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Mais um ano que passou, com o 2017 já a chegar ao fim. Consideramos que 
foi mais um ano bem-sucedido para a APCVD, tendo chegado a hora de fazer 
um apanhado dos pontos mais importantes do ano, para conhecimento ou 
lembrança de todos.

Começamos pelo sucesso que foi mais um Almoço Convívio APCVD, que 
assinalou o 21.º Aniversário da nossa Associação, celebrado a rigor na Quinta de 
Santa Teresinha, na Sertã, na companhia dos nossos associados e respectivos 
familiares, dos nossos colaboradores, patrocinadores e, claro está, da nossa 
bem feitora por excelência, a Câmara Municipal de Oleiros, na pessoa do Senhor 
Vice-Presidente, Senhor Victor Manuel da Conceição Antunes. Este evento 
ficou marcado pelas excelentes iguarias servidas e pela animação que reinou 
do princípio ao fim.

Este foi também um ano de eleições, tendo entrado em funções uma Direcção 
composta pelos mesmos membros que já vinham da anterior, à excepção do 
Senhor Carlos Estêvão, por questões de saúde. A Direcção é agora composta 
pelos seguintes elementos: Presidente – José Mendes Antunes, Vice-
Presidente – Luís Manuel Claro Marques, Secretário-Geral – José Mendes 
Eusébio, Tesoureiro – Vítor Pedro Mendes Antunes e Vogal – Gil Santos Martins.

A nível do trabalho que veio sendo realizado ao longo de todo o ano, não podemos 
deixar de referir as novas parcerias celebradas, com entidades cujos produtos 
e serviços serão certamente do agrado de todos os nossos associados, com 
descontos apelativos e com os quais tentamos ajudar os comerciantes de 
venda ao domicílio, seja no exercício da sua actividade, seja fora dela. A este 
propósito salientamos os protocolos celebrados com as seguintes empresas:
- Orima: renovação de protocolo com introdução de novos descontos/
campanhas pontuais ainda mais vantajosas;
- Galp: renovação do protocolo, com descontos em todos os postos de 
abastecimento aderentes, mediante apresentação do cartão Galp Frota 
Business;
- MEO: novo protocolo com descontos a nível das telecomunicações;
- NOS Empresas: novo protocolo com um Agente NOS, com descontos a nível 
das telecomunicações, em serviços direccionados a Empresas/Empresários.

De destacar a visita à Fábrica da Flama, em Oliveira de Azeméis, em Maio 
deste ano, que permitiu aos nossos associados a visita às suas instalações, 
proporcionando não só uma oportunidade de conhecer o processo de fabrico 
dos vários produtos electrodomésticos aí produzidos, desde o fabrico de peças, 
à montagem e ao acabamento final, como também um excelente convívio.

O ano 2017 ficou também marcado pelo arranque nos trabalhos de redacção 
do Livro dos Prestaneiros, que pensamos concluir, com a ajuda e participação 
de todos, já no início do próximo ano, bem como pela iniciativa de organizar um 
curso de formação informática para os nossos associados.

Esperamos que o nosso trabalho continue a ser do agrado de todos. Finalmente, 
e visto já estarmos na quadra natalícia, a APCVD deseja a todos os seus 
associados, familiares e colaboradores um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo. 
Até para o ano!

A Direcção.

i
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21º Aniversário da APCVD
No passado dia 28 de Outubro de 2017, a APCVD celebrou 
o seu 21.º aniversário, na Quinta de Santa Teresinha, na 
Sertã, na companhia dos nossos associados e respectivos 
familiares, dos nossos colaboradores, patrocinadores 
e, claro está, da Câmara Municipal de Oleiros, na pessoa 
do Senhor Vice-Presidente, Senhor Victor Manuel da 
Conceição Antunes. 

Para esta data especial escolhemos novamente uma 
terra do concelho de onde a maioria dos prestaneiros 
são oriundos, onde as iguarias da zona foram novamente 
o ponto alto do almoço de convívio, nomeadamente o 
maranho e o bucho, com direito também a bochechinhas 
de porco preto em redução de vinho tinto, prato também 
bastante gabado por todos os presentes.

