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E eis que estamos a chegar ao fim de mais um ano, com a entrada na recta final 
de 2018 que, à semelhança dos últimos anos, passou a correr. Como já vem 
sendo nosso hábito, está na altura de fazermos um apanhado dos pontos mais 
importantes do ano, para conhecimento ou lembrança de todos, até porque 
consideramos que este foi mais um ano bem-sucedido para a APCVD, que 
continua a atingir as metas e a concretizar os objectivos a que nos propomos, 
sempre no melhor interesse da Associação e dos seus associados. 

Como não poderia deixar de ser, é de assinalar o sucesso que foi mais um 
Almoço Convívio APCVD, que assinalou este ano o seu 22.º Aniversário, 
celebrado, como é hábito, com toda a pompa e circunstância que esta data 
merece, desta feita no Restaurante Milita, em Proença-a-Nova, sempre 
na companhia dos nossos associados e respectivos familiares, dos nossos 
colaboradores, patrocinadores e, do Dr. Silvério Mateus, que nos honrou com 
a sua presença, e dirigiu um agradecimento especial a todos os presentes 
pelo convite. Este evento ficou marcado pelas excelentes iguarias servidas, 
típicas da nossa zona, e pela animação que reinou do princípio ao fim.

A nível do trabalho que veio sendo realizado ao longo de todo o ano, não 
podemos deixar de referir as novas parcerias celebradas, renovadas ou 
renegociadas, com entidades cujos produtos e serviços serão certamente 
do agrado de todos os nossos associados, com descontos apelativos e com 
os quais tentamos ajudar os comerciantes de venda ao domicílio, seja no 
exercício da sua actividade, seja fora dela. A este propósito salientamos as 
seguintes:
 Orima: renovação de protocolo com introdução de novos descontos/
campanhas pontuais ainda mais vantajosas;
 Electro-Pontécnica: parceria com valores e descontos vantajosos a nível 
de artigos electrodomésticos e outros;
 Lar Ibérico: novo protocolo com descontos a nível do mobiliário;
 JMEstofos: renegociação da parceria, com introdução de novos descontos.

De destacar a iniciativa a nível da formação dos nossos associados, com a 
organização e realização de um curso de informática, que teve um grande 
sucesso junto dos associados que aderiram a esta formação. De tal forma 
que a APCVD se disponibilizou para dar continuidade ao curso em causa, com 
um novo módulo, mais avançado, ou com a repetição deste módulo inicial, 
para os associados que não tenham participado nesta primeira edição e que 
pretendam adquirir os conhecimentos informáticos básicos e essenciais à 
actividade.

Este ano de 2018 ficou também marcado pela conclusão do Livro dos 
Prestaneiros, que conta, não só com o excelente trabalho desenvolvido pelo 
Dr. Silvério Mateus, de redacção e organização da história da actividade, 
bem como com várias histórias dos nossos associados, sobre o seu início 
da actividade. Com a ajuda e colaboração da Câmara Municipal de Oleiros, 
contamos proceder à sua edição já no início do ano de 2019.

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

A Direcção.

i

Ficha Técnica
Publicação Trimestral
N.º 88 | Dezembro 2018

Propriedade APCVD
Sede Edificio Avenida,
Av. das Descobertas, n.º 15 - 4ºC
Infantado - 2670-383 Loures
Telefone/Fax 219 822 548
Telemóvel 965 398 565
E-mail apcvd@sapo.pt
Site www.apcvd.pt

Director José Mendes Antunes

Colaboração na redacção dos textos 
José Mendes Antunes (Presidente de Direcção)

Dr. Nelson Tereso (Nelson Tereso Advogados)

Dra. Ana Alexandra Martinho 
(Nelson Tereso Advogados)

Dr. Silvério Mateus
Dra. Isilda André (TOC 15580)

