acordo com o seu artigo 1.º, “A presente lei altera a Lei 
Geral Tributária, aprovada pelo Decreto-Lei 398/98, de 
17 de dezembro, e o Regime Geral das Infrações Tributá-
rias, aprovado pela Lei 15/2001, de 5 de junho, obrigando 
à utilização de meio de pagamento específico em tran-
sações que envolvam montantes iguais ou superiores a 
(euro) €3000”.

Neste sentido, o seu artigo 2.º prevê um aditamento à lei 
geral tributária, com a seguinte redação:
«Artigo 63.º -E
Proibição de pagamento em numerário

1 — É proibido pagar ou receber em numerário em tran-
sações de qualquer natureza que envolvam montantes 
iguais ou superiores a € 3000, ou o seu equivalente em 
moeda estrangeira.
2 — Os pagamentos realizados pelos sujeitos passivos a 
que se refere o n.º 1 do artigo 63.º -C respeitantes a faturas 
ou documentos equivalentes de valor igual ou superior 

a € 1000, ou o seu equivalente em moeda estrangeira, 
devem ser efetuados através de meio de  pagamento 
que permita a identificação do respetivo destinatário, 
designadamente transferência bancária, cheque nomi-
nativo ou débito direto.
3 — O limite referido no n.º 1 é de € 10000, ou o seu equi-
valente em moeda estrangeira, sempre que o pagamento 
seja realizado por pessoas singulares não residentes em 
território português e desde que não atuem na qualidade 
de empresários ou comerciantes.
4 — Para efeitos do cômputo dos limites referidos nos 
números anteriores, são considerados de forma agre-
gada todos os pagamentos associados à venda de bens 
ou prestação de serviços, ainda que não excedam aquele 
limite se considerados de forma fracionada.
5 — É proibido o pagamento em numerário de impostos 
cujo montante exceda € 500.
6 — O disposto neste artigo não é aplicável nas opera-
ções com entidades financeiras cujo objeto legal com-
preenda a receção de depósitos, a prestação de serviços 
de pagamento, a emissão de moeda eletrónica ou a reali-
zação de operações de câmbio manual, nos pagamentos 
decorrentes de decisões ou ordens judiciais e em situa-
ções excecionadas em lei especial.»

Resumindo:
- Estão proibidos os pagamentos em dinheiro de facturas 
correspondentes a bens ou serviços acima de três mil euros;
- O limite sobe para dez mil euros no caso de cidadãos 
não residentes em Portugal, desde que não atuem como 
empresários;
- Estes limites consideram todos os pagamentos relativos 
a um mesmo bem ou serviço, mesmo que eles sejam fei-
tos de forma fraccionada e cada parcela fique aquém dos 
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O Imposto Mortágua

O Adicional ao Imposto Municipal sobre Imóveis (AIMI), 
também conhecido por “imposto Mortágua”, devido a 
ter sido anunciado pela Deputada do Bloco de Esquerda e 
não pelo Governo, previsto no Orçamento de Estado para 
2017, será aplicado já este mês de Setembro.

Esta sobretaxa terá de ser paga de uma só vez, no decor-
rer do mês em causa, com base nas liquidações realizadas 
em Junho pela Autoridade Tributária.

Quem está sujeito ao AIMI?
O AIMI é devido pelas pessoas singulares e colectivas, 
bem como por estruturas ou centros de interesses colec-
tivos sem personalidade jurídica e heranças indivisas, que 
sejam proprietários, usufrutuários ou superficiários de 
prédios urbanos para habitação e terrenos para constru-
ção, situados no território português.

três mil euros (ou dez mil euros para não residentes).
No que respeita ao pagamento de impostos o limite é ainda 
mais baixo, pois o cumprimento das obrigações fiscais em 
numerário só será aceite até aos € 500,00 (quinhentos 
euros).

