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EDITORIAL

Muito sensibilizados, os membros da Direção e demais 
corpos sociais da APCVD não podem deixar de se sentir 
honrados pela confiança depositada para um novo man-
dato de dois anos à frente da nossa Associação.

Os dois anos anteriores foram dois anos difíceis, domina-
dos por esta mudança brusca e inesperada nas nossas vi-
das pessoais e empresariais, sendo que muitas vezes não 
sabíamos como agir, que medidas tomar perante a para-
lisia que nos era imposta, não sabíamos como dar ânimo 
e responder aos associados que, com os seus problemas 
e contas por pagar, iam suscitando a nossa intervenção e 
perguntavam, legitimamente, muitas vezes impacientes, 
então a Associação não faz nada? E não era mesmo pos-
sível fazer nada! Felizmente que a esmagadora maioria 
compreendeu a situação e aguentou firme. 

Neste momento em que todos esperamos que o pior 
já tenha passado vamos encarar o futuro com algum op-
timismo, com determinação e vontade de recuperar o 
tempo perdido. A participação significativa de associados 
na Assembleia Geral do dia 19 de Maio passado e as pa-
lavras e intervenções de vários associados são a demons-
tração que a Associação continua viva, que pode desem-
penhar um papel importante na união dos associados e 
na defesa dos seus legítimos interesses e que vale a pena 
lutar e não desistir. 

É certo que não se pode esperar de uma Associação o 
que ela não pode dar porque cada um dos associados tem 
os seus próprios problemas com que tem que se debater 
e resolver. E fica desde já o nosso alerta para a situação 
económica e social do país que não é fácil e todos tere-
mos que contar com isso nos próximos tempos.

Naquilo que nos for possível, naquilo que estiver ao 
nosso alcance e no respeito pelos Estatutos e pelas leis 
do país, a Direção e os demais órgãos sociais não regatea-
rão esforço e boa vontade para sermos uma voz na defesa 
dos associados, para responder às suas solicitações e para 
constituirmos um elo de ligação entre todos. Contamos 
com a participação e com o esforço de todos e de cada um.

A Direção da APCVD 
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ASSEMBLEIA GERAL DE 19 DE MAIO 

Reuniu-se no passado dia 19 de Maio de 2019, no res-
taurante Valoásis, sito no Vale da Borra, A-dos-Cunhados, 
concelho de Torres Vedras, local para onde se encontrava 
convocada em virtude de o Presidente da Mesa da As-
sembleia Geral ter verificado não existirem condições 
para que decorresse na sede social da sociedade devido 
ao distanciamento social obrigatório imposto pelas medi-
das relativas à Covid 19, a Assembleia-Geral Ordinária da 
A.P.C.V.D. (Associação Portuguesa dos Comerciantes de 
Venda ao Domicílio), com a seguinte ordem de trabalhos: 

PONTO UM - Apreciação e deliberação dos relatórios 
de gestão e contas da Direcção referentes ao exercício 
dos anos de 2019 e 2020, bem como dos relatórios e 
parecer do Conselho Fiscal;

Ponto DOIS - Deliberação sobre a proposta de apli-
cação de resultados;

Ponto TRÊS - Apreciação geral da administração e 
fiscalização da Associação relativamente aos exercícios 
dos anos de 2019 e 2020;

Ponto QUATRO - Eleição dos novos titulares dos ór-
gãos sociais para o biénio 2021/2023.

Marcaram a sua presença 35 associados.
A assembleia foi presidida pelo Presidente da Mesa, 

Carlos Manuel Garcia João, secretariada pelo Vice-Pre-
sidente da Mesa, Armindo Batista de Almeida Carvalho, 
por João Martins Batista (1.º Secretário) e João Ramos 
Esteves Gonçalves (2.º Secretário). 

Na assembleia foram aprovadas por unanimidade as 
contas de 2020, mas também as de 2019 uma vez que, 
devido à situação pandémica, tinha sido impossível reali-
zar a Assembleia-Geral no ano de 2020 com vista à apro-
vação das contas de 2019.

De seguida passou-se à votação, por voto secreto, da 

única lista apresentada para os órgãos sociais referentes ao 
biénio 2021/2023, composta pelos seguintes elementos:

• Assembleia-Geral:
Presidente: Carlos Manuel Garcia João
Vice-Presidente: Armindo Batista 
de Almeida Carvalho
1.º Secretário: João Martins Batista
2.º Secretário: João Ramos Esteves Gonçalves

• Conselho Fiscal:
Presidente: Sérgio Filipe Gonçalves
Relator: Carlos Manuel Mateus Nunes António
Vogal: José Manuel Simões Nascimento

• Direcção:
Presidente: José Carlos Dias Mateus
Vice-Presidente: António Mendes de Almeida
Secretário-Geral: Abílio Jorge Lourenço Luís
Tesoureiro: Adérito de Jesus Gonçalves
Vogal: Filipe André Mateus Afonso

A lista foi aprovada por 33 votos a favor e 2 abstenções.
Os titulares dos órgãos eleitos tomaram de imediato 

posse, em cerimónia de tomada de posse, com a assina-
tura da acta por parte dos reeleitos membros dos órgãos 
sociais, troca de cumprimentos e votos de sucesso para o 
novo mandato.

NOVO MANDATO

Um novo ciclo na vida associativa para o segundo se-
mestre 2021 e uma nova etapa na vida de todos nós.

Agradeço a todos os sócios que marcaram presença no 
passado dia 19-05-2021. Mais dois anos em que espera-
mos honrar a confiança que os sócios depositaram em 
nós e que aceitamos como uma oportunidade que é dada 
à nossa equipa para continuar o esforço de fazer o me-
lhor possível em prol da nossa Associação.

Agradeço também à mesa da assembleia geral e ao 
conselho fiscal terem aceite continuar nos seus postos.
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Depois de uma época tão negativa que coincidiu com 
a maioria do tempo do mandato anterior e na convicção 
que o pior já tenha passado vamos ter que cerrar fileiras 
porque só assim poderemos recuperar o tempo perdido. 

Quando falo em recuperar o tempo perdido não quer 
dizer que temos cartas na manga para jogar, que temos 
soluções milagrosas, que vamos acabar com os proble-
mas dos associados e da Associação, não temos preten-
sões a aparecer como salvadores.

Recuperar o tempo perdido significa que temos von-
tade desde logo de retomar os eventos da Associação o 
congresso, o almoço convívio e mais algum evento que os 
associados estão habituados.

Recuperar o tempo perdido é continuar a fazer o esfor-
ço possível para revitalizar a Associação, para fazer com 
que os sócios tenham orgulho nela e vejam utilidade em 
permanecerem ligados a ela, para fazer com que a As-
sociação chegue ao conhecimento dos nossos clientes e 
fornecedores, para tentar a entrada de mais sócios que 
lhe possam dar mais força. 

Continuaremos agradecidos e atentos às empresas que 
cada vez mais querem publicitar os seus produtos através 
da nossa revista, quer as que já cá estão há vários anos 
quer as que entraram de novo. Trata-se de um enorme 
contributo que nos dão e esperamos reforçar ainda mais 
o agradecimento que lhe queremos dar. Quanto mais a 
associação for forte e credível melhor poderemos retri-
buir às empresas que nos ajudam.

Precisamos da colaboração dos associados, são bem 
vindos todos os contributos, todas as opiniões e até as 

criticas. Temos os nossos limites, nem sempre é possível 
atingir objectivos que gostaríamos, mas não iremos fazer 
nada que não tenhamos a certeza de que está bem feito 
ou que seja ilegal. Os associados sabem isso e não podem 
esperar o que não podemos dar. 

Gratos por tudo.
Um grande abraço de agradecimento a todos.

Associado nº6
José Carlos Dias Mateus  

HISTÓRIA DOS ASSOCIADOS

Dia terrível... 

Este memorável dia foi a 10 de Fevereiro de 1986.Co-
meça aí a minha aventura de prestaneiro.                                      

Sendo esse o meu primeiro dia a angariar clientes, “ba-
ter portas” como é mais conhecido na nossa classe, era 
altura de Carnaval e por coincidência também fazia anos.