Mensagem do Presidente
Começo por saudar todos os sócios e colaboradores do 
nosso O Prestaneiro. Quero agradecer a presença de todos 
os sócios, familiares, amigos e convidados no convívio 
do 21º aniversário da A.P.C.V.D. realizado, uma vez mais, 
na zona do pinhal. Pensamos ter proporcionado um dia 
agradável a todos os presentes.

Quero ainda aproveitar a oportunidade para agradecer 
a todos, os donativos que nos fizeram chegar com a 
finalidade solidária relativa à causa dos incêndios que tanto 
afectaram a nossa zona. Consideramos ter sido algo de 
grande relevância para muitas famílias e estamos bastante 
satisfeitos com o resultado desta iniciativa.

Apelo ainda para que todos os associados colaborem 
no envio das suas histórias para o livro que está a ser 
elaborado. Este projecto é sem dúvida importante para a 
Associação e seus associados e esta Direcção tem todo o 
gosto de o ver finalizado com sucesso.

Tendo em conta o aproximar da quadra natalícia desejo a 
todos um santo e feliz Natal repleto de saúde e paz. Votos 
ainda de um excelente ano 2018 com muito sucesso, não só 
pessoal, mas também profissional.
Um abraço,
José Mendes Antunes
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Como não podia deixar de ser, contámos com o habitual e 
divertido sorteio de rifas, com prémios de categoria, pelo 
que aqui deixamos o nosso agradecimento a todas as 
empresas que contribuíram com artigos para o efeito. Os 
premiados ficaram muito satisfeitos com todos os artigos 

de categoria que receberam e a APCVD aproveita esta 
ocasião para agradecer a todos os que tornaram possível 
este pequeno momento de animação.

Contámos ainda com um fantástico bolo de aniversário, ao 
redor do qual cantámos os parabéns à APCVD por mais um 
ano de existência, e terminámos o dia em grande com um 
agradável final de tarde de amena cavaqueira entre todos 
os presentes.

Este evento contou com a presença de mais de 100 
convidados, entre associados, familiares e colaboradores, 
sendo que agradecemos a todos os que fizeram por marcar 
presença nesta importante data e que foram festejar 
connosco e cantar os parabéns à APCVD, o nosso bem-haja! 
E um grande obrigado também pela alegria e a boa disposição 
com que nos brindaram ao longo de todo esse dia.



O PRESTANEIRO | dezembro 2017 6

contraordenaçoes
c

MARIA JOSÉ SILVA - 913 546 855

Portal das Contraordenações
Com a entrada em vigor do sistema da carta de condução 
por pontos, tema já abordado numa edição anterior 
do nosso Boletim, foi também criado um portal online, 
onde qualquer cidadão pode registar-se, o Portal das 
Contraordenações, para nos permitir consultar de forma 
rápida todos os nossos processos de contraordenações 
rodoviárias, o registo de infrações de condutor (o 
nosso “cadastro”), sendo também possível apresentar 
requerimentos através deste meio, como por exemplo 
defesas, pedidos de pagamento de coimas em prestações 
e pedidos de consulta de processos.

Para ter acesso ao Portal e a toda a informação acima 
referida, bastará que preencha este registo, através do seu 
Cartão de Cidadão ou de senha e NIF. Esta é uma operação 
sem custos para o utilizador, que visa apenas facilitar aos 
condutores um maior controlo, mais rápido e mais fácil da 
sua situação rodoviária.

Para aceder a este portal, basta que se registe na página da 
Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária: 
https://portalcontraordenacoes.ansr.pt/_layouts/Pages/RegistoUtilizador.aspx 



O PRESTANEIRO | dezembro 2017 7

Rua Actor Rogério Paulo - N.º 2-A • B.º das Maroitas Norte • Vale de Figueira • 2695-647 S. JOÃO DA TALHA
Telf.: 21 955 5256 • Fax: 21 089 0278 • E-mail: graficahenriques@iol.pt

• CARTAS  • ENVELOPES  • CARTÕES  • FACTURAS  • RECIBOS  • GUIAS DE TRANSPORTE  • C.M.R.S •
• CARTAZES  • FOLHETOS PUBLICITÁRIOS  • CALENDÁRIOS  • AUTOCOLANTES  • CARIMBOS  • BRINDES PUBLICITÁRIOS •

CONVITES PARA: CASAMENTOS • BAPTIZADOS • FESTAS DE CONVÍVIO •

GRÁFICA HENRIQUESGRÁFICA HENRIQUES
ARTES GRÁFICAS, Unipessoal, Lda.