Execução Gráfica
A PERSISTENTE - Artes Gráficas,
Quinta do Nicho 
2140-120 Chamusca - Apartado 23
Telefone 249 760 436
Fax 249 760 499
E-mail geral@apersistente.pt
Site www.apersistente.pt

Depósito Legal: 109 246/97

Editorial
Editorial03

Espaço Empresa - Facturar08

09 Histórias dos Prestaneiros
- Cliente caloteiro, trancas à porta

04 Mensagem do Presidente

07 Agradecimento

10 O Livro de Reclamações
e os Prestaneiros

14 Informações

12 O Imposto sobre
os Combustíveis

16 Diversos

06 Reconhecimento aos elementos 
da Primeira Direção

05 22.º Aniversário da APCVD



O PRESTANEIRO | dezembro 2018 4

mensagem
m

Mensagem do Presidente

E sem darmos por isso, o tempo passou, e cá estamos nós 
em mais uma quadra natalícia, época que nos faz lembrar 
a família, a importância da paz, do presépio e de tudo o que 
o Natal tem de bom. 2018 foi mais um ano que passou a 
correr, a vida de facto, é uma rápida corrida!

No passado mês de Outubro, celebrámos mais um 
aniversário da nossa associação num dia em que 
convivemos e partilhámos momentos com as nossas 
famílias, amigos e convidados. Considero que, apesar das 
pequenas falhas naturais neste tipo de eventos, foi um dia 
agradável para todos nós. Deixo ainda expressa a minha 
vontade de que, nos próximos eventos, sejamos cada vez 
mais.

Ainda sobre o presente ano, há um desejo de todos nós 
que se tornará realidade brevemente: a edição do livro dos 
prestaneiros. Ideia esta que surgiu no nosso congresso 
em Oleiros no ano de 2015 com o desafio proposto pelo Sr. 
Presidente da Câmara Municipal de Oleiros, Dr. Fernando 
Jorge. Deixamos, desde já, o nosso agradecimento à 
Câmara Municipal de Oleiros, pelo patrocínio proporcionado 
para este livro. Assim sendo, a direção, em conjunto com 
uma comissão criada para o efeito, aceitou o desafio. A 

Maria José Silva . 913 546 855
REPRESENTANTE COMERCIAL

Pijamas, Robes, 
Camisas de Dormir para Senhora, 

Homem, Criança e Bebé.

Bairo das Covas, Nº6
Apartado 180 | 4820-125 FAFE

Telf.: 253 490 370
malhasopi@hotmail.com

comissão é liderada pelo amigo da A.P.C.V.D., Dr. Silvério 
Mateus, responsável por toda a pesquisa e construção 
de textos que relatam as diferentes histórias de cada um 
e das nossas origens. Por tudo isto, agradecemos ao Dr. 
Silvério Mateus a possibilidade da realização deste sonho. 
Sonho este que será real no início do próximo ano de 2019.

Da parte da Direção, prometemos continuar a trabalhar 
com o máximo de empenho e dedicação. Temos ainda 
como objetivo a realização de algumas iniciativas para o 
próximo ano no sentido de fortalecer o espírito associativo 
e de amizade que tanto caracterizam a A.P.C.V.D..

Desejo uma quadra natalícia feliz para todos nós, junto das 
nossas famílias, repleta de paz e amor. Que 2019 seja um 
ano cheio de projetos para todos, e principalmente cheio 
de saúde, que nunca nos falte! 

Um abraço,
José Mendes Antunes

“Que 2019 seja um ano 
cheio de projetos para todos...”
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22.º Aniversário da APCVD

No passado dia 27 de Outubro de 2018, a APCVD celebrou o 
seu 22.º aniversário, no Restaurante Milita, em Proença-a-
Nova, na companhia dos nossos associados e respectivos 
familiares, dos nossos colaboradores, patrocinadores e, do 
Dr. Silvério Mateus, que nos honrou com a sua presença 
e que dirigiu um agradecimento especial a todos os 
presentes pelo convite, tendo também falado um pouco 
do Livro dos Prestaneiros. 

