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

BOLETIM INFORMATIVO DA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS COMERCIANTES DE VENDA AO DOMICÍLIO

O PrestaneiroO Prestaneiro

11.º Congresso APCVD

RGPD - Regulamento Geral de Proteção de Dados

(pág. 04)

(pág. 08)

Junho 2018

N.º 86



O PRESTANEIRO | junho 2018 2

BRAZ & BRAZ, LDA

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

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

brazaotex.com

Disponível na DISPONÍVEL NO

Catálogo digital disponível 
na App Brazaotex



O PRESTANEIRO | junho 2018 3

índice     editorial

Editorial03

11º Congresso APCVD

04

Espaço Empresa - Artauria

04

06

07

08

12

16

14

Histórias dos Prestaneiros
- Histórias...

Mensagem do Presidente

Os Prestaneiros e o RGPD

Diversos
- Queimas e Queimadas

Como se livrar de um 
electrodoméstico velho?

RGPD - Regulamento Geral de 
Proteção de Dados

Índice
Como já vem sendo hábito, a Direcção da APCVD tem vindo a fazer de tudo para 
defender os interesses dos seus associados, melhorar e ajudar os comerciantes 
de venda ao domicílio no exercício da sua actividade, bem como promover a 
formação destes e, ainda, o convívio entre associados.

Neste sentido, além das acções de formação, nomeadamente ao nível da 
informática, a APCVD aproveitou o 11.º Congresso, que teve lugar no passado dia 
29 de Maio de 2018, no já nosso conhecido Restaurante “Valoásis”, em Á-dos-
Cunhados, Torres Vedras, para apostar na formação e informação dos seus 
associados.

Este 11.º Congresso contou com a habitual presença de um representante da 
Câmara Municipal de Oleiros, designadamente o seu Vice-Presidente, Senhor 
Victor Antunes, que muito nos honrou e que não podemos deixar de agradecer, 
pela presença e pelo apoio que sempre nos tem dado ao longo dos anos, quer à 
Associação, quer aos associados.

Tratou-se de mais um bem-sucedido evento da APCVD, que contou com a 
presença de 82 associados, sendo de destacar, a este propósito, a pequena 
alteração realizada na organização do Congresso, que muito agradou aos nossos 
associados, que tiveram este ano um período dedicado apenas às suas questões, 
onde puderam colocar e esclarecer dúvidas relacionadas com a actividade 
muito mais à vontade. Tanto assim é que a participação dos associados este ano 
“bateu records” em comparação com anos anteriores, com perguntas, partilha 
de experiências e situações do dia-a-dia, esclarecimentos, sugestões, etc., o 
que muito nos honrou, pois a participação dos associados nestes eventos é para 
nós muito importante, na medida em que se trata de uma iniciativa da APCVD 
com o intuito de promover a formação e informação dos seus associados, bem 
como a apresentação de parcerias e produtos ou serviços de interesse para os 
comerciantes de venda ao domicílio, que teve lugar no segundo período do evento. 

Como já vem sendo hábito, contámos com a participação da Dr.ª Isilda André, 
na área da contabilidade, do Dr. Nelson Tereso, na área jurídica e, este ano, com 
o Senhor José Luís Oliveira, também na área da contabilidade e informática, que 
abordaram e desenvolveram exaustivamente o tema da protecção de dados, 
o que a entrada em vigor deste regulamente poderá ou não implicar para os 
associados no âmbito da sua actividade, as dúvidas ainda existentes quanto às 
novas obrigações emergentes, com sugestões do que os associados poderão 
fazer em cumprimento da nova legislação.

Resumidamente, este 11.º Congresso contou com a participação activa de vários 
associados e permitiu o esclarecimento de várias dúvidas que foram sendo 
levantadas relativamente ao nosso ramo de actividade, além de uma excelente 
oportunidade de convívio entre Associados, que contou também, como já vem 
sendo hábito, com um momento dedicado aos nossos parceiros comerciais, que 
tiveram a oportunidade de dar a conhecer os seus produtos e serviços, quer 
através de uma breve apresentação, quer através de exposição dos seus artigos.

A Direcção aproveita para agradecer a todos os conferencistas que, gratuitamente, 
apresentaram os seus produtos e serviços, bem como a todos os que patrocinaram 
este evento, a saber: a Câmara Municipal de Oleiros, o Grupo Obicool, a Electro-
Pontécnica, a F2M – Informática Unipessoal, Lda., a Lameirinho, a Artauria, a 
AF – António Pereira Vieira Caseiro, Lda., a JMEstofos – Indústria e Comércio de 
Mobiliário, Lda., as Malhas Sopi, a Flama S.A. e a Emcama Confort Solutions.