Manuel Henriques
Telem.: 96 802 97 55

c
Após o registo, receberá um e-mail de confirmação, sendo 
que a password é enviada para casa, por via postal.

Esta foi uma boa iniciativa, para facilitar a vida aos 
condutores, nomeadamente no que diz respeito ao 
controlo dos pontos das suas cartas de condução, pois 
sendo tudo virtual, torna-se difícil mantermo-nos a par 
destas coisas, a menos que andemos com um caderninho 
atrás, para irmos tomando nota das infracções rodoviárias 
que cometemos e, assim, não sermos apanhados 
desprevenidos com a falta de pontos que, como sabemos, 
poderá dar direito a “carta fora”.

O único problema é que este portal se encontra “em 
manutenção” há vários meses, não permitindo a sua 
utilização por parte dos condutores.

Assim sendo, resta-nos estar atentos às regras de 
trânsito, não cometer qualquer infracção rodoviária e, 
caso tal aconteça, tomar nota da infracção cometida e dos 
pontos retirados à carta.

contraordenaçoes
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 Espaço - Empresas :: 

A empresa conhecida comercialmente como “Móveis AF” iniciou 
a sua atividade em 1984, por iniciativa do empresário António 
Pereira Vieira Caseiro. A 2 de Janeiro de 1989 passou a ser uma 
sociedade por quotas sob a denominação atual de António 
Pereira Vieira Caseiro, Lda., tendo como sócios António Pereira 
Vieira Caseiro e Filomena Gomes Metódio Vieira.

Sediada em Paio de Baixo, uma pequena localidade da freguesia 
de Pataias, a empresa dedica-se à fabricação de uma vasta gama 
de mobiliário moderno, recorrendo à utilização de aglomerados 
melamínicos, aglomerados revestidos a folha natural e madeiras 
maciças com acabamentos de vários tipos de vernizes. 

Correspondendo ao aumento progressivo da procura dos seus 
produtos, a empresa foi ampliando as suas instalações fabris cuja 
área coberta se cifra atualmente em cerca de 12.000m2, equi-
pada com máquinas de tecnologia moderna, e proporcionando 
emprego a cerca de 30 pessoas.

ANTÓNIO PEREIRA VIEIRA CASEIRO, LDA.
Indústria de Mobiliário Moderno

espaço empresa
e

As nossas coleções são elaboradas recorrendo ao mais moderno 
design, abrangendo todo o mobiliário necessário para uma casa, 
nomeadamente quartos, salas de estar, salas de jantar, cozinhas 
e casas-de-banho.

A empresa António Pereira Vieira Caseiro, Lda. é uma empresa de 
referência do comércio no sector do mobiliário.



O PRESTANEIRO | dezembro 2017 9

h
história

Histórias ...

Uma associação com centenas de associados só pode ter um 
grande reportório de histórias e episódios. Algumas verdadei-
ras outras inventadas, umas sérias outras divertidas, mas quase 
sempre com um final feliz.

A dança

No fim de um dia de trabalho e depois de bem comidos e bebidos 
em casa do patrão, fomos para a nossa residência que por acaso 
era o r/chão onde por cima vivia o nosso chefe, amigo e patrão. 

Depois de uns minutos de convívio surgiu a feliz ideia de pôr a 
aparelhagem a tocar e não fomos de modas, começámos a dan-
çar, sim a dançar, uns com os outros. Escusado será dizer que o 
som alto no silêncio da noite chegou ao primeiro andar. 

Quando demos por nós já só vimos o Sr. José Afonso de braços 
cruzados na porta do quarto a rir sem dizer nada. Deu meia volta 
e seguiu para a sua cama, nós ficámos parados, fomos dormir e 

Ano Novo

Todos os dias no princípio do mês eram de trabalho, incluindo 
o primeiro dia do ano. Assim foi durante os primeiros anos que 
estive nas vendas, em Torres Vedras. No entanto, houve um ano 
que combinámos todos e resolvemos esconder as carrinhas. 
Juntámo-nos apenas numa e lá fomos almoçar para a Póvoa da 
Galega no “Já são horas” e como me recordo (arroz de marisco). 