E atenção: a realização de transacções em numerário 
acima dos limites legalmente previstos é punível com 
coima que vai de € 180,00 (cento e oitenta euros) a € 
4.500,00 (quatro mil e quinhentos euros) – nos termos 
do artigo 3.º, que altera o artigo 129.º, do Regime Geral das 
Infrações Tributárias.

Esta nova lei poderá produzir efeitos na actividade dos 
comerciantes de venda ao domicílio, na medida em que se 
aplica às vendas de bens de valor superior a € 3.000,00 
(três mil euros), mesmo quando o artigo é pago em pres-
tações de valor inferior a este montante. Ou seja, se ven-
derem um artigo de valor superior a € 3.000,00 (três mil 
euros), mesmo que o pagamento seja feito em presta-
ções de € 100,00 (cem euros) por mês, por exemplo, o 
pagamento não poderá ser feito em numerário.

O valor tributável corresponde ao  somatório dos VPT 
(valores patrimoniais tributários = valores inscritos nas 
Finanças) dos imóveis detidos por cada sujeito passivo, 
reportados a 1 de Janeiro de cada ano, sendo que estão 
excluídos deste somatório os VPT dos imóveis que bene-
ficiaram de isenção, ou que não tenham sido sujeitos a IMI, 
no ano anterior.

No caso das pessoas singulares e heranças indivisas, está 
prevista uma dedução de € 600.000,00 ao valor tributá-
vel e, no caso dos sujeitos passivos casados ou em união 
de facto, que optem pela tributação conjunta em sede de 
AIMI, têm direito a uma dedução de € 1,2 milhões.

Qual a taxa aplicada?
Se, após esta dedução, o seu património imobiliário exce-
der os referidos € 600.000,00 ou € 1,2 milhões, a taxa de 
AIMI é de 0,7% sobre o valor tributável apurado. 

Quando os valores tributáveis sejam superiores a € 1 
milhão (ou o dobro, no caso dos sujeitos passivos que 
optem pela tributação conjunta), a taxa é de 1%.

Quanto às pessoas colectivas, estruturas ou centros de 
interesses colectivos sem personalidade jurídica, a taxa 
de AIMI é de 0,4% sobre o valor tributável. No entanto, no 
caso de prédios afectos ao uso pessoal dos titulares do 
capital, dos membros dos órgãos sociais ou de quaisquer 
órgãos da administração, gerência ou fiscalização, é apli-
cada uma taxa de 0,7%, sendo aplicável à parcela do valor 
tributável que exceda 1 milhão uma taxa de 1%.
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Para os prédios propriedade de entidades sujeitas a um 
regime fiscal mais favorável, a taxa de AIMI aplicável é de 
7,5%.

Resumindo o que nos interessa:
Os proprietários (pessoas singulares) terão de pagar uma 
taxa de 0,7% sobre valores imobiliários que excedam os 
€ 600.000,00 e de 1% sobre imóveis que ultrapassem o 
valor de um milhão de euros.

Temos ouvido anunciar que irá ser proposta a eliminação do 
AIMI em sede de Orçamento de Estado, na medida em que 
o país já está sobrecarregado de impostos, sendo que esta 
medida constitui um ataque ao investimento e às poupanças 
dos contribuintes, mas teremos de aguardar para ver.

Dedução em IRS
O AIMI é dedutível à colecta do IRS devido pelos sujeitos 
passivos que detenham rendimentos imputáveis a pré-
dios urbanos, até ao limite da colecta correspondente a 
rendimentos prediais, quer optem pela Categoria F ou pelo 
englobamento do rendimento.

A dedução à coleta do IRS é igualmente aplicável, com as 
necessárias adaptações, a sujeitos passivos titulares de 
rendimentos da Categoria B obtidos no âmbito de activi-
dades de arrendamento ou hospedagem.

Dedução em IRC
O AIMI é dedutível à fracção da colecta do IRC correspon-
dente a rendimentos gerados pelos imóveis decorren-
tes de actividades de arrendamento ou hospedagem. O 
exercício desta opção prejudica a aceitação do gasto com 
o AIMI para efeitos da determinação do lucro tributável.