Terminamos agradecendo também a presença dos associados que compareceram 
a este evento, sem a qual não seria possível o êxito que marcou mais um Congresso 
da APCVD.

A Direcção.
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11.º Congresso da APCVD
Teve lugar, no passado dia 29 de Maio, o 11.º Congresso da 
APCVD, no nosso já tão conhecido Restaurante Valoásis, 
em Á-dos-Cunhados, e que contou com a presença e 
participação de 82 Associados.

Tratou-se de mais um agradável evento que, além de 
apostar na formação e informação dos associados 
relativamente a temas e assuntos da actualidade, 
proporcionou uma excelente oportunidade de convívio, que 
contou com as habituais participações de parceiros desta 
Associação, que apresentaram e promoveram produtos e 
serviços importantes para a nossa actividade, quer através 
de uma breve apresentação, quer através da exposição 
dos seus artigos.

Contámos, como sempre, com a participação da nossa 
contabilista, Dr.ª Isilda André, e do nosso advogado, Dr. 
Nelson Tereso, bem como com a intervenção do Senhor 
José Luís Oliveira, do Grupo Obicool, que, em conjunto, 
contribuíram para o esclarecimento dos Associados 
presentes no âmbito do tão badalado tema da protecção de 
dados, e de como a entrada em vigor do Regulamento em 
causa poderá afectar a vida e actividade dos prestaneiros.

Com efeito, apesar de se tratar de legislação existente 
há bastante tempo (sempre houve legislação sobre a 

Mensagem do Presidente
O tempo passa e, sem darmos por isso, o ano vai a meio. 
Quanto à nossa associação, mais um acontecimento 
importante se realizou: o 11º Congresso da A.P.C.V.D.

Consideramos ter sido mais um grande evento organizado pela 
Associação com um grande número de associados presentes 
aos quais, desde já, agradecemos. Estendemos ainda o nosso 
obrigado a todas as empresas que participaram, sem as quais 
não seria possível a realização deste importante evento. 
Deixamos ainda o nosso especial agradecimento à Câmara 
Municipal de Oleiros que, na presença do Sr. Vice-Presidente 
Victor Antunes, nosso conterrâneo e amigo, colaborou com a 
A.P.C.V.D. como tem feito ao longo de todos os anos.

Por último, mas não menos importante, agradecemos também 
a todos os intervenientes no debate tido com os nossos 
sócios relativo aos mais diversos assuntos relacionados com a 
nossa atividade profissional e, claro, à nossa secretária, como 
sempre incansável em toda a logística do evento.

Quanto ao futuro, como sempre nos comprometemos, 
continuaremos a trabalhar em prol de todos os associados e 
esperamos a vossa colaboração.

Chegado o Verão, desejamos a todos umas excelentes férias 
e continuação de bons negócios.

Um abraço, José Mendes Antunes

MARIA JOSÉ SILVA - 913 546 855
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protecção de dados), só agora foi transposta para ser 
aplicada em Portugal. E, com ela, vem toda uma série de 
novas exigências que poderão vir a afectar o dia-a-dia dos 
nossos associados, no que à sua actividade diz respeito.

Na parte da apresentação de bens e serviços contámos 
com a participação do Professor Alberto Cabral Almeida, 
que falou um pouco do curso de informática que tem 
sido leccionado na APCVD, referindo-se também e 
principalmente à realidade da informática e da era digital 
daqui a 20/30 anos, bem como das radicais mudanças que 
tal vai implicar na vida de todos, incluindo a dos prestaneiros.

O Senhor Telmo Murtinheira, do Grupo Obicool, abordou 
questões relacionadas com o ramo dos seguros e também 
da informática, assuntos que ilustrou com exemplos 
concretos e situações reais, rematando com conselhos 
úteis para cada situação.

E, por último, a intervenção das empresas patrocinadoras, 
que além de uma breve apresentação dos seus produtos 
e serviços, brindaram todos os presentes com artigos de 
exposição de grande qualidade. 

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

uma boa disposição e alegria geral contagiante. Com efeito, 
continuamos a apostar em parcerias vantajosas para os 
nossos associados, bem como em produtos ou serviços 
com interesse para os comerciantes de venda ao domicílio, 
e ainda na formação dos nossos associados.

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

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

Andava eu com o meu pai, que já foi associado (Silvestre Luís Mar-
tins), ainda um rapazinho com pouca idade, mas nunca me esqueço 
deste episódio que aconteceu.