Por ironia do destino no esconderijo dos carros lá passou o Sr. 
José Afonso, e no parabrisas de um lá deixou uma ficha das que 
entregamos aos clientes, que dizia o seguinte “Rapazes hoje 
também é dia de trabalho, no dia 1 se começa o ano”.

Nunca mais nos disse nada e a partir desse ano nunca mais se 
trabalhou dia de Ano Novo.

Afinal esse ano não podia ter começado de melhor maneira.

Associado nº3
José Augusto Antunes Martins

História
s

Prestan
eiros

dos

na manhã seguinte cada um para a sua carrinha e lá fomos ale-
gremente trabalhar.

 Acrescento que isto se passou há mais de 30 anos, eramos mui-
tos, não sei quantos, mas existia um grande espirito de camara-
dagem.
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A FALTA DE ELEMENTOS NA CELEBRAÇÃO 
DE CONTRATOS
Este assunto já foi aflorado inúmeras vezes, quer aqui 
no Boletim “O Prestaneiro”, quer em congressos da 
APCVD, quer ainda noutras situações. Porém, como é uma 
situação que está sempre a repetir-se nunca é demais 
abordá-la. Refiro-me concretamente à falta de elementos 
fundamentais no que diz respeito aos contratos de compra 
e venda que todos os dias celebram com os vossos clientes. 

Na verdade, é comum verificar-se que há contratos que 
nem sequer têm o nome completo do cliente, pois só têm 
o primeiro nome ou então o primeiro e o apelido. Pior é 
constatar que muitos dos contratos, e até facturas, nem 
sequer têm a inscrição do número de identificação fiscal do 
cliente. 

Ora, tal situação não pode ocorrer nos dias de hoje, de modo 
nenhum, visto que o contribuinte fiscal é um elemento 
essencial, quer no contrato, quer apenas na própria factura. 
Aliás, é até elemento obrigatório na factura. 

O não ter a indicação do NIF tem consequências graves, não 
só ao nível fiscal, mas também ao nível da cobrança coerciva 
das dívidas dos clientes. É que não se pode instaurar uma 
injunção ou uma acção executiva (caso já tenha um título 
executivo em seu poder, por exemplo uma confissão de 
dívida) sem estar munido do número de identificação fiscal. 

Quer isto dizer que a falta deste elemento obrigatório 
faz com que o associado da APCVD, que tenha créditos 
vencidos e não pagos sobre clientes seus, não possa 
recorrer à via judicial com vista à boa cobrança dos 
mesmos. Efectivamente, a falta sobretudo deste elemento 
faz com que se torne inviável a recuperação de créditos mal 
parados, o que não pode acontecer a todos os títulos.

Dito isto, aconselho vivamente todos os associados da 
APCVD a inscreverem nos contratos celebrados com os 
clientes e também nas facturas que lhe dão suporte todos 
os elementos de identificação dos mesmos, a saber:
- Nome completo;
- Morada;
- Número de Identificação Fiscal

E mais do que inscrever, também é importante conferir 
a informação em causa, na medida em que já aconteceu 
certos clientes facultarem dados de identificação errados, 
deliberadamente ou não. E verificar passa por pedir o 
Cartão de Cidadão aos clientes ou, em alternativa, o Bilhete 
de Identidade e o cartão com o Número de Identificação 
Fiscal. Tem de ser assim mesmo no mundo do comércio 
dos dias de hoje. 
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Carta de Condução por Pontos - Lembrança

Uma vez que estamos em época festiva, que representa 
naturalmente um tempo de excessos e como tal, é uma 
altura em que há bastante fiscalização nas estradas, 
achámos por bem relembrar a questão da carta de con-
dução por pontos.

A condução e a carta de condução são aspectos cruciais 
para qualquer comerciante de venda ao domicílio, que tem 
na estrada o seu “escritório/estabelecimento”, na viatura 
o seu mais valioso instrumento de trabalho, tudo isto da 
maior importância no seu dia-a-dia e para o exercício da 
sua actividade. 