A Direcção foi recebida na Câmara Municipal de Proença-
a-Nova, pelo Sr. Presidente da Câmara, Dr. João Lobo, 
antes do almoço, que nos desejou uma boa estadia no seu 
concelho e nos presenteou com uma medalha e uns livros 
relacionados com a localidade.

Para esta data especial, e para proporcionar aos nossos 
associados uma experiência diferente, escolhemos 
novamente uma terra de um concelho da zona do pinhal 
de onde a maioria dos prestaneiros são oriundos, onde as 
iguarias da zona foram novamente o ponto alto do almoço 
de convívio, nomeadamente o maranho e o cabrito, com 
direito também a bochechinhas de porco assado, tudo 
pratos bastante apreciados e elogiados por todos os 
presentes.

Como não podia faltar neste evento, teve lugar o habitual 
e divertido sorteio de rifas, com prémios de excelência, 
generoso contributo de empresas que sempre nos têm 
apoiado e às quais aqui deixamos o nosso agradecimento. 
Os sortudos que foram premiados ficaram bastante 
satisfeitos com todos os artigos de categoria que 
receberam e a APCVD aproveita esta ocasião para 
agradecer a todos os que tornaram possível este pequeno 
momento de animação.

No decorrer deste Almoço Convívio, a Direcção aproveitou 
a ocasião para fazer uma homenagem à primeira Direcção 
da Associação, assinalada com a entrega de medalhas de 
lembrança e agradecimento aos respectivos membros, 
bem como ao associado José do Carmo Afonso, por ser 

um dos pioneiros desta nobre actividade, sendo também 
o associado n.º 1 da APCVD.

Por último, mas não menos importante, a Direcção louvou 
e homenageou também o trabalho que tem sido levado 
a cabo pela secretária da Associação, Silvina Marçal, 
assinalada com a entrega de uma salva de recordação, por 
toda a sua dedicação e colaboração ao longo dos últimos 
20 anos de serviço na APCVD.

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

Este evento contou com a presença de cerca de 140 
convidados, entre associados, familiares e colaboradores, 
sendo que agradecemos a todos os que fizeram por 
marcar presença nesta importante data e que foram 
festejar connosco e cantar os parabéns à APCVD, o nosso 
bem-haja! E um grande obrigado também pela alegria e 
boa disposição com que nos brindaram ao longo de todo 
esse dia. 
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Reconhecimento aos elementos 
da Primeira Direção 

A actual Direcção fez um reconhecimento aos membros 
da Primeira Direcção, assinalado com a entrega de uma 
placa, no dia 27 de Outubro de 2018, durante o almoço 
Convívio que teve lugar no restaurante “ Milita” em Proen-
ça-a-Nova. 

Confesso que me senti muito honrado por ter recebido a 
placa das mãos do Presidente da Direcção e simultanea-
mente muito feliz quando senti o carinho dos associados 
presentes que não regatearam o seu apoio à decisão da 
Direção.

É nestas alturas e perante gestos desta natureza que nos 
sentimos retribuídos pelo trabalho desenvolvido em prol 
do interesse colectivo da nossa associação e ganhamos 
força para continuar no mesmo caminho, sem hesitações 
nem desfalecimentos.

Tendo sido apanhado de surpresa e ainda debaixo da emo-
ção que senti quando fui chamado para receber a placa, 
lembrei-me imediatamente de todos os que comigo cola-
boraram, quer na primeira Direcção quer nas seguintes e 
que, mais ainda do que eu, merecem essa homenagem. 
Todos foram muito importantes, todos de uma maneira ou 
de outra contribuíram para lançar as raízes e as bases da 
Associação e por isso senti que não poderiam ficar de fora.

Foi por isso que promovi que esta placa contivesse tam-
bém os nomes de todos os que integraram as Direcções 

em que participei e, além deles, de outros nomes que 
igualmente foram relevantes no trabalho realizado, tendo 
pedido à Direcção para que a mesma ficasse exposta na 
sede da Associação, para memória futura. 