Novos deveres para profissões jurídicas já 
em Setembro
Advogados e solicitadores também controlam branquea-
mento de capitais

No âmbito das novas medidas de prevenção ao branquea-
mento de capitais e ao financiamento do terrorismo apli-
cáveis a partir de 20 de Setembro, os profissionais inde-
pendentes da área jurídica terão novos deveres a cumprir 
como entidades não financeiras às quais o novo regime se 
aplica.

Dois grupos de profissionais incluídos, quer trabalhem em 
sociedade, quer em prática individual:
- auditores, contabilistas certificados e consultores fiscais;
e
- advogados, solicitadores, notários e outros profissionais 
independentes da área jurídica.

Advogados, solicitadores, contabilistas e notários ficam 
impossibilitados de revelar ao seu cliente ou a terceiros as 
informações, documentos, investigações, inquéritos ou 
outros, embora haja excepções à regra.

Com as novas regras, estes profissionais ficam obrigados a 
agir com a necessária prudência junto dos clientes quando 
se trate da executar operações potencialmente suspeitas. 
A nova lei obriga-os a evitar diligências que possam indi-
car ao cliente que estão a ser alvo de averiguação por sus-
peitas de práticas relacionadas com o branqueamento de 
capitais ou o financiamento do terrorismo.

Novos deveres
Destaca-se em matéria dos deveres específicos que 
recaem sobre estes profissionais:

Comunicação de operações suspeitas: obriga a informar 
por sua iniciativa o Departamento Central de Investigação 
e Ação Penal (DCIAP) e a Unidade de Informação Finan-
ceira (UIF) sempre que saibam, suspeitem ou tenham 
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razões suficientes para suspeitar que certos fundos ou 
outros bens, independentemente do montante ou valor 
envolvido, provêm de actividades criminosas ou estão 
relacionados com o financiamento do terrorismo. Para 
isso devem comunicar todas as operações que lhes sejam 
propostas ou apenas tentadas, estejam em curso ou já 
tenham sido executadas. Além disso devem conservar 
cópias das referidas comunicações, sempre disponíveis 
às ordens profissionais;

Dever de abstenção: obriga à abstenção de executar 
qualquer operação ou conjunto de operações, presentes 
ou futuras, que saibam ou suspeitem poder estar asso-
ciadas a fundos ou outros bens provenientes ou relacio-
nados com a prática de actividades criminosas ou com 
o financiamento do terrorismo. Deve informar imediata-
mente o DCIAP e a UIF sobre a operação suspeita e infor-
mar adicionalmente que se absteve de a executar.

Dever de colaboração: obriga a colaborar quando lhes for 
requerida pelo DCIAP e pela UIF e pelas demais autori-
dades judiciárias e policiais, pelas autoridades sectoriais 
e pela Autoridade Tributária e Aduaneira (AT). Traduz-se, 
nomeadamente, em responder aos pedidos de informa-
ção sobre o negócio de pessoas ou centro de interesses, 
disponibilizar e dar acesso remoto a informações, escla-

recimentos, documentos e elementos que sejam requeri-
dos, cumprir quaisquer deveres de comunicação periódi-
cos estabelecidos em regulamentação sectorial, cumprir 
pontualmente ordens ou instruções que lhes sejam diri-
gidas e informar sobre o seu estado de execução, bem 
como colaborar com as autoridades sectoriais no exercí-
cio da sua actividade inspectiva (como seja facultar a ins-
pecção de instalações, dar acesso a exame de elementos 
de informação no local, facultar cópias, extractos ou tras-
lados de toda a documentação requerida e assegurando 
a comparência e colaboração de representantes e cola-
boradores perante a autoridade inspectiva, qualquer que 
seja a natureza do respectivo vínculo).  