Não se trata apenas de um meio de transporte, mas de 
uma verdadeira montra, não podendo os prestaneiros 
facilitar ou arriscar um milímetro que seja no que toca às 
regras de trânsito, sob pena de verem prejudicada não só 
a sua vida pessoal, mas também, e principalmente, a sua 
vida profissional.

Por essa razão, deixamos aqui uma pequena lembrança 
do que poderá acontecer em caso de infracção rodoviária. 
Trata-se de um quadro disponibilizado pela própria GNR, 
bastante intuitivo, e que resume muito bem as principais 
situações de perda de pontos da carta de condução:

Em conclusão, para bem de todos os envolvidos, 
especialmente para os prestaneiros, é fundamental 
que passem a ter em linha de conta o que acaba de ser 
aconselhado, sob pena de virem a ter problemas sérios no 
futuro.

 Dr. Nelson Tereso  -  Nelson Tereso Advogados 
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Reformas antecipadas sem penalização

O tema das reformas antecipadas sem penalização foi de 
novo abordado pelo Governo, com a entrada em vigor do 
Decreto-Lei n.º 126-B/2017, de 6 de Outubro, que aprova 
o novo regime de reforma para carreiras contributivas 
muito longas, definindo novas regras para a reforma ante-
cipada sem penalizações no valor das pensões.

Quem poderá beneficiar desta alteração?
Quem tiver uma carreira contributiva de 48 anos ou mais, 
ou quem tenha começado a trabalhar aos 14 (ou mais 
cedo) e aos 60 anos de idade tiver pelo menos 46 anos 
de descontos.

O diploma legal em apreço procede também à alteração 
das regras de totalização dos períodos contributivos, que 
passa agora a ser tida em conta no acesso à pensão de 
velhice antecipada no regime de flexibilização e no regime 
de antecipação, nas situações de desemprego involuntá-
rio de longa duração.

Essa soma passa ainda a ser importante para determinar 
o corte ou a bonificação no cálculo da pensão e ainda no 
cômputo dos anos de carreira contributiva relevantes para 
aplicação das taxas de formação da pensão diferenciadas 
de acordo com esse período e o montante da remunera-
ção de referência.

Fazendo um apanhado dos pontos principais:

Qual o objectivo deste diploma legal?
Este diploma visa permitir que os trabalhadores com car-
reiras contributivas longas ou que começaram a trabalhar 
muito jovens possam reformar-se antes da idade legal 
(que actualmente é de 66 anos e três meses) sem qual-
quer penalização.

Quem pode beneficiar deste regime?
Os beneficiários do regime geral da Segurança Social que 
peçam a reforma antecipada e contem com pelo menos 
48 anos de descontos.

São também abrangidos os beneficiários que iniciaram a 
sua actividade profissional com 14 anos ou menos e que 
tenham, aos 60 anos de idade (ou mais), pelo menos 46 
anos de descontos.

Os funcionários públicos também serão abrangidos?
Este novo modelo destina-se quer aos beneficiários do 
regime geral da Segurança Social, quer aos beneficiários 
da Caixa Geral de Aposentações, ou seja, abrange tanto os 
trabalhadores do sector privado como do sector público e 
quem descontou para mais do que um regime.

Contudo, esta nova modalidade não se aplica aos traba-
lhadores abrangidos por regimes especiais, em particular 
à PSP, aos magistrados e aos embaixadores, entre outros.

Com as novas regras deixa de haver cortes nas pensões?
Sim. Os trabalhadores que cumpram os requisitos acima 
indicados podem, a partir de 1 de Outubro, aceder anteci-
padamente à pensão de velhice sem qualquer penaliza-
ção. Ou seja, deixam de ter o corte de 13,88% decorrente 
do factor de sustentabilidade e a redução de 0,5% por 
cada mês que falte para a idade normal de acesso à pen-
são.

Em que é que essa mudança se traduz?
Em alguns casos, as pessoas ficarão a receber mais 35% 
de reforma do que com as regras actuais. Por exemplo, um 
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trabalhador com 60 anos de idade, 48 de carreira e com 
uma remuneração de € 1.000,00 (mil euros) tinha, até 
agora, uma pensão de € 741,00 (setecentos e quarenta e 
um euros). Com o novo modelo, a pensão passa a ser de € 
1.000,00 (mil euros), ou seja, mais 35%.