Um certo dia, o meu pai vendeu uma fritadeira a uma senhora 
por sinal já com idade avançada, o que fazia com que não tivesse 
alguns conhecimentos, como veio a revelar-se mediante o que 
aconteceu.

Ora bem, um determinado dia, em que a eletricidade não devia 
estar com a potência correcta, estava a senhora a preparar-se 
para fazer o almoço, e decidiu utilizar a dita fritadeira.
Esperou, esperou… e a fritadeira nunca mais aquecia. A senhora 
não foi de meias medidas, como estava farta de esperar e nada 
acontecia, colocou-a a aquecer no bico do fogão!...

Escusado será dizer que o resultado não foi o melhor… o fundo da 
fritadeira era de plástico e começou a derreter.

Nesse belo dia, não deve ter comido a bela da batata frita, e lá 
teve que alterar a ementa do almoço. Mas o certo é que no mês 
seguinte, quando fomos receber a prestação, a senhora reclamou 
e queria uma fritadeira nova, alegando que ainda estava na garantia.

O ferro de volta a casa

No início da minha actividade, lá andava eu a bater portas na zona 
de Coruche, com a finalidade de arranjar mais clientes.

Um dia vendi um ferro a uma senhora, que me deu algum dinheiro 
de sinal, mas mal saio para a rua, encontro-me com algumas vizi-
nhas dela, que me disseram logo que eu ia ficar sem o ferro e sem 
o dinheiro, porque ela não era de boas contas. Era conhecida como 
uma grande caloteira.

Pensei no que iria fazer para solucionar o problema e, nem passado 
uma meia hora, voltei a casa dessa dita senhora e, como quem não 
quer a coisa, pedi se ela me podia ir buscar o ferro para mostrar 
a uma vizinha que também estava interessada em comprar um 
igual, e depois já lho entregava  novamente.

Assim foi, peguei no ferro, deixei-lhe o dinheiro do sinal e ainda hoje 
a senhora está a espera do ferro. 

Gil Santos Martins
Associado nº133
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RGPD – REGULAMENTO GERAL 
DE PROTEÇÃO DE DADOS
O tema da protecção de dados tem sido muito badalado nos 
últimos tempos, com a entrada em vigor do regulamento 
no passado dia 25 de Maio. Mas a verdade é que, mesmo 
antes deste regulamento, já existia protecção de dados em 
Portugal, apenas não tinha a importância e o impacto que 
adquiriu com a nova legislação.

Então o que mudou com este regulamento?

Depende do “lado” em que se encontra. Se virmos da 
óptica de uma empresa por exemplo, ou de um vendedor/
prestador de serviços, tais entidades vão ter de provar 
que cumprem o regulamento caso sejam abordadas/
fiscalizadas pela entidade competente para o efeito, que é a 
Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD). 

Se abordarmos a questão da óptica do comprador/
adquirente de serviços, podemos constatar que este passa 
a ter mais direitos enquanto titular de dados pessoais. 
Com efeito, só podem ser recolhidos dados seus com o 
seu consentimento expresso, sendo que mesmo essa 
autorização é revogável. 

Pretende-se com isto que passe a haver mais transparência 
quanto ao tratamento que as empresas dão às suas 
informações, por exemplo, vão estar mais limitadas na 
partilha de dados com outras entidades para efeitos de 
marketing e/ou publicidade (agora já não podem facultar 
o seu contacto telefónico para efeitos de publicidades, 
por exemplo, o que vai ser um alívio, pois vamos deixar 
de receber as chamadas telefónicas relacionadas com 
as tão conhecidas vendas agressivas… isto a menos que 
prestemos o nosso consentimento para o efeito, por 
escrito).

E isto na prática quer dizer o quê?

A grande novidade acaba por ser a necessidade de 
consentimento expresso por parte dos clientes para 
recolher, usar e guardar os seus dados de identificação.

Com efeito, até agora, quem precisasse de recolher e tratar 
dados (e aqui estamos a falar de empresas), tinha apenas 
de pedir autorização à CNPD. Agora já não é bem assim, não 
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é necessária a autorização desta entidade, mas é preciso 
ser capaz de provar que consegue cumprir com as regras 
do regulamento, ou seja, tem de ser capaz de identificar 
os fluxos de dados que existem internamente, quer dos 
clientes, quer dos funcionários, quer dos fornecedores e 
tem de garantir que tem consentimento de todos para 
recolher, armazenar e usar esses dados, que tem de 
ser expresso. Ou seja, deixa de ser legal simplesmente 
recolher os dados dos clientes, partindo do pressuposto 
que há consentimento.