A minha experiência de condução como aliás a da 
maioria dos colegas não era muita. Morava na altura 
em Alfeizerão e fui começar o trabalho a Pataias, o que 
já achei uma eternidade para lá chegar. Para começar a 
adaptar-me à Ford Transit que já era um carro enorme 
para quem tinha tirado a carta de condução num Golf, 
fui para um largo já em Pataias à frete dum restaurante 
para treinar a marcha atrás. Escusado será dizer que pa-
recia uma serpente às curvas, não estava fácil...

A certa altura cansado de levar farinha e ovos pela cara 
devido aos festejos carnavalescos, retirei-me mais para a 

QUALIDADE E EXPERIÊNCIA HÁ MAIS DE 50 ANOS!

Sede e Fábrica: Rua 5 de Outubro, nº 53
2565-712 RUNA - Torres Vedras

Tel.: 261-335550      Fax: 261-335559

E-Mail: bomrepouso@iol.pt Web: www.colchoesbomrepouso.com
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periferia da vila. Avistei uma casa ao fundo com uma ser-
ventia não muito larga e lá fui eu tentar vender à senhora 
convencido que conseguia virar a carrinha à sua porta o 
que não aconteceu. Lá tive eu de fazer marcha atrás por 
pouco tempo e parei  logo dentro duma vala. Chamei o 
marido da senhora que prontamente me veio ajudar com 
uma prancha de madeira e lá encaminhámos a carrinha 
novamente para a estrada. 

Acontece que ficou com uma pequena mazela no guar-
da-lamas e como era o primeiro dia não queria aparecer 
junto do patrão com o veículo já amassado. Dirigi-me 
então a uma oficina onde mandei reparar o prejuízo, mas 
dentro da oficina havia um pilar ao meio e ao fazer a 
manobra mais um arranhão: segundo toque, está bonito, 
para começar não está mau, pelo menos dou trabalho aos 
bate-chapas!

Consegui quatro clientes nesse dia, mas com todas es-
tas peripécias cheguei à noite a dizer mal da minha vida 
e com um saldo negativo.

Uma pequena história que diz bem das dificuldades 
que no início sentíamos nesta atividade.                                                      

Não foi fácil, este dia estará eternamente gravado na 
minha memória.... 

Sócio número 158
João Esteves 

A MISSÃO CONTINUA

E já lá vão 22 anos que trabalho na APCVD. A missão 
desde o primeiro dia que entrei foi dar sempre o melhor, 
adaptar-me e dar execução ao programa das Direções 
que se foram sucedendo, procurar ter sempre tudo or-
ganizado, ouvir os associados em tudo o que precisavam 
e tentar resolver todos os assuntos relacionados com o 
funcionamento desta Associação.

Ao longo destes anos trabalhei diretamente já com 
muitos associados que integraram os órgãos sociais da 
Associação, e até ao momento já decorreram 12 manda-
tos. Durante todo este tempo tive o privilégio de acom-
panhar de perto o funcionamento da APCVD e parti-
cipar na organização dos seus vários eventos. Por isso 
posso dar testemunho que a preocupação de todas estas 
Direcção e de todos os elementos que têm integrado os 
demais órgãos sociais é sempre lutar pela dignificação da 
Associação e pelo apoio aos seus associados.

No passado dia 19 de Maio, esta equipa com quem 
tenho a honra de colaborar resolveu renovar por mais 
dois anos a missão de continuar activa a vida associativa 
e fazer tudo para que a APCVD continue a dar o seu 
melhor em prol de todos os seus associados. De facto 

os primeiros 2 anos deste mandato não foram nada fá-
ceis face à situação que o País vem enfrentando desde 
Março de 2020. Todos sabemos que ainda não está tudo 
normalizado, mas está no bom caminho, se todos nós 
colaborarmos.

Pela minha parte continuarei a desempenhar as minhas 
funções com todo o empenho e da melhor maneira que 
consiga, vou estar sempre aqui para tudo o for necessário 
e esteja ao meu alcance. Tenho a certeza que vai tudo 
correr bem, como nos dois anos anteriores. Onde existe 
profissionalismo, organização e harmonia serão sempre 
alcançados os objectivos e haverá sempre lugar para o 
sucesso. 

Gostaria também de poder contar com a colaboração 
dos associados e perante isso volto a alertar para que 
sempre que tenham dúvidas, situações para esclarecer, se 
precisem de alguma coisa da nossa parte, que entrem em 
contacto connosco. Só assim as coisas poderão funcionar 
e só assim fará sentido este espirito associativo.

Resta-me dar os Parabéns a esta Direcção e aos restan-
tes elementos dos órgãos sociais da APCVD, desejando 
que consigam por em prática todos os seus projectos. 
Pela minha parte podem contar comigo, com todo o meu 
esforço e empenho. Para isso contamos também com a 
colaboração e participação de todos os associados e que 
permaneça todos os dias a união, entre-ajuda para se po-
der alcançar o pretendido.

Não posso deixar também um agradecimento especial 
a todas as empresas e entidades que confiam na APCVD 
e que de alguma forma também fazem parte dela. A to-
dos muito obrigado!

Grata por pertencer a este grupo associativo.

A secretária
Silvina Marçal 
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• SOMOS LIDERES EM INOVAÇÃO!

• CONTEMPLAMOS CADA PEÇA 
COMO SENDO ÚNICA!

• PRIMAMOS PELO RIGOR E DEDICAÇÃO!

SOBRE NÓS

Com muitos anos de experiência a Marinox, 
é uma empresa especializada na venda de 
cutelaria para fins comerciais ou residenciais. 

Comercializamos cutelaria em aço e inox, com 
requinte e qualidade.

Importamos e exportamos para todo o mundo.

PRODUTOS

Comercializamos produtos de design comtemporâneo, distribui dos pela linha 
moderna, intemporal, clássica e design alternativo.

Comercializamos todos os tipos de talheres, representando as melhores marcas 
com selo de qualidade e garantia.

Uma variedade de gamas, desde produtos para embelezar a sua mesa e 
utensilios de cozinha que necessita para o seu dia a dia.

Produtos de qualidade, práticos e definitivamente usáveis.

Feitos para durar.

VALORES

A Marinox tem-se guiado por princípios 
sustentados numa cultura empresarial, onde as 
relações de confiança e espirito de 
partilha são o inicio preponderante para 
incontornáveis acessos aos objectivos traçados.

Propondo-se ser uma referência no 
sector das cutelarias e utlidades domésticas.

TRENS DE COZINHA INOX
PORCELANAS • ALUMÍNIOS

FAQUEIROS

Mário Gomes da Silva
Rua Linhares Lot. 8 Stº. Estevão, Briteiros

Fernando Machado
Comercial • 914 296 474

4805-448 Guimarães

253 577 892 / 933 313 071

info@marinox.pt

www.marinox.pt
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O QUE SÃO OS FALSOS RECIBOS VERDES?

No propósito de informar os associados sobre temas 
que podem interessar a alguns e que mesmo não interes-
sando é conveniente saber, vamos apresentar uma peque-
na informação sobre um tema que aparece referenciado 
na imprensa como a questão dos “falsos recibos verdes” 
e que, ultimamente, vem sendo objecto de medidas de 
fiscalização e forte punição por parte das autoridades 
competentes, nomeadamente por parte da Inspeção do 
Trabalho. 

Não entrando em grandes detalhes e rigores jurídicos, 
até porque a matéria tem uma certa complexidade, va-
mos fornecer algumas indicações gerais sobre o que está 
em causa e sobre a prática da inspecção do trabalho para 
detetar e punir estas situações, que geralmente acabam 
no Tribunal do Trabalho.

O que é um falso recibo verde? 
O “falso recibo verde” é uma expressão usada para 

classificar um trabalhador que em termos contratuais é 
um prestador de serviços ou trabalhador independente, 
com atividade aberta nas Finanças e que passa os cha-
mados recibos verdes, mas que, na verdade, essa aparen-

te “independência” esconde um trabalhador por conta 
de outrem que deveria exercer funções ao abrigo de um 
contrato normal de trabalho (trabalho subordinado).