Os restantes trabalhadores, que não cumprem os requi-
sitos previstos continuam a poder reformar-se antecipa-
damente?
Sim, mas de acordo com as regras e penalizações que 
ainda estão em vigor. Ou seja, os trabalhadores que 
tenham pelo menos 60 anos e carreiras contributivas 
entre os 40 e os 45 anos que antecipem a reforma con-
tinuarão a ter cortes elevados no valor das suas pensões, 

até que entrem em vigor as fases seguintes deste novo 
regime da reforma antecipada.

E que fases são essas?
Inicialmente, estavam previstas mais duas fases, em que 
o Governo se propunha eliminar o corte do factor de sus-
tentabilidade e manter apenas a penalização de 0,5%. 
Num primeiro momento, seria abrangido quem pedisse 
a reforma antecipada com 63 ou mais anos e que aos 60 
tivesse, pelo menos, 40 de descontos. Numa terceira fase 
seriam abrangidos os trabalhadores entre os 60 e os 62 
anos, que teriam de cumprir o critério base: aos 60 terem 
os 40 de descontos. Mas segundo o Decreto-Lei, haverá 
apenas mais uma fase aplicável a quem tenha 60 anos de 
idade e 40 ou mais de descontos.

E os restantes trabalhadores? A penalização de 0,5% por 
mês por cada ano de antecipação da reforma mantém-se?
Sim, para a generalidade dos trabalhadores. No entanto, a 
proposta do Governo prevê um alívio desta penalização, 
para os 0,4% por cada mês que se antecipe a reforma 
face à idade mínima legal (66 anos e três meses este ano, 
66 anos e quatro meses no próximo), para aqueles que 
começaram a trabalhar antes dos 16 anos de idade. Mas, 
para isso, têm de ter pelo menos 60 anos de idade e 40 
anos de descontos à data da reforma.
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Olá a todos, estamos de volta
Quero começar por agradecer a simpatia com que sou rece-
bido no vosso evento anual. Pelo 2º ano participámos com um 
objectivo único, alertar todos os associados para um tema 
que ninguém gosta de falar, dinheiro e o que fazer com ele…

Tenho de confessar que me sinto pequeno cada vez que 
tenho a honra de partilhar os meus conhecimentos convosco.

Informações Úteis

Mais uma vez venho alertar para a situação da VIA CTT, 
todas as empresas são obrigadas a ter, e todos os dias é 
para ir lá ver o correio, tal como faz com a sua caixa de cor-
reio em casa.

A Lei está aí e eu na qualidade de TOC não tenho acesso, 
por via da AT a ver as notificações, e quando tenho é por-
que a situação já está em penhora, o que significa  que , 
por exemplo um valor de uma coima de 25.00 € já estará 
em 900.00 € no espaço de 1 a 2 meses.

Anexo a Lei que entrou em vigor a 1 de Agosto
A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) informa que, o 
Decreto-Lei n.º 93/2017, de 1 de agosto, introduziu alte-
rações no regime de notificações eletrónicas pela Via CTT 
previsto no Código de Procedimento e de Processo Tribu-
tário (CPPT), em especial no que respeita ao momento 
em que o contribuinte se considera notificado.

Assim, as notificações efetuadas para a caixa postal ele-
trónica (CPE) consideram-se feitas no quinto (5.º) dia 
posterior ao registo de disponibilização na caixa postal 
eletrónica da pessoa a notificar, independentemente da 
data do acesso.

A AT privilegia o cumprimento voluntário e partilha esta 
informação consigo, a fim de se manter a par dos seus 
direitos e das suas obrigações fiscais.

Para qualquer esclarecimento adicional, contacte:
- Centro de Atendimento Telefónico (CAT), através do 
número 217 206 707, nos dias úteis, das 09:00H às 19:00H;
- Serviço e-balcão, disponível no Portal das Finanças, 
selecionando “Registar Nova Questão”, Imposto ou área: 
Portal >> Tipo questão: Notif. Eletrónicas>> Questão: Datas 
e Prazos.

 Dra. Isilda André   - Facturar, Lda.
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Porque ALBERT EINSTEIN dizia algo do género, se não 
consegues explicar algo de forma simples é porque não 
sabes ainda o suficiente sobre o tema. Nesse sentido, 
procuro escolher a forma mais simples para falar de um 
tema aparentemente complexo PLANEAR VIDAS.