No caso dos associados, quem utilize os contratos de 
compra e venda disponibilizados pela APCVD, bastará 
incluir uma cláusula nos mesmos que preveja esta situação, 
conforme minuta que se apresentará mais à frente.

Para quem não utiliza contratos, terá à mesma de obter 
o consentimento por parte dos clientes, através de 
declaração assinada pelos próprios (basta assinar a 
declaração uma única vez e anexá-la à factura, ou guardá-la 
em local apropriado).

No caso das empresas com páginas online, também 
aqui será necessária a obtenção de consentimento por 
parte dos clientes/utilizadores. Ou seja, deixam de ser 
legais aquelas indicações de que “se está a usar o nosso 
site, é porque aceita que nós usemos os seus dados”, 
por exemplo. A abordagem deverá ser ao contrário, por 

exemplo: “Podemos usar os seus dados? Sim? Não?”. E 
tem de ser o utilizador a marcar a caixa do “sim” e a dar, de 
forma expressa, esse mesmo consentimento.

A este propósito, cumpre referir que as empresas têm de 
garantir formas de encriptação dos dados pessoais que 
tiverem à sua guarda, para aumentar o nível de segurança, 
e adaptar os seus sistemas internos para esse efeito. Por 
exemplo: deverão ter os computadores seguros com 
password, ter o software actualizado e programas originais, 
principalmente os anti-vírus, etc.
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Encarregado de Proteção de Dados (DPO – Data Protection 
Officer)

Em alguns casos, os vendedores/prestadores de serviços 
vão mesmo passar a estar obrigados a ter uma pessoa 
responsável pela proteção de dados. Essa figura chama-se 
“Encarregado de Proteção de Dados”, ou DPO (de Data 
Protection Officer), que pode ser nomeado internamente 
ou contratado. Não é obrigatória formação especializada, 
mas recomenda-se. 

No fundo, o DPO terá um papel de controlador dos processos 
de segurança, para garantir a protecção de dados no dia-
a-dia da empresa. Embora não seja obrigatório para todas 
as empresas, a existência do mesmo ou de um serviço 
externo que garanta essa função pode acrescentar muito 
valor aos processos de cumprimento das obrigações.

De acordo com o RGPD, “as empresas obrigadas a ter um 
Encarregado de Proteção de Dados são todas aquelas que 
tratem dados sensíveis em grande escala como atividade 
principal, todos os organismos públicos “exceto tribunais 
no exercício da sua função jurisdicional” e empresas que 
façam o “controlo regular e sistemático” dos titulares dos 
dados”, como é o caso do Facebook, por exemplo.

E o que são “dados sensíveis”? 
São informações como, por exemplo, a orientação sexual 
do titular, as crenças religiosas, os dados biométricos 
(marca da retina ou da impressão digital, por exemplo), etc.

Portanto, a menos que possuam este tipo de informação 
dos vossos clientes, os associados não estarão obrigados 
a ter um DPO.

Processos de Segurança e Tratamento de Dados

O regulamento obriga a um grande controlo do risco 
associado ao possível roubo de informação. Controlo 
este que deverá passar a ser garantido por medidas de 
segurança efectivas que assegurem a confidencialidade, a 
integridade dos dados e que previnam a destruição, perda 
e alterações acidentais ou ilícitas, ou a divulgação/acesso 
não autorizado de dados.

Desta forma, surge também o dever de comunicar falhas 
de segurança que comprometam os dados dos clientes 
armazenados à CNPD (por exemplo um assalto ao 

rgpd
r
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armazém/loja onde arquivem esta informação, se forem 
alvos de um ataque informático, ou mesmo se perderem 
algum dispositivo onde estejam armazenados os dados 
dos clientes, por exemplo uma pen ou um computador 
portátil).

Subcontratação 

Para quem tenha funcionários ao seu serviço (comissio-
nistas, empregados em lojas físicas), o regulamento obriga 
a que o empregador garanta que detém todas as autori-
zações dos responsáveis pelo tratamento de dados. Ou 
seja, os contratos existentes entre as partes (contratos de 
trabalho, de prestação de serviços ou outros) terão de ser 
revistos, para incluir uma cláusula referente à protecção de 
dados dos clientes dos empregadores.

Resumindo, podemos identificar cinco fases que envolvem 
a adaptação de uma empresa ao RGPD, que são:

1. Fase de diagnóstico – identificar os dados e o tratamento 
que lhes é dado;
2. Fase de revisão – rever se há consentimento dos titulares 
e alterar políticas de privacidade; 
3. Fase do DPO – perceber se a empresa é obrigada a ter 
um Encarregado de Proteção de Dados e nomear um, se 
necessário; 
4. Fase de implementação – adoptar os sistemas novos 
que forem precisos e executar as novas medidas; e 

5. Fase de compliance – garantir a contínua conformidade 
com o regulamento.

Esta preparação pode envolver custos, que variam muito 
dependendo da empresa e das necessidades de adaptação 
que vierem a verificar-se.