Ao contratar trabalhadores com recibos verdes quando 
os deveria contratar como trabalhadores subordinados, 
a entidade patronal faz algumas poupanças como, por 
exemplo, não ter que pagar o subsídio de férias e de Natal, 
evita descontos para a segurança social, permite afastar 
os encargos decorrentes do vínculo laboral, custos com 
despedimentos, e outros. Porém, trata-se de uma prática 
ilegal e que pode lesar bastante o trabalhador em causa.

Como é que se sabe se uma relação laboral se pode 
integrar nos recibos verdes ou deve ser qualificada 
como um contrato de trabalho subordinado?

Para responder a esta questão deve considerar-se, em 
primeiro lugar, que a subordinação jurídica é o elemento 
mais característico de uma relação laboral que é desen-
volvida ao abrigo de um contrato de trabalho. 

Se o prestador do trabalho tem que obedecer às ordens 
da pessoa ou entidade a quem presta os seus serviços e 
se, não obedecendo, está sujeito a algum tipo de sanção, 
este é desde logo um indício que está em causa um con-

Alto da Bela Vista Pav. 30
2735-340 CACÉM

214 267 590
geral@artauria.com

www.artauria.com

LOUCINOX
de Carlos Luis Barbosa Castelhano

Armazém de Louças, Vidros, Cutelarias
e Utilidades Domésticas

962 163 123 ∙ 910 918 076 Rua do Espinheiral, N.º 3 - Candeeiros
2475-015 BENEDITA
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Nelson Santos
Comercial

911 123 727
nelson.santos@taurus-europe.com

Grandes marcas 
para sua casa
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trato de trabalho subordinado não sendo, pois, aplicável 
o regime dos recibos verdes. 

Outro indício tem a ver com a questão da chamada 
dependência económica do trabalhador e da sua exclu-
sividade em relação à entidade a quem presta serviços. 
Ou seja, se a pessoas trabalha apenas para aquele patrão 
e se a sua fonte de rendimentos é apenas aquela, é outro 
sinal claro que é ilegal passar recibos verdes e que deveria 
ser elaborado um contrato de trabalho subordinado com 
todas as consequências daí decorrentes.

Outros indicadores próprios do contrato de trabalho 
subordinado é a existência de horários de trabalho defi-
nidos pela empresa, se há controlo das horas de trabalho, 
o que acontece no caso das faltas, entre outros requisitos 
deste tipo de contratos e que não se aplicam no caso do 
trabalho ser prestado em regime independente com pas-
sagem de recibos verdes.

Finalmente outra área que é considerada para distinguir 
os dois tipos de contrato tem a ver com o local de traba-
lho, se o trabalhador/prestador está integrado num depar-
tamento da empresa ou num local específico, de quem é 

o equipamento utilizado, se há formação obrigatória, obri-
gatoriedade de reuniões ou avaliação de desempenho. 

Mecanismo de combate utilizado pelas autorida-
des da inspecção das condições do trabalho e como a 
situação é vista pelo Tribunal.

Quando a inspecção deteta uma situação em que pode 
haver dúvidas sobre a natureza da relação laboral, muitas 
vezes na sequência de denúncia ou queixa por parte dos 
interessados ou de terceiros, o inspetor do trabalho lavra 
um auto e notifica a empresa para retificar a situação ou 
defender-se no prazo de 10 dias. Assim, é dada hipótese 
da empresa provar que se trata de facto de uma prestação 
de serviços independente e que a passagem de recibos 
verdes se aplica aquela situação. 

Se o assunto não for esclarecido e resolvido na fase ad-
ministrativa, o inspetor do trabalho faz uma participação 
ao Ministério Público abrindo-se um processo judicial 
para definir a situação.

Perante os elementos do processo, o tribunal vai ana-
lisar e qualificar a relação jurídica em causa, podendo 
extrair uma das seguintes conclusões:
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Ou reconhece que está em causa um caso de falsos 
recibos verdes e nesse caso determina que a prestação 
de serviços seja convertida em contrato de trabalho su-
bordinado com a consequente integração do trabalhador 
nos quadros da empresa, pagamentos à segurança social 
e outras sanções (coimas, pagamentos em atraso, perdas 
de apoios e subsídios públicos etc); ou o Tribunal conclui 
pela não existência de uma relação laboral dissimulada 
e, nesse caso, a prestação de serviços com recibos verdes 
continua a valer como tal. 

Para maiores desenvolvimentos sobre esta matéria po-
dem consultar-se os artigos. 11º e 12º do Código do Tra-
balho, o artigo 15º-A da Lei 107/2009, a Lei 63/2013 e 
a Lei 55/2017.

Anota-se finalmente que no caso dos contratos de ven-
da à comissão, que tanto quanto sabemos é a modalidade 
praticada pela maioria dos associados da APCVD, são 
entregues mercadorias ao comissionista (ou comissário) 
que as vende e é remunerado em função das suas vendas 
e/ou das cobranças que faz. Tecnicamente, um contrato 
de comissão é aquele em que o comissário exerce um 
mandato sem representação isto é pratica os atos (ven-

das) em nome, no interesse e por conta do mandante 
(empresário).

Ora, nestes casos, embora haja alguns elementos pró-
prios do contrato de trabalho é defensável que não se 
verificam os requisitos essenciais e mais marcantes do 
contrato de trabalho subordinado, sendo antes um caso 
típico de uma actividade independente em que o comis-
sionista atua autonomamente, sem remuneração fixa, 
sem horários definidos e sem controlo direto por parte 
do mandante (salvo obviamente quanto á obrigação de 
prestar contas em relação à mercadoria que levantou, às 
vendas e às cobranças que fez).

O termo “recibo verde” é uma denominação comum e 
genérica para falar de trabalhadores independentes e que 
continua a utilizar-se na linguagem corrente. Hoje em 
dia, na medida em que a emissão se faz por meios elec-
trónicos, deixou de fazer sentido falar em recibos verdes 
cuja denominação decorria da cor verde das cadernetas 
desses recibos em suporte de papel.

O advogado 
Joaquim Silvério Mateus  
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COMPRAR A GRANEL: UM HÁBITO 
ANTIGO QUE RETORNA… 

Cada vez mais, existem hábitos antigos que voltam a 
entrar nas nossas vidas.

Assim é com as compras a granel! Em tempos, os nos-
sos pais e avós costumavam fazê-lo frequentemente. Os 

mais velhos lembram-se certamente das “lojas” ou “ven-
das” com as chamadas tulhas (caixas de madeira) dis-
postas atrás do balcão com arroz, açúcar, cereais e ou-
tros géneros alimentícios que o merceeiro embalava com 
mestria em cartuchos de papel de embrulho e levava à 
balança (pagava-se o papel ao preço do produto embala-
do!). Com o desenvolvimento das superfícies comerciais, 
com as exigências de rótulos, informações nutricionais, 
novas condições de higiene, e também com a maior rapi-
dez e facilidade de manuseamento dos produtos emba-
lados, aquele hábito foi-se perdendo ao longo dos anos. 

Hoje em dia, por razões que têm a ver com taxas e 
impostos a incidir sobre o plástico e também face a uma 
maior consciência ambiental, a prática das compras a 
granel parece estar de volta.

Esta prática das compras avulso não deixa de ter algu-
mas vantagens. De acordo com a DECO Proteste, em 
65% dos casos é mais barato comprar a granel, dado que 
não tem que se pagar pela embalagem dos produtos. Esta 
prática induz os consumidores a levar os seus próprios 
sacos ou frascos reutilizáveis. Por outro lado pode tam-
bém contribuir para reduzir o desperdício alimentar na 
medida em que a pessoa não está sujeita à quantidade da 
embalagem podendo comprar apenas a quantidade que 
necessita. Pode também ser uma alternativa mais sau-
dável, uma vez que terá melhor acesso a produtos mais 
nutritivos e, em grande parte, não processados, sendo 
também uma opção mais ecológica. 

As compras a granel evitam a utilização de embalagens 
(plásticas e não só) que, em muitos casos, são completa-
mente prescindíveis.