Mas na realidade é bem simples, é do senso comum, a ques-
tão principal é criar mealheiros, vários mealheiros, mea-
lheiro da reforma, mealheiro para a educação dos miúdos, 
mealheiro para comprar casa, carro, mealheiro para alguma 
doença ou acidente, mealheiro para quando o negócio corre 
mal ou para quando ficamos desempregados, ou temos de 
reconverter o nosso negócio ou carreira.

Estes são alguns dos mealheiros que vamos criando ao 
longo da vida e nos ajudam a concretizar os nossos sonhos.

Na nossa perspectiva existem sobretudo três categorias 
de mealheiros – mealheiros que servem como almofada 
financeira, que salvaguardam e protegem os rendimentos 
profissionais e familiares; os mealheiros que limitam os 
custos com despesas; e os mealheiros que multiplicam o 
nosso dinheiro e os seus rendimentos.

Quando falamos em planear vidas em termos financeiros esta-
mos a falar em construir estas três tipologias de mealheiros.

O Ricardo tem um pequeno negócio de venda de roupa 
multimarca, a Madalena trabalha no posto de saúde, onde 
tem o ordenado de mil e poucos euros e trabalha imensas 
horas extraordinárias.

Para o Ricardo, quais horas extraordinárias qual quê, são 
12 a 14 horas diárias, 5 dias por semana, só assim conse-
gue que o negócio dê lucro para pagar todas as despesas 
de casa, o seu Audi A3, o empréstimo habitação e a edu-
cação das crianças.

Este casal é disciplinado no que toca a poupar e fazem um 
mealheiro já vai para 5 anos de 100€ mensais para des-
pesas inesperadas. Neste momento o saldo da conta a 
prazo é de quase 6500€.

Sem que nada o fizesse prever Ricardo começou a sen-
tir-se cansado, mas não ligou.

— Deve ser de trabalhar tanto, tenho que descansar mais, 
estes eram os pensamentos dele.

Quero contar-vos a história do Ricardo*, 39 anos, casado 
com a Madalena, pais de 3 filhos com 6, 10 e 13 anos e 
sobre como podemos ter disponível um mealheiro de 
forma imediata, para fazer face aos imprevistos que acon-
tecem na vida.
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Agradecimento às empresas – brindes

A APCVD vem por este meio agradecer o contributo de 
V. Exas., designadamente na oferta de brindes para o 
sorteio de rifas, no Almoço de Convívio que assinalou o 
21.º Aniversário desta Associação. Esperamos que este 
evento tenha sido do vosso agrado e que esta relação de 
parceria se mantenha por muito tempo. É sempre um pra-
zer contar com a vossa presença nestas ocasiões, sendo 
que não podemos deixar de louvar todo o apoio que sem-
pre nos têm dado.

O nosso bem-haja!

Agradecimento à Câmara Municipal de Oleiros

A APCVD vem por este meio agradecer à Câmara Munici-
pal de Oleiros que, por ocasião do 21.º Aniversários desta 
Associação, no Almoço Convívio realizado no passado 
dia 28 de Outubro, nos presenteou com uma bonita lem-
brança, cuja fotografia aqui publicamos para que todos 
possam apreciar este gesto, mesmo quem não pôde 
estar presente.

Mas como o cansaço persistia resolveu ir ao médico de 
família, que por sua vez prescreveu-lhe uma bateria de 
análises e outros exames de diagnóstico. Passadas duas 
semanas chega a notícia inesperada: tem um tumor, o 
qual tem de retirar imediatamente.

Como se não chegassem os problemas de saúde, ainda 
tinha outro problema: teve que fechar a sua loja e assim 
deixou de ter a sua fonte de rendimento.

Esteve 4 meses de baixa, com a loja fechada, mas aos 
poucos lá voltou ao trabalho. Hoje 3 anos depois aparen-
temente está livre da doença.