Coimas 

Atenção que o regulamento prevê coimas para quem violar 
as novas regras de protecção de dados, que podemos 
resumir da seguinte forma, em função da gravidade:
No caso de contraordenação muito grave (identificadas 
no artigo 37.º, da Proposta de Lei n.º 120/XIII), as coimas 
podem ir de: 
a) De € 5.000,00 a € 20.000.000,00 ou 4% do volume de 
negócios anual, a nível mundial, conforme o que for mais 
elevado, tratando-se de grande empresa;
b) De € 2.000,00 a € 2.000.000,00 ou 4% do volume de 
negócios anual, a nível mundial, conforme o que for mais 
elevado, tratando-se de PME;
c) De € 1.000,00 a € 500.000,00, no caso de pessoas 
singulares.

No caso de contraordenação grave (identificadas no artigo 
38.º, da referida Proposta de Lei ), as coimas podem ir de: 
a) De € 2500,00 a € 10.000.000,00 ou 2% do volume de 
negócios anual, a nível mundial, conforme o que for mais 
elevado, tratando-se de grande empresa; 

r
rgpd
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b) De € 1.000,00 a € 1.000.000,00 ou 2% do volume de 
negócios anual, a nível mundial, conforme o que for mais 
elevado, tratando-se de PME;
c) De € 500,00 a € 250.000,00, no caso de pessoas 
singulares.

Cabendo à CNPD definir o valor concreto da coima a aplicar, 
com base em critérios como as receitas da empresa, a 
dimensão da infracção, o seu caráter continuado, etc.

Riscos a ter em conta

E, como qualquer legislação que traga mais direitos para 
o consumidor, com ela vem também um risco acrescido 
de litigância, ou seja, de oportunidades de clientes mal 
intencionados vos prejudicarem, pois há mais abertura para 
que eles, enquanto titulares de dados por vós recolhidos, 
possam fazer uma queixa ou avançar para a Justiça para 
ver os seus direitos serem repostos.

Quais os direitos do cidadão enquanto titular de dados 
pessoais?

Podemos indicar, resumidamente, sete direitos:
1. Direito de acesso – o cliente pode pedir o acesso aos 
dados que tenham sobre si;
2. Direito de rectificação – o cliente pode solicitar que os 
seus dados sejam rectificados ou completados;
3. Direito a ser esquecido – o cliente pode pedir que os 
seus dados sejam apagados;
4. Direito à limitação do tratamento – o cliente pode pedir 

que o tratamento dos seus dados seja limitado, mediante 
algumas situações excepcionais;
5. Direito de portabilidade dos dados – o cliente pode pedir 
que esses dados sejam transmitidos a outro responsável 
pelo tratamento; 
6. Direito à oposição – o cliente pode opor-se, a qualquer 
momento, a que os seus dados sejam tratados para um 
determinado fim; e
7. Direito a que não sejam tomadas “decisões individuais 
automatizadas” – o cliente tem o direito de não ficar sujeito 
a nenhuma decisão tomada exclusivamente com base no 
tratamento automático dos seus dados pessoais.

Os Prestaneiros e o RGPD

Com a entrada em vigor do Regulamento geral de 
proteção de dados, surgem novas regras que se aplicam 
directamente à actividade dos nossos associados e, com 
elas, as inevitáveis dúvidas.
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A maior alteração, e a que terá maior impacto na actividade 
de venda ao domicílio, é necessariamente a obrigação de 
consentimento expresso por parte dos clientes de quem 
recolham dados pessoais. Com efeito, ao efectuarem uma 
venda, caso emitam uma factura ao cliente (que não seja 
ao consumidor final), em que o identifiquem com nome, 
número de contribuinte, morada, ou qualquer outro dado 
pessoal, têm de obter o consentimento expresso para 
recolher, usar e guardar os seus dados de identificação.

Como fazer isto?
Para os associados que utilizem os contratos de compra 
e venda disponibilizados pela APCVD, bastará incluir uma 
cláusula nos mesmos que preveja esta situação, conforme 
minuta que se apresenta:
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Para quem não utiliza contratos, terá à mesma de obter 
o consentimento por partes dos clientes, através de 
declaração assinada pelos próprios, conforme exemplo:

Esta declaração não precisa de ser preenchida e assinada 
de cada vez que fazem uma venda à mesma pessoa, basta 
assinar a declaração uma única vez (na primeira venda) e 
anexá-la à factura, ou guardá-la em local apropriado.