Advogados e solicitadores comunicam ope-
rações suspeitas

A comunicação de operações suspeitas e disponibilização 
das cópias dessas comunicações às ordens profissio-
nais, bem como a satisfação de pedidos de informação do 
DCIAP, UIF, autoridades judiciárias, policiais, autoridades 
sectoriais e AT não é obrigatória para os advogados e os 
solicitadores sempre que:
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- atuem no decurso da apreciação da situação jurídica de 
cliente atuem no âmbito da defesa ou representação do 
cliente em processos judiciais ou a respeito de processos 
judiciais;

- mesmo quando se trate de conselhos prestados quanto 
à forma de instaurar ou evitar tais processos, indepen-
dentemente de essas informações serem recebidas ou 
obtidas antes, durante ou depois do processo.

Fora destas situações, os advogados e os solicitadores 
têm de cumprir as obrigações no âmbito daqueles três 
deveres da seguinte forma:
- no âmbito da comunicação de operações suspeitas: 
as informações devem ser remetidas ao bastonário da 
ordem profissional, cabendo a esta transmitir as mesmas, 
imediatamente e sem filtragem, ao DCIAP e à UIF;
- no âmbito do dever de colaboração: as informações 
solicitadas pelas autoridades devem ser comunicadas: 
ao bastonário da ordem profissional, quando os pedidos 
estejam relacionados com as comunicações de opera-
ções suspeitas, cabendo àquela ordem a transmissão 
das informações à entidade requerente, imediatamente 
e sem filtragem; ou directamente à entidade requerente, 
nos demais casos.

Salienta-se que, caso tentem dissuadir o cliente de reali-
zar um ato ou uma actividade ilegal, isso não será consi-
derado como divulgação de informação proibida.

Profissionais abrangidos 
Estão sujeitos à nova lei os advogados, solicitadores, 
notários e outros profissionais independentes da área 
jurídica, constituídos em sociedade ou em prática indivi-
dual quando intervenham ou assistam, por conta de um 
cliente ou noutras circunstâncias em:
- Operações de compra e venda de bens imóveis, esta-
belecimentos comerciais ou participações sociais;
- Operações de gestão de fundos, valores mobiliários ou 
outros activos pertencentes a clientes;
- Operações de abertura e gestão de contas bancárias, 
de poupança ou de valores mobiliários;
- Operações de alienação e aquisição de direitos sobre 
praticantes de actividades desportivas profissionais;
- Outras operações financeiras ou imobiliárias, em repre-
sentação ou em assistência do cliente;
- Operações de criação, constituição, exploração ou ges-
tão de empresas, sociedades, outras pessoas colectivas 
ou centros de interesses colectivos sem personalidade 
jurídica, que envolvam:
- a realização das contribuições e entradas de qualquer 
tipo para o efeito necessárias;
- qualquer dos seguintes serviços:

Constituição de sociedades, de outras pessoas colectivas 
ou de centros de interesses colectivos sem personali-
dade jurídica;
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RUA DO PARAISO LOTE 3 B
SELHO S. JORGE - APT 3002
4835 - 612 GUIMARÃES
TEL: 253534200

Fornecimento de sedes sociais, endereços comerciais, 
administrativos ou postais ou de outros serviços relacio-
nados a sociedades, a outras pessoas colectivas ou a cen-
tros de interesses colectivos sem personalidade jurídica;

Desempenho de funções de administrador, secretário, 
sócio ou associado de uma sociedade ou de outra pessoa 
colectiva, bem como execução das diligências necessá-
rias para que outra pessoa actue das referidas formas;

Desempenho de funções de administrador fiduciário 
(trustee) de um fundo fiduciário explícito (express trust) 
ou de função similar num centro de interesses coletivos 
sem personalidade jurídica de natureza análoga, bem 
como execução das diligências necessárias para que 
outra pessoa actue das referidas formas; 

Intervenção como accionista fiduciário por conta de outra 
pessoa (nominee shareholder) que não seja uma socie-
dade cotada num mercado regulamentado sujeita a req-
uisitos de divulgação de informações em conformidade 
com o direito da União Europeia ou sujeita a normas inter-
nacionais equivalentes, bem como execução das diligên-
cias necessárias para que outra pessoa actue dessa forma;

Prestação de outros serviços conexos de representação, 
gestão e administração a sociedades, outras pessoas 
colectivas ou centros de interesses colectivos sem per-
sonalidade jurídica.