“Da autoria da equipa redatorial”

TAMANHO MÍNIMO DA LETRA E ESPAÇA-
MENTO DAS LINHAS NOS CONTRATOS COM 
CONSUMIDORES FINAIS

A nossa vida comercial está cada vez mais sujeita a exi-
gências legais e burocráticas a que não podemos fugir.

Desta vez dá-se conta que foi publicada a Lei n.º 
32/2021, de 27 de maio, que veio introduzir alterações 
ao Regime Jurídico das Cláusulas Contratuais Gerais 

Contabilidade Gestão Consultoria

Facturar - Informática e Gestão, Lda
Email: geral@facturar.pt

Rua 1º Dezembro, nº4
1º Loja 29 C.C. Cidade Velha

2560-300 Torres Vedras

Tlf. 261 31 36 81 / 261 02 98 28
Fax. 261 314 344

www.grupofacturar.pt

Conheça agora também 
as novas áreas de Facturar 
que podem ajudar o seu 
negócio a crescer:
Rent-a-car - www.factucar.pt
Seguros
Parceria com trabalho temporário

O parceiro ideal para
o seu negócio.

Contacte-nos já!
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(RJCCG), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 446/85, de 25 
de outubro.

 O RJCCG prevê várias restrições e requisitos relati-
vamente às cláusulas nos contratos celebrados com os 
consumidores finais. Assim esta lei veio determinar que 
os contratos não podem ser redigidos ou conter cláusu-
las com um tamanho de letra inferior a tamanho 11 ou 
2,5 milímetros, sendo obrigatório um espaçamento entre 
linhas que não pode ser inferior a 1,15 (trata-se de refe-
rências previstas no programa word). 

Anota-se que estas restrições só se aplicam aos contra-
tos com consumidores finais, não se aplicando às transa-
ções entre empresas. Esta restrição entrará em vigor no 
dia 25 de agosto de 2021. Até lá vai ainda ser publica-
da uma Portaria com regulamentação adicional sobre o 
tema de que oportunamente daremos conta.

“Da autoria da equipa redatorial”

O CONSUMO DOS ELECTRODOMÉSTICOS E 
ALGUMAS DICAS PARA REDUZIR A FATURA 
DA ELETRICIDADE (1)

Dizem as estatísticas que mais de 55% da energia gasta 
nas nossas casas é da responsabilidade de um pequeno 
número de electrodomésticos. Por vezes estão a consumir 
electricidade mesmo não estando a ser utilizados. Mas, 
como não podemos viver sem eles e como são preciosos e 
mesmo indispensáveis para o nosso estilo de vida, haverá 
que saber o mais possível sobre as opções de escolha no 
momento da sua compra e algumas medidas para reduzir 
o consumo e consequentemente a fatura da energia.

A informação que segue é certamente do conhecimen-
to da generalidade dos associados da APCVD. Porém, a 
equipa redactorial do Prestaneiro seleccionou este tema 
na convicção de que “o saber não ocupa lugar” e que está 
a dar uma pequena ajuda aos associados para que pos-
sam prestar um melhor serviço aos seus clientes e assim 

diferenciarem-se cada vez mais e melhor da concorrência.

Os Eletrodomésticos que consomem mais energia 
e que medidas tomar para reduzir a fatura

O frigorífico, a televisão, a máquina de lavar roupa, 
o forno, o microondas e o computador são alguns dos 
eletrodomésticos que consomem mais energia, com um 
importante impacto na fatura de eletricidade.

Começando pela opção de compra, há que não esque-
cer que os da classe energética mais elevada, ou seja os 
da classe A+++, são os que apresentam o consumo de 
energia mais reduzido.

Vejamos um por um os referidos electrodomésticos.

1. Frigorífico
Entre os eletrodomésticos que consomem mais ener-

gia, o frigorífico surge em primeiro lugar, representan-
do entre 25% a 30% dos gastos da conta da luz. Sendo 
um equipamento insubstituível em qualquer casa e como 
tem que ficar ligado todo o dia, haverá que ter alguns 
cuidados para reduzir o consumo.

Assim, deve evitar-se abrir repetidamente a porta, não 
devem ser guardados alimentos quentes no seu interior e 
deve ser instalado num local com boa ventilação e longe 
de fontes de calor. Além disso, o frigorífico deve estar sem-
pre limpo e com as borrachas de vedação em bom estado, 
devendo o congelador ser descongelado periodicamente.

2. Televisão
A responsável por 12% do consumo de energia. É cada 

vez mais comum as pessoas terem várias televisões em vá-
rias divisões da casa. É comum pensar que deixar a tele-
visão em “stand-by” é o suficiente para poupar energia. 
Mas não é bem assim porque nesta posição vai continuar 
a consumir mesmo que a pessoa esteja a dormir ou fora 
de casa. A solução é desligar por completo o equipamento. 

Quando estiver em causa a compra de um novo apare-
lho há que ter em conta os que consomem menos, deven-
do optar-se por uma televisão com tecnologia LED. Esta 
televisão consome menos 25% do que as televisões LCD 

Bordados Regionaise Maquinados
Atoalhados - Pijamas - Robes

Rua do Tojal Nº 59, 4615-172 LIXArooychapa@gmail.com969 016 180 / 964 006 992255 482 724

RUI FERNANDO DA SILVA
FERNANDES
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e chegam a consumir menos 40% do que as televisões 
plasma.

3. Máquina de Lavar Roupa
A máquina da roupa consome cerca de 11% de ener-

gia. É um dos eletrodomésticos que mais consomem, 
sendo que ao custo da energia têm que se acrescentar os 
custos da água. Como tal, e tendo em conta que tem dois 
gastos, a máquina deve ser usada com a capacidade má-
xima de roupas que é indicada e limpar o filtro frequen-
temente. Além disso sempre que possível usar programas 
mais curtos e apostar em temperaturas mais baixas.

4. Forno
O consumo de energia faturada através do forno é cer-

ca de 8%. O consumo não é tanto como os eletrodo-
mésticos anteriores, mas existem opções para reduzir os 
gastos. Assim, há que ter o forno sempre limpo e sem 
gorduras. A limpeza é essencial para otimizar o funcio-
namento deste eletrodoméstico. Deve evitar-se abrir 
frequentemente a porta do forno, sempre que se abre a 
porta é o equivalente a uma perda de energia de 25%. De 
forma a aproveitar o máximo de calor residual do forno, 
deve desligar-se 5 a 10 minutos antes do fim da confeção.

5. Computador
Às vezes pode pensar-se que o computador não conso-

me muito, mas estamos enganados. Ele é responsável por 
cerca de 7% do consumo energético em casa e surge, por 
isso, na lista dos eletrodomésticos que consomem mais 
energia. Algumas dicas para reduzir o consumo: Desligar 
impressoras, microfones, colunas e todos os periféricos 
que estejam ligados ao computador; Reduzir a luminosi-

dade do ecrã; Optar sempre por desligar o equipamento 
quando não esteja a ser utilizado já que continua a con-
sumir energia no modo suspensão.

6. Microondas
Hoje em dia não ter um microondas já parece uma 

realidade muito afastada, pois já o utilizamos de forma 
diária. Para reduzir o consumo devem ter-se em atenção 
aspetos como, não deixar a porta aberta ou o temporiza-
dor ligado. Ao não ter estes cuidados, mesmo sem estar a 
usar o equipamento, ele continua a consumir.

Além destes equipamentos, há que destacar ainda o 
impacto de outros electrodomésticos, como, por exem-
plo, durante o Inverno o impacto que tem o aquecimento 
da casa na fatura de energia. Com a maioria das casas 
com deficiências de construção e sem eficiência energé-
tica, estes electrodomésticos são também indispensáveis, 
sendo assim que os aquecedores a óleo e os termoacu-
muladores também têm um peso importante na fatura 
da eletricidade.

(1). Fonte: Blog Energia da jornalista Inês Neto

“Da autoria da equipa redatorial”

IVAUCHER E FASES DO PROGRAMA

Foi publicada no passado dia 7 de junho a portaria que 
determina as fases do programa IVAucher, que foi regu-
lamentado e começou a funcionar na semana passada. 