Residuos

COMO SE LIVRAR DE UM ELECTRODOMÉSTICO VELHO?

Certamente que muitos de vós já se depararam com 
a necessidade de se desfazerem de um frigorífico, 
fogão, televisão ou qualquer outro electrodoméstico, 
nomeadamente depois de venderem um novo equipamento 
aos vossos clientes. O que fazer então a esse frigorífico 
velho, por exemplo? Deixá-lo na rua junto ao caixote do lixo? 
No meio do campo? Ou levá-lo para o vosso armazém?

A resposta a estas perguntas é muito clara – não podem.

Os velhos electrodomésticos devem ser encaminhados da 
seguinte forma:
- Os electrodomésticos pequenos, como batedeiras, 
telemóveis, rádios, entre outros, podem ser depositados 
num dos Ponto Electrão existentes em todo o País (ver locais 
em www.amb3e.pt).
- Grandes equipamentos ou grandes quantidades de 
resíduos podem ser entregues num dos centros de recepção 
que estão preparados para receber, gratuitamente, todos 
os fluxos de REEE (Resíduos de Equipamentos Eléctricos e 
Electrónicos)
- Entrega nas Corporações de Bombeiros com protocolo 
com a Amb3E
- Também é possível solicitar os serviços da câmara 
municipal da área de residência para que o recolham no local.

Deixar um equipamento eléctrico ou electrónico de grande 
porte ao lado do contentor do lixo ou dos ecopontos, para 
além de ser prejudicial para o ambiente, dá direito a coimas 
que podem exceder os € 3.000,00 Euros. Caso não tenha 
como transportar, por si próprio, um aparelho de grande 
porte para o centro de recepção, pode também contactar 
os serviços municipais (câmara municipal ou junta de 
freguesia) e marcar um dia e uma hora para a recolha.

De acordo com a legislação em vigor e desde 13 de Agosto 
de 2005, que se aplica aos prestaneiros, os Distribuidores 
(Grossistas ou Retalhistas) são responsáveis por assegurar 
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gratuitamente a recolha de REEE, sem encargos para o 
detentor, na compra de um eletrodoméstico novo. Assim, no 
acto da compra de um Equipamento Eléctrico e Electrónico 
novo, e que desempenhe as mesmas funções que o REEE 
(resíduo) que detém, pode entregar este último, o qual, aliás, 
deve ser recebido gratuitamente. Se, em consequência 
das dimensões ou peso do REEE que detém não o puder 
transportar, pode solicitar à entidade que procede à venda 
do equipamento novo que recolha no seu domicílio o REEE, o 
que deverá também ser feito gratuitamente.

Uma vez devidamente entregues, os REEE vão para um 
centro de consolidação para triagem onde:
1. As organizações não-governamentais podem 
reaproveitá-los para os distribuir aos mais carenciados;
2. Ou são transportados para valorização e/ou reciclagem. 
Os materiais reciclados são, por sua vez, separados e 
usados como novas matérias-primas.

Segundo os dados da Comissão Europeia, dos REEE 
produzidos, mais de 90% são depositados em aterros ou 
incineram-se, o que tem custos elevados para o ambiente, 
visto que estes equipamentos contêm substâncias 
perigosas que, além de contaminarem o solo, o ar e as 
águas subterrâneas, apresentam riscos para a saúde 
humana. Em alternativa, os REEE devem ser encaminhados 
para os centros de recepção, que os armazenam até 
serem recolhidos pela entidade gestora que os encaminha 
para reciclagem. Alguns desses centros coincidem com 
os ecocentros municipais ou intermunicipais. Outros 
funcionam em empresas e distribuidores, como é o caso 
de alguns hipermercados.

Relativamente aos centros de recolha, na maioria dos 
centros de recepção, o horário de funcionamento limita-se 

aos dias úteis, durante as horas de expediente e nem todos 
recebem os vários tipos de resíduos abrangidos pela lei, 
pelo que um contacto prévio é sempre útil.

Em Portugal, existem duas entidades gestoras de REEE, a 
Amb3E e a ERP Portugal. Ambas têm uma rede de centros 
de recepção, onde pode deixar os seus REEE. Para saber 
qual o centro mais próximo de si, é só pesquisar na net.