No final do processo, o Ricardo enviou-nos este testemunho:

“Querida Sónia obrigado por ter vindo ter connosco e 
nos ter construído um plano de segurança social privada. 
Hoje percebo o porquê da Sónia ter insistido e reforçar 
que podia fazer toda a diferença. - Sabe, ter baixa privada 
permitiu que recebesse 1,500€ por mês e assim con-
seguisse pagar as minhas contas de casa mas também 
da loja, foi uma grande ajuda!! Mas o que realmente fez a 
diferença foi ter recebido 30 dias depois do diagnóstico 
15,000€ para tratar a minha doença. Obrigado. PS: con-
segui não mexer no nosso mealheiro”

Sabemos que só acontece aos outros, mas se fosse no 
seu caso como seria? Quais as consequências que teria 
na sua vida? Quais os impactos que causariam? E se por 
apenas um pequeno valor mensal pudesse salvaguardar-
-se e proteger-se dos imprevistos da vida?
 
*Alterámos os nomes deste casal para preservar a confi-
dencialidade.
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Agradecimento - Causa dos Incêndios

A APCVD vem por este meio agradecer a todos os asso-
ciados, parceiros e colaboradores que, de alguma forma, 
acederam ao nosso apelo e contribuíram para ajudar as 
vítimas dos incêndios que assolaram o nosso concelho. 
Foi com agrado que registámos uma grande adesão a este 
nosso pedido, o que nos encheu o coração, pelo que feli-
citamos todos os que participaram nesta causa. A todos 
um grande bem-haja!

Curso de Informática - Inscrições

Relembramos os nossos associados que estão abertas 
as inscrições para o curso de formação informática. Este 
curso, que visa ensinar os princípios básicos da informá-
tica e ajudar os associados a adaptar-se às novas tecno-
logias, tem a duração de 40 horas, um custo de € 135,05, e 
três horários de aulas possíveis:

Opção 1:
Formação uma vez por semana ao longo de todo o mês
Sempre à 4ª feira, das 9h30-12h00 (excepto na terceira 4ª 
feira de cada mês, em que será das 17h30-20h00)

Opção 2:
A partir do dia 15 de cada mês, duas vezes por semana
À 3ª e 5ª feira, das 9h30-12h00

Opção 3:
A partir do dia 15 de cada mês, duas vezes por semana
À 3ª e 5ª feira, das 17h30-20h00

Protocolos e Parcerias

Conforme já havíamos anunciado, a APCVD celebrou um 
novo protocolo na área das telecomunicações, com a NOS 
Empresas, através de um dos seus agentes representan-
tes, a empresa Fastmove3G, que brevemente entrarão 
em contacto convosco.

Participação dos Associados no livro - APCVD

Caros associados, é com prazer que anunciamos que o 
Livro dos Prestaneiros está praticamente concluído, no 
que à recolha de dados e organização histórica diz res-
peito. Faltam-nos agora os vossos textos, que retratem o 
início da actividade de venda ao domicílio.

Compreendemos que todos trabalham e que não tenham 
grande disponibilidade para escreverem as vossas histó-
rias, mas poderão apenas fornecer-nos alguns tópicos, 
nem que seja por telefone, e nós próprios passamos a 
escrito. 

Trata-se de uma contribuição importante para a APCVD 
e para os associados, pelo que voltamos a apelar à vossa 
participação. Contamos convosco!

Os associados que tiverem interesse em frequentar este 
curso, deverão inscrever-se até ao dia 31 de Dezembro de 
2017, para podermos começar as aulas logo em Janeiro de 
2018. Para isso, bastará ligarem para a APCVD. Contamos 
consigo!
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Quotas em atraso

Estamos muito perto do final deste ano de 2017 e, com 
ele, do fecho das contas da Associação, pelo que vimos 
apelar a todos os nossos associados que tenham quotas 
em atraso no sentido de regularizarem esta situação.

Quem esteja a atravessar dificuldades económicas, 
poderá contactar-nos e solicitar um plano de pagamen-
tos em prestações.
O pagamento poderá ser feito por transferência bancária 
para o NIB da APCVD, mencionando sempre algum ele-
mento de identificação, como o nome ou o número de 
associado – NIB: 0010.0000.20457180001.39.

Férias

Informamos que a sede da APCVD se encontrará encer-
rada para férias de 26 de Dezembro a 29 de Dezembro.
Pedirmos desculpa pelo incómodo que possa causar.

Mais uma vez desejamos a todos BOAS FESTAS !

A Direcção
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