Responsabilidade disciplinar

A violação, por contabilista certificado, advogado, solicita-
dor ou notário, dos deveres previstos na nova lei ou respec-
tiva regulamentação constitui uma infracção de natureza 
disciplinar, punível em conformidade com o estatuto da 
respectiva ordem profissional e demais legislação e regu-
lamentação aplicáveis.

Quando nos termos do estatuto a infracção seja punível 
com pena de multa, o limite máximo desta é elevado para 
o dobro, no caso do montante correspondente ao benefí-
cio económico resultante da prática da infracção ser deter-
minável e superior a €500 000.

Na determinação da medida das sanções deve atender-se 
ao grau da culpa e à personalidade do agente, às conse-
quências da infracção e a todas as demais circunstâncias 
atenuantes e agravantes previstas no quadro normativo 
aplicável.

 Dra. Isilda André   - Facturar, Lda.
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Novas exigências dos programas de conta-
bilidade e facturação

Com a entrada em vigor da portaria nº 302/2016 de 2 de dezembro, 
os programas de contabilidade e ou faturação, incluindo os que emitam 
documentos de transporte previstos no Decreto-Lei n.º 147/2003, de 
11 de julho, e outros documentos suscetíveis de apresentação ao cli-
ente para conferência de mercadorias ou de prestação de serviços), 
devem, a partir de 1 de julho emitir o ficheiro normalizado na linguagem 
XML denominado SAF-T(PT), na versão 1.4.

O ficheiro SAF-T(PT) (abreviatura para “Standard Audit File for Tax 
Purposes – Portuguese Version”) é um ficheiro que, usando um for-
mato normalizado XML, reúne toda a documentação fiscalmente rel-
evante de uma empresa relativa a um determinado período de tempo.

Esta nova versão do ficheiro SAF-T(PT) incorpora algumas alterações 
em relação a versão anterior, nomeadamente, e no caso dos progra-
mas de faturação, a alteração de tamanho de alguns campos, a inclusão 
de novos tipos de documentos a serem exportados, nomeadamente:

Orçamento, folha de obra, guia de consignação, nota de encomenda, 
consulta de mesa e fatura pro forma, que se vêm juntar aos que ante-
riormente já eram exportados: fatura,  fatura recibo, fatura simplificada, 
nota de crédito, nota de débito, guia de remessa, guia de transporte e 
recibos. 

Esta medida tem especial relevo, porque vai implicar diretamente com 
o funcionamento das empresas, na medida em que este tipo de docu-
mentos deixa de poder ser alterado depois de ser exportado o ficheiro 
SAFT onde sejam incluídos. Ou seja, deixa de ser possível editar ou 
eliminar estes documentos. Continua, apesar de tudo, a ser possível 
anulá-los após o seu fecho.

A aplicação de gestão de vendas ao domicilio, GVDOM 32, com o cer-
tificado Nº 562/AT desenvolvida pela F2M Informática, lda, disponibi-
liza desde julho de 2017 a nova versão (1.4) do SAF-T(PT), quer para 
o envio da informação mensal à autoridade tributária (AT) de forma 
automática, ou de forma manual com carregamento do ficheiro xml 
diretamente no portal ou envio para a contabilidade, quer para o pedido 
de código para as guia de transporte diretamente do portal da AT. 
Francisco Mauricio   ::  F2M-Unipessoal, Lda

21.º Aniversário APCVD – Almoço Convívio

O tempo passa a correr e a APCVD completa este ano 21 anos 
de existência, que não podemos deixar de assinalar com o 
nosso tão habitual Almoço de Convívio.