Além dos centros de recepção, existem outros locais 
onde também se pode fazer a entrega dos pequenos 
electrodomésticos antigos, desde que não excedam os 
55 cm, com excepção das lâmpadas, os Pontos Eletrão. 
Estão localizados em quase todos os centros comerciais 
do país, lojas especialistas e postos de abastecimento da 
Galp. Para saber qual o Ponto Eletrão mais próximo de si, é 
só pesquisar na net.

Como de dividem os REEE?
- Grandes electrodomésticos;
- Pequenos electrodomésticos;
- Equipamentos informáticos e de telecomunicações;
- Equipamentos de consumo;
- Equipamentos de iluminação e lâmpadas fluorescentes;
- Ferramentas eléctricas e electrónicas (com excepção de 
ferramentas industriais fixas de grandes dimensões);
- Aparelhos médicos (com excepção de todos os produtos 
implantados e infectados);
- Instrumentos de monitorização e controlo;
- Distribuidores automáticos;

Se ainda assim subsistirem dúvidas sobre este assunto, 
existe um site que responde a todas as questões de “como 
se livrar do meu electrodoméstico velho” em 
www.PortaldoElectrodomestico.com.  
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Diversos

Declaração de Protecção de Dados

Informamos todos os associados que será enviada uma 
circular contendo uma Declaração de Autorização/
consentimento para recolha, tratamento e protecção 
de dados, que deverão preencher, assinar e devolver à 
APCVD, no envelope pré-franquiado disponibilizado para 
o efeito.

Como sabem, com a entrada em vigor do Regulamento 
sobre a Protecção de Dados, para podermos ter os 
vossos dados de identificação e para os podermos 
partilhar com os nossos parceiros, a fim de vos serem 
apresentadas propostas vantajosas, descontos e outras 
ofertas, precisamos do vosso consentimento, pelo 
que agradecemos que nos devolvam tais declarações 
assinadas o quanto antes.

Na mesma circular enviamos também uma declaração 
idêntica, mas para os associados apresentarem aos 
seus clientes, de modo a terem a autorização destes 
para terem os seus dados de identificação. Caso tenham 
alguma dúvida quanto ao preenchimento das mesmas, 
poderão entrar em contacto connosco. Estamos à vossa 
disposição.

Por último, para quem trabalhe com contratos, por uma 
questão de facilidade, vai escrita a cláusula referente 
à protecção de dados que deverão passar a incluir nos 
vossos contratos. Isto será válido para novos clientes, pois 
para os que já têm contrato assinado, bastará a declaração.

Queimas e Queimadas
Estamos no tempo do calor e, como não podia deixar 
de ser, dos incêndios. No entanto, esta é também a 

altura escolhida para eliminar restos das podas e outros 
resíduos agrícolas através das chamadas queimas, o que, 
por vezes, poderá conduzir a um incêndio, ainda que não 
intencional.

Com efeito, como todos sabem, uma pequena mudança 
no vento, uma fagulha que salte e entre em contacto 
com uma zona seca e inflamável poderá conduzir a um 
fogo indesejado e que poderá tornar-se rapidamente 
incontrolável.

Por esta razão é que estas práticas são proibidas por 
lei, constituindo contra-ordenações, que podem levar 
a que os infractores apanhados em flagrante sejam 
condenados no pagamento de coimas, que poderão ir de 
€ 140,00 (cento e quarenta euros) a € 5.000,00 (cinco 
mil euros), no caso de pessoas singulares, e de € 800,00 
a € 60.000,00 (sessenta mil euros), no caso de pessoas 
colectivas (empresas) – DL n.º 124/2006, de 28 de Junho, 
na redacção que lhe foi dada pelo DL n.º 83/2014, de 
23/05.

No verão é quando vigora o período crítico e, durante este, 
não se pode realizar queimas nos espaços rurais – alínea 
b), do n.º 1, do artigo 28.º, do referido – apenas existe 
uma excepção para a queima de sobrantes de exploração 
decorrente de exigências fitossanitárias de cumprimento 
obrigatório, a qual deverá ser realizada com a presença de 
uma unidade de um corpo de bombeiros ou uma equipa 
de sapadores florestais.

Pode-se fazer uma queima em todos os espaços rurais, 
fora do período crítico e desde que não se verifiquem 
os índices de risco temporal de incêndio de níveis muito 
elevado e máximo (n.º 2, do artigo 28.º). No entanto, 
também deverá ter em atenção o estipulado no artigo 
39.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de 
Dezembro, segundo o qual: “É proibido acender fogueiras 
nas ruas, praças e mais lugares públicos das povoações, 
bem como a menos de 30 m de quaisquer construções 
e a menos de 300 m de bosques, matas, lenhas, searas, 

diversos
d
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palhas, depósitos de substâncias susceptíveis de arder 
e, independentemente da distância, sempre que deva 
prever-se risco de incêndio”.