O programa «IVAucher» tem caráter temporário, e que 
decorre entre o dia 1 de junho e o dia 31 de dezembro 
de 2021.
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Abrange as seguintes fases:

• Apuramento do montante do benefício, entre 1 de 
junho e 31 de agosto de 2021, inclusive; e

• Utilização pelos consumidores do montante apurado 
na primeira fase, entre 1 de outubro e 31 de dezembro 
de 2021, inclusive.

Recordamos que este programa temporário foi previsto 
pelo Orçamento do Estado para 2021, e pretende apoiar e 
estimular o consumo em setores fortemente afetados pela 
pandemia da doença COVID-19. Trata-se de um meca-
nismo que permite ao consumidor final acumular o valor 
correspondente à totalidade do IVA suportado em con-
sumos nos setores do alojamento, cultura e restauração, 
durante um trimestre, e utilizar esse valor, durante um 
trimestre posterior, em consumos nesses mesmos setores.

Consumidores beneficiários do programa 
«IVAucher»
Podem beneficiar deste programa os consumidores 

pessoas singulares que adiram ao programa, mediante 
aceitação dos respetivos termos de adesão junto da enti-
dade operadora do sistema, ou entidades terceiras autori-
zadas por esta, e associem o seu número de identificação 
fiscal português (NIF) a um cartão de pagamento elegí-
vel pela entidade operadora do sistema.

Já os consumidores que sejam sujeitos passivos de IVA 
ou sujeitos passivos da categoria B de IRS, a acumulação 
do benefício depende da classificação pelo consumidor 
das faturas e outros documentos fiscalmente relevantes 
como fora do âmbito da sua atividade profissional, atra-

vés de aplicação informática da AT ou do Portal das Fi-
nanças. Esta classificação apenas produz efeitos no âm-
bito do programa «IVAucher» se efetuada até ao dia 24 
do mês seguinte ao último mês abrangido pela fase de 
acumulação do benefício.

Comerciantes abrangidos pelo programa 
«IVAucher»
Participam no programa os comerciantes sujeitos pas-

sivos de IVA com uma das Classificações Portuguesas de 
Atividades Económicas (CAE) principal:
a) 47610 Comércio a retalho de livros, em 
 estabelecimentos especializados.
b)  55111 Hotéis com restaurante.
c)  55112 Pensões com restaurante.
d)  55113 Estalagens com restaurante.
e)  55114 Pousadas com restaurante.
f)  55115 Motéis com restaurante.
g) 55116 Hotéis-apartamentos com restaurante.
h) 55117 Aldeamentos turísticos com restaurante.
i) 55118 Apartamentos turísticos com restaurante.
j) 55119 Outros estabelecimentos hoteleiros 
 com restaurante.
k) 55121 Hotéis sem restaurante.
l) 55122 Pensões sem restaurante.
m) 55123 Apartamentos turísticos sem restaurante.
n) 55124 Outros estabelecimentos hoteleiros 
 sem restaurante.
o) 55201 Alojamento mobilado para turistas.
p) 55202 Turismo no espaço rural.
q) 55203 Colónias e campos de férias.
r) 55204 Outros locais de alojamento de curta
 duração.
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s) 55300 Parques de campismo e de caravanismo.
t) 55900 Outros locais de alojamento.
u) 56101 Restaurantes tipo tradicional.
v) 56102 Restaurantes com lugares ao balcão.
w) 56103 Restaurantes sem serviço de mesa.
x) 56104 Restaurantes típicos.
y) 56105 Restaurantes com espaço de dança.
z) 56106 Confeção de refeições prontas a levar 
 para casa.
aa) 56107 Restaurantes, n.e. (inclui atividades 
 de restauração em meios móveis).
bb) 56210 Fornecimento de refeições para eventos.
cc) 56290 Outras atividades de serviço de refeições.
dd) 56301 Cafés.
ee) 56302 Bares.
ff) 56303 Pastelarias e casas de chá.
gg) 56304 Outros estabelecimentos de bebidas
 sem espetáculo.
hh) 56305 Estabelecimentos de bebidas com espaço 
 de dança.
ii) 56306 Estabelecimentos de bebidas itinerantes.
jj) 59140 Projeção de filmes e de vídeos.
kk) 90010 Atividades das artes do espetáculo.
ll) 90020 Atividades de apoio às artes do espetáculo.
mm) 90030 Criação artística e literária.
nn) 90040 Exploração de salas de espetáculos 
 e atividades conexas.

oo) 91011 Atividades das bibliotecas.
pp) 91012 Atividades dos arquivos.
qq) 91020 Atividades dos museus.
rr) 91030 Atividades dos sítios e monumentos 
 históricos.
ss) 91041 Atividades dos jardins zoológicos, 
 botânicos e aquários.
tt) 91042 Atividade dos parques e reservas naturais.

A participação no programa «IVAucher» 
por estas entidades opera:
• De forma automática e sem necessidade de adesão, 

através da utilização dos Terminais de Pagamento Auto-
mático /Point of Sale (TPA/POS), quer sejam da entidade 
operadora do sistema, ou estejam informaticamente in-
tegrados através de Application Programming Interface;

• Mediante aceitação dos respetivos termos de adesão, 
por via eletrónica, perante a entidade operadora do sis-
tema por forma a permitir que a utilização do benefício 
seja efetuada através de pagamento por chave (token) 
associada a cartão bancário, sem TPA/POS. Para estes 
efeitos, os comerciantes podem autorizar, mediante con-
sentimento expresso, a entidade operadora do sistema a 
validar a designação, o NIF, a morada da sede, o CAE e o 
International Bank Account Number (IBAN) constantes 
do termo de adesão, junto da AT.
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A AT pode controlar, em cumprimento das suas atribui-
ções legalmente estabelecidas, a conformidade da realida-
de económica dos comerciantes com a sua CAE principal.

Apuramento do montante do benefício
A AT apura o montante de IVA suportado pelos con-

sumidores aderentes nas suas aquisições realizadas às 
entidades referidas, através da soma dos montantes de 
IVA constantes nas faturas emitidas na fase de acumula-
ção de benefício, que lhe são comunicadas pelos sujeitos 
passivos emitentes, deduzido do montante de IVA res-
peitante a faturas anuladas e notas de crédito emitidas.

Para estes efeitos, apenas são consideradas as faturas, 
anulações de faturas e notas de crédito comunicadas à 
AT, cujo emitente tenha como CAE principal à data da 
comunicação um dos CAE referidos, até ao final do prazo 
previsto para a comunicação de faturas, referente ao últi-
mo mês abrangido pela fase de acumulação de benefício.

É ainda considerado provisoriamente no apuramen-
to do montante de benefício o IVA constante de faturas 
com NIF, comunicadas através da leitura do código bidi-
mensional (QR Code) facultativamente aposto pelo co-
merciante na fatura, sem prejuízo da necessidade de ser 

assegurada pela AT a associação entre essa fatura e os ele-
mentos comunicados pelos sujeitos passivos, para a sua 
consideração no apuramento do montante do benefício.

O montante de benefício provisório apurado é perma-
nentemente atualizado até ao final da fase de acumulação 
do benefício e divulgado aos consumidores em aplicação 
informática da AT ou no Portal das Finanças, relativa-
mente às faturas comunicadas à AT.

O montante definitivo de benefício é apurado pela AT 
e divulgado aos cwonsumidores em aplicação informáti-
ca da AT ou no Portal das Finanças, até ao último dia do 
mês seguinte ao fim da fase de acumulação.

A AT comunica à DGTF e à entidade operadora do 
sistema o apuramento do benefício de todos os consumi-
dores que tenham uma adesão válida.

Utilização do benefício
Quando o consumidor aderente proceda a um paga-

mento, através de um meio de pagamento elegível pela 
entidade operadora do sistema, em aquisições de bens e 
serviços realizadas às entidades referidas, parte do mon-
tante do pagamento é suportado através da utilização do 
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benefício que esteja disponível, sendo o remanescente 
suportado pelo meio de pagamento do consumidor.

A parte do montante a suportar corresponde a 50% do 
valor do bem ou serviço, salvo se o montante do benefí-
cio disponível não for suficiente, caso em que a mesma 
não ultrapassa este montante.