O meu bem haja a todos
José Carlos Dias Mateus
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Agradecimento

Há momentos na nossa vida que nos deixam completa-
mente sem palavras… O dia do nosso almoço convívio foi 
um deles, ao receber uma recordação da Direcção pelo 
reconhecimento do meu trabalho.

Não estava mesmo à espera e não consegui agradecer da 
forma como desejaria e que todos os presentes mereciam.

É com muito orgulho que quero agradecer, em primeiro 
lugar à actual Direcção, que com eles trabalho pelo facto 
de se terem lembrado de mim desta forma e terem ofere-
cido esta linda recordação, que me tocou profundamente. 
É gratificante quando trabalhamos em equipa, esforçamo-
-nos para darmos o nosso melhor e vemos esse trabalho 
reconhecido.

Não posso deixar também de agradecer a todas as outras 
direcções e restantes elementos dos órgãos sociais com 
quem trabalhei durante estes 20 anos. Um obrigado espe-
cial, ao Sr. José Carlos Dias Mateus, com quem mais traba-
lhei directamente na associação, foram 9 anos de muito 
trabalho, esforço, empenho e dedicação. A todos os asso-
ciados com quem mantenho contacto ao longo de todos 
estes anos, que estou ao serviço da APCVD pela convi-

vência e pela forma que sempre me trataram, pelo res-
peito, carinho e amizade que sempre demonstraram.

Agradeço também a todos (sem excepção) que de alguma 
forma estão relacionados com a Associação pelo contacto 
e bom relacionamento que mantivemos todos estes anos. 
Não posso deixar aqui de referir e com muito orgulho o Dr. 
Silvério Mateus e a Dra. Isilda, que estão comigo desde o 
início.

Trabalhar assim ao lado de pessoas profissionais, compe-
tentes, dedicadas e generosas é um grande privilégio.

Espero continuar a merecer estes reconhecimentos e tra-
balhar com todos vocês por mais 20 anos, com a mesma 
motivação, empenho e dedicação.

Mais uma vez, um genuíno e sincero obrigado.

Agradeço de coração.

A secretária
Silvina Marça
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A Facturar é uma empresa de prestação de serviços de conta-
bilidade, consultoria fiscal e gestão, dirigida por técnicos oficiais 
de contas. Somos uma empresa com experiência comprovada 
desde há cerca de uma década que aposta na inovação tecno-
lógica, qualidade, competência e confidencialidade. Exigimos da 
nossa equipa o maior rigor e a mais elevada qualidade, procura-
mos libertar os nossos clientes das tarefas contabilísticas roti-
neiras, e nos mais variados campos.

Contabilidade
A Contabilidade trata-se do suporte de informação de qualquer 
empresa, o nosso trabalho visa disponibilizar em tempo útil um 
conjunto de elementos que permitam mostrar uma imagem 
verdadeira e real do estado da empresa. 

Recursos Humanos (Gestão de Pessoal)

Fiscalidade
 
Consultoria
Antes de iniciar qualquer actividade empresarial existem 
algumas questões que se torna necessário equacionar, 
pelo que é desejável pedir aconselhamento a profissionais 
da área jurídica, contabilística e fiscal. 
Neste sentido analisamos os projectos, fazemos uma avaliação 
do risco do investimento e apresentamos sugestões para que 
o Cliente possa avançar com mais segurança. 

Outros Serviços
Se o cliente assim o desejar ainda prestamos serviços: 
- Faturação (Emissão de faturas e envio); 
- Processamento de textos e traduções; 
- Recolha de documentos para a contabilidade; 
- Tratamento de todos os assuntos relacionados com os 
serviços prestados aos clientes; 
- Serviços alfandegários;
- Serviços de Informática.