Uma vez que a realização de eventos em Oleiros tem sido tão 
bem acolhida e até gabada pela maioria dos nossos associa-
dos, o almoço Convívio deste ano será novamente na zona do 
Pinhal, desta vez na Sertã, no dia 28 de Outubro na Quinta de 
Sta Teresinha. 

Como não podia deixar de ser, um acontecimento desta natu-
reza e importância contará com uma ementa a rigor, com 
iguarias típicas da zona, prolongando-se noite fora, com o bolo 
de aniversário da APCVD.

Contamos com a sua presença para celebrar mais este aniver-
sário e para cantar os parabéns à APCVD!

Curso de Informática

Sempre na tentativa de inovar e, ao mesmo tempo, ir ao 
encontro das necessidades e interesses dos nossos associa-
dos, a APCVD teve a ideia de organizar um curso de formação 
informática para os seus associados.

A ideia surgiu a propósito de todas as alterações que se têm 
verificado ao nível da nossa actividade, nomeadamente, no 
que à facturação diz respeito, em que, cada vez mais existe 
a necessidade de recorrermos aos meios informáticos, seja 
para emissão e comunicação de guias de transporte à Autori-
dade Tributária, seja para emissão de facturas e recibos elec-
trónicos, seja até para efeitos de inventário, que se torna muito 
mais fácil e rápido através dos meios informáticos, quer quei-
ramos, quer não.

Bem sabemos que ainda há muitos associados que estão 
renitentes quanto ao uso dos meios electrónicos no exercício 
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da actividade, mas há que pensar que, eventualmente, todos 
estaremos sujeitos a esta obrigação, e a facturação em papel 
deixará de existir, pois a ideia do Estado é acabar com o papel, 
passando tudo para o formato digital, que permitirá um melhor 
controlo e cruzamento de dados, para efeitos de impostos 
(IVA, IRS, IRC).

Por outro lado, não podemos também esquecer que as 
grandes empresas trabalham cada vez mais com a internet, 
estando a deixar para trás o suporte em papel, sendo que a 
tendência será também acabar com os catálogos em papel, 
por exemplo. Quer isto dizer que, eventualmente, passaremos 
a mostrar os catálogos através dos tablets, passaremos a 
fazer as nossas encomendas aos fornecedoras por e-mail, ou 
mesmo online, nos sites das próprias empresas.

Por todas estas razões, e porque sabemos que muitos dos 
nossos associados se deparam constantemente com dificul-
dades de adaptação às novas regras e exigências do mundo 
digital, tomámos a iniciativa de organizar um curso de forma-
ção informática.

Trata-se de um curso de iniciação, que visará ensinar os prin-
cípios básicos de informática aos associados, permitindo-lhes 
utilizar os programas mais recorrentes e de interesse para a 
actividade no dia-a-dia, permitindo, assim, uma utilização inde-
pendente destes meios e equipamentos. 
Caso haja interesse da parte dos associados, iremos divulgar, 
através de circular, as condições e custo para este curso.

Pensamos que esta seja uma ideia interessante para os asso-
ciados que necessitem e tenham interesse, à qual esperamos 
que adiram e que considerem vantajosa.

Protocolos

A APCVD tem o prazer de anunciar que celebrou um novo 
protocolo na área das telecomunicações, que pensamos que 
será do agrado de todos, pois prevê uma série de serviços a 
preços atractivos e vantajosos para os nossos associados.

Com efeito, reunimos com a NOS Empresas, e pretendemos 
com este novo protocolo proporcionar oportunidades de 
negócio a preços mais reduzidos do que os de mercado, seja 
em termos de pacote empresarial, seja em termos de ser-
viço familiar.

A NOS Empresas tem uma série de serviços e equipamentos 
que os nossos associados poderão adquirir a preços inferio-
res aos de mercado, podendo negociar condições, termos e 
valores, gozando, neste aspecto, da condição de associado 
da APCVD. 
 