A entidade operadora do sistema disponibiliza ao con-
sumidor, no momento do pagamento, informação rela-
tiva ao montante suportado pelo Estado e ao montante 
da conta de benefícios, através da impressão desta infor-
mação no talão impresso pelo TPA/POS ou equivalente.

A AT disponibiliza em tempo real, em aplicação da AT 
ou no Portal das Finanças, o montante do benefício e 
respetivos movimentos.

Dedução à coleta do IRS
Não concorre para o montante das deduções à coleta 

relativas às despesas gerais familiares e à dedução pela 
exigência de fatura do IRS o montante de benefício que 
for utilizado ao abrigo do presente programa.

Já o montante de benefício acumulado que não for não 
utilizado pelo consumidor, independentemente do setor 
de consumo, é considerado para efeitos da dedução à co-
leta pela exigência de fatura.

NOVO CALENDÁRIO DE DESCONFINAMENTO

Medidas das próximas duas fases 
Foram estabelecidas as novas fases no âmbito da estra-

tégia gradual de levantamento de medidas de combate 
à pandemia da doença COVID-19, tendo em conta, em 
particular, o avanço no processo de vacinação e o seu 
impacto na contenção dos contágios e, em consequência, 
na incidência e na transmissibilidade da doença.

O diploma entrou em vigor a 5 de junho e revoga as 
regras definidas em março.

São agora definidos períodos de 15 dias entre as duas 
novas fases para permitir a avaliação dos impactos das 
medidas na evolução da pandemia. Os critérios epide-
miológicos de monitorização são mantidos, nomeada-
mente a incidência cumulativa a 14 dias por 100 000 
habitantes e o índice de transmissibilidade. 

São também estabelecidas medidas de aplicação a nível 
local, tendo em conta a incidência, e determina-se que 
no caso dos territórios de baixa densidade são considera-
dos como valores de referência para a incidência o dobro 
dos valores aplicados para o resto do País.

Como regra geral prevê-se o desfasamento de ho-
rários em contexto laboral e o teletrabalho deixa de 
ser obrigatório.

Fase 1 a partir de 14 de junho
• Teletrabalho passa a ser recomendado quando as ativi-

dades o permitam;
• Restaurantes, cafés e pastelarias com admissão até às 

00:00 h e encerramento à 01:00 h; no interior permiti-
do um máximo de 6 pessoas por grupo; em esplanadas, 
o máximo é de 10 pessoas por grupo;

• Equipamentos culturais com entrada até às 00:00 h e 
encerramento à 01:00 h; redução da lotação até 50 % 
para garantir um lugar de intervalo entre espectadores/
coabitantes;

• Eventos fora de recintos fixos de natureza artística, com 
lugares marcados, regras de distanciamento e outras 
regras específicas definidas pela Direção-Geral da Saú-
de (DGS);

• Eventos desportivos com público nos escalões de for-
mação e nas competições amadoras, com lugares mar-
cados e regras de distanciamento definidas pela DGS:

- Em recintos desportivos, com 33 % da lotação;
- Fora de recintos desportivos, com lotação e regras a 

definir pela DGS;
• Todos os serviços públicos desconcentrados sem mar-

cação prévia exceto as Lojas de Cidadão;
• Casamentos e batizados com 50 % da lotação;
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• Gestão do RGPD - Recolha de autorizações
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Telf.: 249 790 825 - Telem.: 964 004 415
Rua da Escola, 22 • Deselga de Cima • Assentis
2350-014 TORRES NOVAS

Cutelarias - Utilidades Domésticas
Brás Artur Lopes FerreiraBrás Artur Lopes Ferreira

Tréns Inox - Faqueiros
Porcelanas - Cristais
Decorações e Alumínios

• Comércio a retalho alimentar e não alimentar com o 
horário do respetivo licenciamento;

• Todas as lojas e centros comerciais com o horário do 
respetivo licenciamento;

• Transportes coletivos sem restrição de lotação quando 
apenas tenham lugares sentados; ocupação máxima de 
2/3 quando tenham lugares sentados e em pé;

• Táxis e TVDE com lotação limitada aos bancos traseiros.

Fase 2 de 28 de junho e 31 de agosto
• Teletrabalho recomendado quando as atividades o per-

mitam;
• Eventos desportivos com público nas competições pro-

fissionais ou equiparadas, com lugares marcados e com 
regras de distanciamento e de acesso a definir pela DGS:

- Em recintos desportivos, com 33 % da lotação;
- Fora de recintos desportivos, com lotação e regras a 

definir pela DGS;
• Lojas de Cidadão sem marcação prévia;
• Transportes coletivos sem restrição de lotação;
• Táxis e TVDE com lotação limitada aos bancos traseiros.

 
Critérios epidemiológicos definidores 
do controlo da pandemia
Os critérios epidemiológicos a considerar 
são os seguintes:

• A situação epidemiológica tem em conta a evolução da 
avaliação do risco de transmissibilidade do vírus e do 
nível de incidência, com base na matriz de risco, desig-
nadamente:

• A incidência cumulativa a 14 dias por 100 000 habitan-
tes superior a 120/100 000;

• A incidência cumulativa a 14 dias por 100 000 habitan-
tes superior a 240/100 000;

• O número de novos casos com tendência crescente (Rt 
maior que 1);

• O número de novos casos com tendência decrescente 
(Rt menor que 1);
A existência de capacidade de resposta assisten-
cial do Serviço Nacional de Saúde, designada-
mente em termos de:

• Acompanhamento, internamento e resposta de cuida-
dos intensivos;

• Capacidades adequadas de testagem e rastreio.
• Aplicação do conjunto de medidas a nível local, nos 

concelhos que sejam qualificados de risco elevado ou 
muito elevado, sendo a sua implementação reavaliada 
a cada 7 dias.
 
Medidas para concelhos de risco elevado 
ou muito elevado
Regras aplicáveis a concelhos de risco elevado:
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PADRÕES & TEXTURAS, Lda.

Rua Dr. Manuel José Teixeira de Melo, nº26
Selho – S. Jorge PEVIDÉM
Apt.3002 Ec. Pevidem
4835-299 Guimarães

Tel: 253 534 200
NIF: 509120768

• Concelhos que apresentem, em duas avaliações con-
secutivas, uma incidência cumulativa a 14 dias por 
100.000 habitantes superior a 120/100.000

• Teletrabalho obrigatório quando as atividades o per-
mitam;

• Restaurantes, cafés e pastelarias (no interior, máximo 
de 6 pessoas por grupo; em esplanada 10 pessoas por 
grupo) até às 22:30 h;

• Espetáculos culturais até às 22:30 h;
• Casamentos e batizados com 50 % da lotação;
• Comércio a retalho alimentar e não alimentar até às 

21:00 h;
• Permissão de prática de todas as modalidades despor-

tivas, sem público;
• Permissão de prática de atividade física ao ar livre e em 

ginásios;
• Eventos em exterior com diminuição de lotação, a defi-

nir pela Direção-Geral da Saúde (DGS);
• Lojas de Cidadão com atendimento presencial por mar-

cação.
• Regras aplicáveis a concelhos de risco muito elevado:
• Concelhos que apresentem, em duas avaliações con-

secutivas, uma incidência cumulativa a 14 dias por 
100.000 habitantes superior a 240/100.000;

• Teletrabalho obrigatório quando as atividades o per-
mitam;

• Restaurantes, cafés e pastelarias (no interior, máximo 
de quatro pessoas por grupo; em esplanadas, máximo 
de seis pessoas por grupo) até às 22:30 h durante a 
semana e até às 15:30 h ao fim de semana e feriados;

• Espetáculos culturais até às 22:30 h;
• Casamentos e batizados com 25 % da lotação;
• Comércio a retalho alimentar até às 21:00 h durante a 

semana e até às 19:00 h ao fim de semana e feriados;
• Comércio a retalho não alimentar até à s 21:00 h du-

rante a semana e até às 15:30 h ao fim de semana e 
feriados;

• Permissão de prática de modalidades desportivas de 
médio risco, sem público;

• Permissão de prática de atividade física ao ar livre até 
seis pessoas e ginásios sem aulas de grupo;

• Eventos em exterior com diminuição de lotação, a de-
finir pela DGS;

• Lojas de Cidadão com atendimento presencial por mar-
cação.