A realização de queimadas só é permitida fora do período 
crítico e desde que o índice de risco temporal de incêndio 
seja inferior ao nível elevado, e também só é permitida 
após licenciamento na respectiva câmara municipal, ou 
pela junta de freguesia, se a esta for concedida delegação 
de competências, na presença de técnico credenciado 
em fogo controlado ou, na sua ausência, de equipa de 
bombeiros ou de equipa de sapadores florestais.
Artigo 40.º, do Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de 
Dezembro:
1 — É proibido fazer queimadas que de algum modo 
possam originar danos em quaisquer culturas ou bens 
pertencentes a outrem.
2 — A câmara municipal pode autorizar a realização de 
queimadas, mediante audição prévia dos bombeiros da 
área, que determinarão as datas e os condicionamentos a 
observar na sua realização.

No entanto, como a limpeza de terrenos se torna difícil, e 
muitas vezes impossível, sem o recurso a estes meios, o 
que fazer? Poderá realizar estas acções com assistência 
das autoridades competentes, nas situações previstas na 
lei, a saber:

Desta forma, consegue ver-se livre dos resíduos 
indesejáveis de forma segura e sem correr o risco de vir a 
ser multado. Apesar de ser um serviço pago, é preferível, 
em vez de correr um risco e de te ter uma despesa 
acrescida.

A título de curiosidade: sabe a diferença entre queimas e 
queimadas?

Queima – o uso do fogo para eliminar sobrantes de 
exploração, cortados e amontoados; 

Queimadas – o uso do fogo para renovação de pastagens 
e eliminação de restolho e ainda, para eliminar sobrantes 
de exploração cortados mas não amontoados.

diversos
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Rifas
Informamos que a venda das rifas no dia do Congresso para 
o sorteio, foi bem aceite por todos os presentes, o que muito 
agradecemos.

O sorteio foi feito no próprio dia do congresso, como quem 
estava presente pode confirmar e a rifa sorteada foi a nº78 

Quotas em Atraso
Como todos sabem, a APCVD, como qualquer outra 
entidade, tem de fazer face a despesas fixas todos os meses, 
como água, luz, comunicações… e a verdade é que tal tarefa 
se torna difícil quando a entrada de lucros não é certa e não 
acompanha estas exigências a nível das despesas.

Dito isto, solicitamos a todos os associados que procedam 
ao pagamento das suas quotas atempadamente e que 
não se deixem atrasar, nem guardem tudo para o final do 
ano, podendo optar por fazer uma transferência bancária 
mensalmente e, assim, estarão sempre em dia, ajudando 
também a Associação a fazer face às suas despesas mensais.

Apelamos também a todos os nossos associados que tenham 
quotas em atraso no sentido de regularizarem a situação, pois 
o atraso não só torna cada vez mais difícil a regularização, 
como dificulta a gestão receita/despesa da APCVD.

O pagamento poderá ser feito por transferência bancária 
para o NIB da APCVD – NIB: 0010.0000.20457180001.39, 
por depósito na conta da Associação, envio de cheque ou 
em numerário na nossa sede.

cor - rosa que pertencia ao nosso associado nº260, Carlos 
Filipe Ciência Pereira. Parabéns ao associado e, mais uma vez, 
muito obrigada a todos quanto contribuíram para que este 
sorteio se realizasse. Mais informamos que a receita reverte 
para a Associação.

Lar Ibérico

A Associação tem o prazer de anunciar que temos uma 
nova parceria, na área do mobiliário, com a empresa Lar 
Ibérico. 
Agradecemos a colaboração de todos os associados, 
quer com esta empresa, quer com as restantes empresas 
com quem temos parcerias, no sentido de demonstrarem 
o vosso interesse e apoiarem quem aposta em nós, quer 
enquanto Associação, quer nos seus associados.
Para mais informações, poderão entrar em contacto com 
o Senhor Hélder Martins (vendedor), para o número 963 
779 620.

JMEstofos

Aproveitamos para informar que, tendo falado com a 
empresa JMEstofos, ficou acordado que, para quem pagar 
a pronto, esta empresa faz um desconto de 3% em cada 
encomenda.
Esperamos que tal atenção seja do vosso agrado, e que 
colaborem com os parceiros APCVD.

Férias

Informamos que a sede da APCVD se encontrará 
encerrada de 20 a 31 de Agosto para férias. Pedimos as 
nossas desculpas pelo incómodo que possa causar e 
aproveitamos uma vez mais para desejar a todos BOAS 
FÉRIAS!
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