Rua 1.º Dezembro, n.º4 Loja 29 C.C. Cidade Velha
2560-300 Torres Vedras

Tel. 261 313 681  //  261 029 828
Fax 261 314 344

www.facturar.com.pt
geral@ facturar.com.pt

O parceiro ideal para o seu negócio
Reasondoubt, Lda.
Teve o seu início de actividade em 2016 e encontra-se 
neste momento em fase de plena implementação 
e crescimento.

Com valores inegociáveis de ética, transparência e serviço,
encontramos nas Companhias de Seguros Liberty e Allianz 
os seus primeiros parceiros de negócio, 
para Seguros de Vida e Não Vida.

Tendo como visão o futuro do mercado segurador, 
a presença e diferença que o Seguro pode fazer 
na vida das Pessoas, Famílias e Organizações, estamos 
focados em ultrapassar os desafios atuais da atividade 
e adaptação às cada vez maiores exigências e necessidades 
do Cliente. Tratamos o Cliente como global, fazendo 
o levantamento das suas verdadeiras necessidades 
e oferecer o produto mais adequado, esforçando-se sempre 
para encontrar a melhor relação preço/qualidade.

Contabilidade

Processamento Mensal 
 da Contabilidade
Execução de Balancetes 
 e outros Documentos de Análise
Mapas de Exploração Operacional
Elaboração de Modelos Fiscais Anuais
...

Fiscalidade

Preenchimento de Documentos 
 Institucionais
Preenchimento e Entrega
  de Documentos de Transações
...

Salários

Processamento Mensal 
 de Salários
Elaboração de Contratos de Trabalho
Preenchimento de Documentos 
 Institucionais
...
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Cliente caloteiro, trancas à porta

Eu há um tempo atrás tive um caso com um cliente que não 
estava a cumprir com as suas obrigações pois vinha até 
à porta mas era só pelo lado de dentro... mas eu disse “ai 
é?”. A porta estava presa por um cadeado e dos bons... o 
cadeado estava aberto e com a chave no cadeado e depois 
fechei o cadeado e trouxe a chave. Daí a uns minutos, estava 
a ligar-me “Você fechou-me em casa! Traga cá a chave!” e 
eu respondi “Eu fico com a chave e você fica com a dívida” 
e fiquei a ver ao longe. Foi engraçado ele ao descer por um 

escadote pela janela e quando chegou à porta era tanta 
pancada que finalmente abriu a porta. Eu com muita coragem 
lá fui devagar devagarinho e fui buscar o cadeado que a chave 
já tinha eu e depois liguei-lhe e disse-lhe “olhe, também 
já tenho o cadeado, assim a dívida fica mais pequena”. Ele 
disse-me tanta coisa mas ali ficámos, ele com a dívida e eu 
com o cadeado...
 
Eu antigamente era tramado para as portas. Certo dia na 
Malveira, também toquei à porta da cliente, ela vinha à porta 
e ia-se embora, por várias vezes. Mais uma vez, enchi-me de 
coragem, era uma porta de ferro, mas as botas também eram 
boas! A porta levou tal encosto que logo a seguir saiu um gato 
pela abertura do encosto. Disse para comigo “é melhor ir 
embora” e assim fiz. Era uma cliente minha e do meu amigo Zé 
Augusto. Ele ao ir para receber a cliente, apanhou-a a meio do 
caminho e perguntou-lhe “então onde vai?” e ela respondeu 
“vou à polícia que o malandro do seu colega entortou-me a 
porta!”. Ele lá convenceu a cliente a não ir às autoridades e 
voltar para casa com ele. Eu acho que foi o Zé que depois deu 
um jeitinho à porta. O meu amigo fez muito bem, é para estas 
alturas que servem os verdadeiros amigos.
 