Nos territórios de baixa densidade, os critérios para qua-
lificação do risco dos concelhos são elevados para o dobro.

Todas as medidas são acompanhadas da determinação 
de condições de funcionamento, podendo, em alguns ca-
sos, ser fixadas regras de lotação, de agendamento e de 
realização de testes, as quais acrescem às condições gerais 
para levantamento das medidas de confinamento, desig-
nadamente a utilização de equipamentos de proteção 
individual, a higienização regular dos espaços, a higie-
nização das mãos e a etiqueta respiratória, bem como a 
prática de distanciamento físico, conforme determinado 
pelas normas e orientações da Direção-Geral da Saúde.

PAGAMENTO DE IMPOSTO SOBRE VEÍCULOS

As carrinhas comerciais vão deixar de estar isentas do 
Imposto Sobre Veículos (ISV), a partir de 1 de julho de 
2021.

Esta medida vai abranger os veículos ligeiros de mer-
cadorias, de caixa aberta, sem caixa ou de caixa fechada, 
que não apresentem cabina integrada na carroçaria, com 
peso bruto de 5.300 quilos e sem tração às quatro rodas, 
que deixam assim de usufruir do referido benefício fiscal.

O imposto sobre veículos é cobrado uma única vez, 
quando for emitida a primeira matrícula em território 
português.

A lei 21/2021 foi publicada no passado dia 20 de abril 
em Diário da República, e revoga a isenção existente 
para esta classe de veículos, bem como o fim do desconto 
de 50% no Imposto único de circulação (IUC), no caso 
de pertencerem à categoria D e desde que “autorizados 
ou licenciados para o transporte de grandes objetos”.

O ISV tem como base de cálculo dois critérios essen-
ciais: a cilindrada e as emissões de CO2 do veículo. Al-
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guns tipos de veículos, como os comerciais e as motos, 
pagam ISV com base apenas na cilindrada.

O imposto único de circulação (IUC), como é do co-
nhecimento público, é pago anualmente. Tem como cri-
térios a cilindrada do veículo e a antiguidade do mesmo, 
e as tabelas de cálculo deste imposto são actualizadas e 
publicadas anualmente pelo governo.

Apenas as ambulâncias e automóveis para transporte 
de feridos ou doentes irão continuar isentas do ISV.

Advogadas
Dra. Fátima Dinis / Dra. Sónia Teixeira 

INFORMAÇÕES

IVAucher com regras definidas
Valor acumulado disponível no último trimestre
 Foi finalmente publicada a regulamentação do IVAu-

cher, programa criado pelo Orçamento do Estado para 
2021. 

O Governo fez hoje a sua apresentação pública, e o 
programa, de acordo com o anunciado, deverá começar 
a funcionar amanhã, dia 1 de junho.

Este programa foi criado com o objetivo de dinamizar 
e apoiar três setores fortemente afetados pela pandemia - 
alojamento, cultura e restauração – e impulsionar o con-
sumo privado.

O programa «IVAucher» consiste num mecanismo que 
permite aos consumidores finais acumular o valor corres-
pondente à totalidade do Imposto sobre o Valor Acres-
centado (IVA) suportado em consumos nos setores do 
alojamento, cultura e restauração, durante um trimestre, 
e utilizar esse valor durante um outro trimestre, em con-
sumos nesses mesmos setores. O apuramento do valor 
correspondente ao IVA suportado pelos consumidores 
finais é efetuado a partir dos montantes constantes das 
faturas comunicadas à Autoridade Tributária e Aduanei-
ra com o número de identificação fiscal do adquirente.

A adesão dos consumidores ao programa é livre e in-
dependente da regularidade da sua situação tributária, 

sendo todos os comerciantes sujeitos passivos de IVA 
com uma das Classificações Portuguesas de Atividades 
Económicas principal identificadas no anexo ao presente 
decreto regulamentar abrangidos pelo programa, bastan-
do que disponham de Terminais de Pagamento Automá-
tico /Point of Sale compatíveis, ou através de solução de 
pagamentos por chave digital (token).

Fases do programa «IVAucher»
O programa «IVAucher» tem caráter temporário, e será 

definido por portaria o início e a duração de cada uma 
das fases de:

• Apuramento do montante do benefício, a qual tem 
por referência o Imposto sobre o Valor Acrescentado 
(IVA) incorrido pelos consumidores nessa fase, em aqui-
sições de bens e serviços a comerciantes abrangidos pelo 
programa, tituladas por faturas emitidas e comunicadas 
à Autoridade Tributária e Aduaneira (AT);

• Utilização pelos consumidores do montante apurado 
na primeira fase, em aquisições de bens e serviços a co-
merciantes abrangidos pelo programa.

Participam no programa «IVAucher» as seguintes 
entidades:

• A AT enquanto entidade responsável pelo apura-
mento do montante de benefício acumulado ao abrigo 
do programa e disponibilização da informação sobre o 
montante de benefício acumulado;

• A Direção-Geral do Tesouro e Finanças (DGTF) en-
quanto entidade responsável por gerir o processamento 
dos valores pecuniários do benefício devido ao abrigo do 
programa;

• A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pú-
blica - IGCP, E. P. E. (IGCP, E. P. E.), enquanto respon-
sável pelas operações bancárias necessárias ao processa-
mento dos valores pecuniários do benefício no âmbito 
do programa;

• A entidade operadora do sistema, responsável pelo 
processamento de pagamentos eletrónicos através de 
transações com cartões bancários.

Rua Fontes de Vila, 257 - 4615-101 FIGUEIRÓ Santa Cristina
Tel. 255 490 970 - Fax 255 490 979 • E-mail: armantexteis@sapo.pt

(Serrinha - Lixa) PORTUGAL

Têxteis Lar - Bordados - Lingerie - Tapeçarias
Household - Textiles - Handcraft Textiles - Rugs

Armando M. Macedo, Lda.

Importação / Exportação



O Prestaneiro Junho 202124

O Prestaneiro N.º 98

+351 244 587 440

Gerente José Coutinho 
914 117 606

244 587 449

geral@famacmobiliario.pt

Avenida da Filarmónica 
Apartado 77
2449-909 Pataias

Consumidores beneficiários do programa 
«IVAucher»

Podem beneficiar deste programa os consumidores 
pessoas singulares que adiram ao programa, mediante 
aceitação dos respetivos termos de adesão junto da enti-
dade operadora do sistema, ou entidades terceiras autori-
zadas por esta, e associem o seu número de identificação 
fiscal português (NIF) a um cartão de pagamento elegí-
vel pela entidade operadora do sistema.

Já os consumidores que sejam sujeitos passivos de IVA 
ou sujeitos passivos da categoria B de IRS, a acumulação 
do benefício depende da classificação pelo consumidor 
das faturas e outros documentos fiscalmente relevantes 
como fora do âmbito da sua atividade profissional, atra-
vés de aplicação informática da AT ou do Portal das Fi-
nanças. Esta classificação apenas produz efeitos no âm-
bito do programa «IVAucher» se efetuada até ao dia 24 
do mês seguinte ao último mês abrangido pela fase de 
acumulação do benefício.

A participação no programa «IVAucher» por estas 
entidades opera:

• De forma automática e sem necessidade de adesão, 
através da utilização dos Terminais de Pagamento Auto-
mático /Point of Sale (TPA/POS), quer sejam da entidade 
operadora do sistema, ou estejam informaticamente in-
tegrados através de Application Programming Interface;

• Mediante aceitação dos respetivos termos de adesão, 
por via eletrónica, perante a entidade operadora do sis-
tema por forma a permitir que a utilização do benefício 
seja efetuada através de pagamento por Apuramento do 
montante do benefício.

A AT apura o montante de IVA suportado pelos con-
sumidores aderentes nas suas aquisições realizadas às 
entidades referidas, através da soma dos montantes de 
IVA constantes nas faturas emitidas na fase de acumula-
ção de benefício, que lhe são comunicadas pelos sujeitos 
passivos emitentes, deduzido do montante de IVA res-
peitante a faturas anuladas e notas de crédito emitidas.