As condições e promoções serão dadas a conhecer a todos 
a breve trecho. Esperamos que sejam do vosso agrado e que 
vão ao encontro das vossas necessidades.

ORIMA 
– Renovação das condições

A Direcção da APCVD informa que as condições da Orima 
foram prolongadas atá 31 de Dezembro de 2017.

Para que estas iniciativas tenham sucesso é necessário que 
os associados colaborem.

Vamos todos aproveitar mais esta oportunidade.
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Consultas jurídicas gratuitas

Relembramos os nossos associados que continuam a exis-
tir as consultas jurídicas gratuitas na sede da APCVD, com o 
nosso advogado, Dr. Nelson Tereso, sempre à terceira quar-
ta-feira de cada mês.

Para usufruir destas consultas, basta que ligue para a Asso-
ciação e agende uma hora. Poderá, assim, usufruir de acon-
selhamento jurídico gratuito para todo e qualquer assunto 
relacionado com a actividade de venda ao domicílio, como 
por exemplo, o que pode fazer para cobrar o crédito mal 
parado, como reagir a multas ou processos em tribunal.

Usufrua do seu direito, inscreva-se nas consultas jurídicas 
gratuitas!

Whatsaap

Como todos sabem, a APCVD criou um grupo de conversa 
no Whatsapp para que os associados possam partilhar 
informações importantes e para permitir um agradável 
convívio entre todos. Nessa medida, a Direcção agradece 
que tenham atenção ao tipo de conversas que têm, e que 
não escrevam coisas que possam ser ofensivas para os 
restantes membros.

Isenção de Horário de Trabalho - ponto de 
situação

Este assunto não está esquecido e a APCVD continua a 
tentar, junto do próprio Ministro do Trabalho, Solidariedade 
e Segurança Social, na pessoa do Dr. Richard Majeed, um 
assessor do Secretário de Estado do Emprego, solucionar 
o problema da isenção de horário de trabalho.

Segundo os esclarecimentos prestados telefonicamente, 
sabemos que os prestaneiros não necessitam da declara-
ção 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), não 
lhes sendo aplicável a nova Lei, não sendo também neces-
sária a utilização dos livretes. Relativamente aos associados 
que tenham constituído empresas e que tenham empre-
gados, é obrigatória a existência de acordo de isenção de 
horário de trabalho entre patrão e funcionário.

Apesar de todas as promessas, a verdade é que esta infor-
mação ainda não nos chegou por escrito, mas continuamos 
a insistir nesse sentido.

Participação dos Associados no Boletim 
Informativo “O Prestaneiro”

O grupo de trabalho formado para a realização do livro dos 
prestaneiros tem continuado a trabalhar neste projecto, o que 
não podemos deixar de louvar e agradecer mais uma vez.

O nosso livro está a começar a ganhar forma! Além da 
parte histórica, do início da actividade e da associação, 
com explicação detalhada sobre o que é a venda ao domi-
cílio, já temos também a descrição cronológica de todos 
os passos dados para a criação da nossa associação, o 
trabalho que deu, o estatuto alcançado e as vantagens 
que isso trouxe para os nossos associados.

Inclusivamente, já temos algumas ideias de títulos para o 
livro, que gostaríamos de apresentar a todos, sendo que 
o nosso almoço de convívio será uma excelente opor-
tunidade para o efeito. Contamos também com a vossa 
participação, seja para votar o melhor título, seja para 
contribuir com novas ideias de títulos que considerem 
interessantes, ou mesmo para nos contarem uma das 
vossas histórias, que poderemos reduzir a escrito no local.

O que continua a faltar-nos é uma maior participação de 
todos em termos de histórias do início da actividade, bem 
como o envio de fotografias antigas que tenham. Por isso, 
apelamos novamente a todos para contribuírem para esta 
importante iniciativa com o que puderem. Contamos con-
vosco!
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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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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: 
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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: 
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