Com tudo isto deixo umas boas festas a todos,
Fernando Farinha
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O Livro de Reclamações e os Prestaneiros

A APCVD tem vindo a ser abordada por alguns dos seus 
associados, relativamente à necessidade de andarem 
acompanhados ou não de livro de reclamações. 
Esta situação, está prevista e regulada no Decreto-Lei 
n.º 10/5015, de 16 de Janeiro, na redacção que lhe foi 
dada pela Lei n.º 15/2018, de 27 de Março, e que regula o 
Regime Jurídico de Acesso e Exercício de Actividades de 
Comércio, Serviços e Restauração, a par de outras obri-
gações.

Trata-se de uma questão pertinente, e que, como já vem 
sendo hábito no ordenamento jurídico português, não 
está especificamente prevista para a actividade de venda 
ao domicílio, como passamos a explicar. 

Com efeito, dadas as condições tão específicas que 
caracterizam a actividade dos prestaneiros, causa-nos 
alguma confusão como podem tais obrigações aplicar-se 
a um comerciante de venda ao domicílio, para não falar no 
facto de a legislação aplicável à actividade dos prestanei-
ros não ter sofrido qualquer alteração.

Após uma análise cuidada da legislação em vigor, pode-
mos concluir que estas normas não terão, em princípio, 
aplicação aos prestaneiros. Com efeito, trata-se de um 
diploma que aprova o Regime Jurídico de Acesso e Exercício 
de Actividades de Comércio, Serviços e Restauração, mas 
para situações específicas, nelas não estando incluída a 
actividade de comerciante de venda ao domicílio.

Quer isto dizer que o Decreto-Lei em questão não se 
aplica aos prestaneiros que exerçam a sua actividade 
com o CAE 47990, podendo, no entanto, aplicar-se àque-
les que tenham um estabelecimento aberto ao público e 
exerçam a actividade com um CAE diferente, como por 
exemplo o CAE 47192 (comércio a retalho em outros 
estabelecimentos não especializados, sem predominân-
cia de produtos alimentares).

Neste caso, a par de outras obrigações tão bem conheci-
das, como ter o horário de funcionamento afixado, deve-
rão ter também um livro de reclamações.

Com efeito, o Decreto-Lei em causa prevê especifica-
mente o seguinte:

“Artigo 27.º
Livro de Reclamações

Nos estabelecimentos de comércio e de prestação de 
serviços, deve ser disponibilizado o livro de reclamações, 
de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 156/2005, 
de 15 de setembro, alterado pelos Decretos-Leis n.os 
371/2007, de 6 de novembro, 118/2009, de 19 de maio, 
317/2009, de 30 de outubro, e 242/2012, de 7 de novem-
bro.”

Sendo que o mencionado Decreto-Lei n.º 156/2005, 
apesar de referir que “(…) o principal objectivo deste 
diploma (é): tornar obrigatória a existência do livro de 
reclamações a todos os fornecedores de bens e presta-
dores de serviços que tenham contacto com o público, 
com excepção dos serviços e organismos da Adminis-
tração Pública, que continuam a reger-se pelo disposto 
no artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de Abril.”, 
a verdade é que, quando identifica as entidades abrangi-
das por tal obrigação, não menciona os comerciantes de 
venda ao domicílio.

Com efeito, no artigo 2.º, relativamente ao âmbito de apli-
cação, o referido Decreto-Lei refere que:
“1 - São abrangidos pela obrigação de disponibilização do 
formato físico do livro de reclamações todos os forne-
cedores de bens e prestadores de serviços, designada-
mente os identificados no anexo ao presente decreto-lei, 
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do qual faz parte integrante, em todos os estabeleci-
mentos que:
a) Se encontrem instalados com carácter fixo ou perma-
nente, e neles seja exercida, exclusiva ou principalmente, 
de modo habitual e profissional, a atividade; e  
b) Tenham contacto com o público, designadamente 
através de serviços de atendimento ao público destinado 
à oferta de produtos e serviços ou de manutenção das 
relações de clientela. 
2 - São abrangidos pela obrigação de disponibilização do 
formato eletrónico do livro de reclamações todos os for-
necedores de bens e prestadores de serviços designa-
damente os identificados no anexo ao presente decreto-
-lei, quer desenvolvam a atividade em estabelecimento 
que cumpra os requisitos previstos no número anterior 
ou através de meios digitais.”