Para estes efeitos, apenas são consideradas as faturas, 

anulações de faturas e notas de crédito comunicadas à 
AT, cujo emitente tenha como CAE principal à data da 
comunicação um dos CAE referidos, até ao final do prazo 
previsto para a comunicação de faturas, referente ao últi-
mo mês abrangido pela fase de acumulação de benefício.

É ainda considerado provisoriamente no apuramen-
to do montante de benefício o IVA constante de faturas 
com NIF, comunicadas através da leitura do código bidi-
mensional (QR Code) facultativamente aposto pelo co-
merciante na fatura, sem prejuízo da necessidade de ser 
assegurada pela AT a associação entre essa fatura e os ele-
mentos comunicados pelos sujeitos passivos, para a sua 
consideração no apuramento do montante do benefício.

O montante de benefício provisório apurado é perma-
nentemente atualizado até ao final da fase de acumulação 
do benefício e divulgado aos consumidores em aplicação 
informática da AT ou no Portal das Finanças, relativa-
mente às faturas comunicadas à AT.

O montante definitivo de benefício é apurado pela AT 
e divulgado aos consumidores em aplicação informática 
da AT ou no Portal das Finanças, até ao último dia do 
mês seguinte ao fim da fase de acumulação.

A AT comunica à DGTF e à entidade operadora do 
sistema o apuramento do benefício de todos os consumi-
dores que tenham uma adesão válida.

Utilização do benefício
Quando o consumidor aderente proceda a um paga-

mento, através de um meio de pagamento elegível pela 
entidade operadora do sistema, em aquisições de bens e 
serviços realizadas às entidades referidas, parte do mon-
tante do pagamento é suportado através da utilização do 
benefício que esteja disponível, sendo o remanescente 
suportado pelo meio de pagamento do consumidor.

A parte do montante a suportar corresponde a 
50% do valor do bem ou serviço, salvo se o montante 
do benefício disponível não for suficiente, caso em que a 
mesma não ultrapassa este montante.

A entidade operadora do sistema disponibiliza ao con-
sumidor, no momento do pagamento, informação rela-
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tiva ao montante suportado pelo Estado e ao montante 
da conta de benefícios, através da impressão desta infor-
mação no talão impresso pelo TPA/POS ou equivalente.

A AT disponibiliza em tempo real, em aplicação da AT 
ou no Portal das Finanças, o montante do benefício e 
respetivos movimentos.

Dedução à coleta do IRS
Não concorre para o montante das deduções à coleta 

relativas às despesas gerais familiares e à dedução pela 
exigência de fatura do IRS o montante de benefício que 
for utilizado ao abrigo do presente programa.

Já o montante de benefício acumulado que não for não 
utilizado pelo consumidor, independentemente do setor 
de consumo, é considerado para efeitos da dedução à co-
leta pela exigência de fatura.

REEMBOLSOS DE IRS EM TRATAMENTO

Verifique se precisa de atualizar o IBAN
A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) esclareceu já 

disponibilizou no Portal das Finanças as liquidações rela-
tivas ao IRS de 2020 que estão em tratamento. Estas liqui-
dações encontram-se neste estado porque por algum mo-
tivo o contribuinte não indicou o IBAN na declaração de 
IRS ou porque o IBAN indicado não se encontra válido.

Para que os contribuintes com liquidações nessas con-
dições possam receber o seu reembolso por transferência 
bancária, reduzindo assim o prazo de pagamento, podem 
indicar ou alterar o seu IBAN no cadastro da AT.

Nas situações em que exista informação de IBAN vá-
lido, têm de autorizar receber o reembolso nessa con-
ta bancária, através de autenticação no Portal das Fi-
nanças na opção: Cidadãos>Serviços>Situação 
Fiscal>Pagamentos >Reembolsos?

 
Se a liquidação pertencer a um agregado familiar, a 

autorização para a utilização do IBAN de cadastro, para 
o pagamento do reembolso de IRS 2020, tem de ser efe-

tuada por ambos os titulares de rendimentos com as cre-
denciais de acesso ao Portal das Finanças.?

Esta medida destina-se a agilizar o pagamento dos 
reembolsos de IRS em prazo substancialmente mais re-
duzido do que aquele que lhe é legalmente imposto, até 
31 de agosto, se a declaração de rendimentos for entre-
gue dentro do prazo legal.

TOC 15580
Dra. Isilda André 

DIVERSOS

Rebentamento de pneus! Preste atenção a seguinte 
informação

1.7 Substituição da Roda em caso de Furo ou Re-
bentamento de um Pneu

a) No caso de ocorrer em viagem um furo ou reben-
tamento de um dos pneus do veículo, a Zurich envia-
rá um mecânico para proceder à substituição da roda, 
suportando as respetivas despesas de deslocação e, se a 
substituição se revelar impossível, garantirá as despesas 
de reboque desde o local da imobilização até à oficina 
mais próxima.

b) Em caso de rebentamento de pneu, a Zurich, as-
sume a substituição, até ao limite fixado, o custo de um 
pneu novo de características iguais ou equivalentes ao 
pneu rebentado;

Exclusões
Relativamente à cobertura conferida pela alínea b) des-

te n.º 1.7, a Zurich não assumirá qualquer despesa ou 
gasto em caso de rebentamento de pneu, sempre que se 
verificar que:

i) O número (TIN) de identificação DOT que se en-
contra na parede lateral do pneu se encontra apagado ou 
removido;

ii) O código da data inserta no pneu é superior a 10 
anos;
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iii) O pneu faça parte de um programa de recolha ou 
de substituição;

iv) O pneu tem profundidade de piso inadequada a 
uma utilização contínua (profundidade igual ou inferior 
a 1,6mm), ou que apresente desgaste anormal causado 
por regulação desajustada;

v) O pneu originalmente ou atualmente se encontre 
montado em jantes empenadas, amolgadas ou estaladas;

vi) Se trate de pneu designado como “pneu de sucata”, 
ou não destinado a continuar a ser utilizado em estrada;

vii) Se trate de pneu cheio com qualquer produto ve-
dante ou de equilibragem;

viii) O pneu apresenta piso reaberto / reesculturado;
ix) O pneu se encontra proibido de ser utilizado em 

vias públicas;
x) O pneu tem utilização específica, destinada a condi-

ções de inverno (pneu de neve);
xi) O pneu não se encontra homologado para o veículo 

seguro.

ESCLARECIMENTO PRESTANEIRO N.º 97

Na sequência das dúvidas apresentadas quanto à pu-
blicação relativa às penalizações existentes pela falta de 
selos no para-brisas, esclarece-se o seguinte:

Apesar já não ser obrigatória a aposição no vidro pa-
ra-brisas de vários selos, continua a ser obrigatória a 
aposição do selo que comprova a existência de seguro 
obrigatório.

A falta de aposição do selo que ainda é obrigatório 
constitui uma contraordenação. 

A referida contraordenação pode ter o custo de 250€, 
caso o condutor não comprove no acto de fiscalização 
que tem seguro obrigatório válido.

Caso o mesmo comprove no ato da fiscalização ter se-
guro obrigatório válido, o custo da multa será de 125€.

Por ser uma contraordenação leve, o condutor não per-

de pontos na carta de condução. Contudo, esta situação 
pode ocorrer caso não consiga facultar, no prazo referido 
de 8 dias, as provas às autoridades.

QUOTAS EM ATRASO

Uma das preocupações desta direcção é ter as contas 
todas em ordem e para tal as quotas também deveriam 
estar em dia.

Sabemos que por vezes não é fácil fazerem os paga-
mentos mensalmente, o que custa muito menos para o 
associado e para a APCVD é a maneira mais viável de ter 
as quotas regularizadas.

Sendo assim apelamos uma vez mais para não acumu-
lar valores, aconselhamos que façam os pagamentos por 
débito directo, NIB:  0010 0000 20457180001 39.

 
Estamos a chegar ao tempo de férias, e todos 

nós precisamos descansar, mas há que ter muito 
cuidado e tomar todas as precauções!

Vamos cuidar de nós e assim também cuidamos 
dos outros.

Boas Férias 
 
A direcção da APCVD 
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