Ou seja, refere-se apenas às entidades que disponham 
de estabelecimento fixo e permanente e que tenham 
contacto com o público. Ou seja, no caso dos comercian-
tes de venda ao domicílio que não disponham de estabe-
lecimento aberto ao público, não se encontra preenchido 
um dos requisitos legais que obriguem a ter um livro de 
reclamações.

E mesmo analisando a listagem anexa ao diploma em 
questão, não encontramos incluídos os comerciantes de 
venda ao domicílio.

De todas as já mencionadas alíneas, não há uma única que 
se refira aos comerciantes de venda ao domicílio, pelo que 
tal obrigação não terá aplicação aos prestaneiros.

Existe sim uma referência à actividade de prestamista, na 
alínea k), mas que cumpre esclarecer que não se refere 
aos prestaneiros, na medida em que a actividade presta-
mista está definida como a actividade de mútuo garan-
tido por penhor, no Decreto-Lei n.º 160/20151, de 11 de 
agosto, que regula esta actividade.
Esta foi uma dúvida pertinente, levantada por alguns 
associados, e que entendemos por bem esclarecer atra-
vés do Boletim Informativo “O Prestaneiro”, uma vez 
que poderá haver outros associados na mesma situação 
e com a mesma dúvida relativamente a esta alteração 
legislativa.

“Quer isto dizer que o Decreto-Lei 
em questão não se aplica aos prestaneiros 
que exerçam a sua actividade 
com o CAE 47990, podendo, no entanto, 
aplicar-se àqueles que (...) exerçam 
a actividade com um CAE diferente...”
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O Imposto sobre os Combustíveis
Como todos terão tido conhecimento, foi bastante discu-
tida a descida do imposto sobre os combustíveis o que, 
para os prestaneiros, era uma excelente notícia, uma vez 
que a actividade dos comerciantes de venda ao domi-
cílio é exercida através de viaturas automóveis, sendo 
que, ultimamente, o elevado preço dos combustíveis tem 
influenciado muito a actividade, na medida em que tem 
tido um peso muito grande no equilíbrio despesa-receita 
dos prestaneiros.

No entanto, todo 
este alarido poderá 
não passar de um 
presente não só 
tardio, como enve-
nenado, como pas-
samos a explicar.

Mesmo sendo esta medida aprovada, tal não quer dizer 
que isso venha a reflectir-se no preço final dos combus-
tíveis, uma vez que os preços finais do combustível são 
definidos pelas distribuidoras que podem não incorporar 
esse decréscimo no preço final do gasóleo e da gasolina. 

Por outro lado, esta alteração à lei enfrenta também pro-
blemas de ordem jurídica, mais precisamente o princípio 
legal conhecido como “lei travão” (prevista no artigo 167.º, 
n.º 2, da Constituição) e que consiste numa norma que diz 
que os deputados “não podem apresentar projetos de lei 
que envolvam, no ano económico em curso, aumento das 
despesas ou diminuição das receitas do Estado previs-
tas no Orçamento”. Ou seja, medidas com repercussões 
orçamentais têm de ser remetidas para o Orçamento do 
Estado do ano posterior (2019), o que significa que só 
podem entrar em vigor a 1 de Janeiro do ano seguinte.

Ora, ao prever a eliminação do imposto adicional sobre os 
combustíveis (criado em 2016), tal medida iria automati-
camente diminuir a receita do Estado prevista no Orça-
mento do ano em curso, o que não é admissível, razão 
pela qual tal resultado terá de ser adiado para o Orça-
mento de 2019.

Há quem defenda que a entrada imediata em vigor desta 
norma não iria afectar a receita do Estado, porque aquilo 
que o Estado perderia no imposto petrolífero estaria a 
ganhar no IVA cobrado sobre os combustíveis, que tem 
vindo a subir por causa do agravamento do preço dos 
combustíveis, logo a norma seria legal. Mas esta é uma 
opinião minoritária, que acabou por não vingar.

Com efeito, o entendimento geral foi no sentido de que, 
uma vez que a portaria é de aplicação imediata, é incons-
titucional, pois trata-se de uma medida que só poderia ser 
aprovada por iniciativa do próprio Governo, a quem cabe a 
gestão do Orçamento. Ou seja, não pode ter aplicação no 
ano em curso (quanto muito poderia ficar suspensa até 
1 de Janeiro de 2019). Além de que violaria a “lei-travão”, 
que impede a diminuição de receitas previstas no Orça-
mento do ano em curso, sendo irrelevante que a redução 
da receita fiscal em causa pudesse ser colmatada pelo 
crescimento de outras receitas (como o IVA), pois o efeito 
concreto e imediato da proposta é a redução de receita. 

Por outro lado, e apesar de se prever que a descida do 
imposto petrolífero avance apenas em 2019, levanta-se 
aqui outra questão. Presentemente o Estado está a arre-
cadar mais receita de IVA por força do aumento do preço 
dos combustíveis, tendo margem para baixar o imposto 
petrolífero. No entanto, não há garantia de que esta 
situação se mantenha em 2019. Ou seja, se os combustí-
veis baixarem de forma acentuada e a receita do IVA cair, 
a descida do imposto petrolífero pode vir a provocar um 
rombo na receita fiscal dos combustíveis no próximo ano, 
como já aconteceu em 2015, o que, por sua vez, poderá 
levar a que o Governo proceda a um aumento extraordi-
nário do imposto, como aconteceu em 2016.
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Finalmente, e como já foi dito acima, ainda que o imposto 
desça, não há garantia de que tal se reflicta no preço 
final do combustível, uma vez que o preço é fixado pelas 
petrolíferas. Ou seja, se uma descida do imposto coincidir 
com um momento de subida do preço antes de impostos, 
tal pode neutralizar o efeito no valor pago pelos consu-
midores.

Curiosidade!
Como se forma o preço dos combustíveis em Portugal? 
De que factores depende?

O preço da gasolina e do gasóleo em Portugal depende, 
essencialmente, de cinco variáveis:
 
• Preço do produto à saída da refinaria, que corres-
ponde às cotações internacionais do respectivo produto;
• Cotação euro/dólar;
• Incorporação de biodiesel (no caso do gasóleo);
• Custo de logística: transporte/armazenamento/
distribuição/comercialização (na qual se inclui a margem);
• Impostos: IVA (Imposto sobre o Valor Acrescentado) 
e ISP (Imposto sobre Produtos Petrolíferos). 

Na figura seguinte apresentam-se as diferentes compo-
nentes do preço da gasolina e do gasóleo em Portugal e 
respectiva contribuição para o preço final de venda: 

Os preços de venda da gasolina e do gasóleo à saída da 
refinaria reflectem semanalmente a evolução das cota-
ções médias do gasóleo e da gasolina no mercado euro-
peu face à cotação média da semana anterior. Estas 
cotações dependem mais da procura verificada a cada 
momento para cada um destes produtos e da oferta dis-
ponibilizada pelas refinarias do que das cotações do brent.
 
As cotações são fixadas em dólares, pelo que uma des-
valorização da moeda europeia em relação à americana 
faz com que sejam necessários mais euros para comprar 
cada litro de combustível. De igual forma, uma valoriza-
ção do euro pode traduzir-se numa descida de preços na 
bomba mesmo que, em dólares, a cotação permaneça 
inalterada.
No caso do gasóleo, o preço do produto reflecte ainda 
o preço do biodiesel que é nele obrigatoriamente incor-
porado, o qual é regulado pelo Estado e fixado mensal-
mente, traduzindo-se num acréscimo de preço, ao con-
trário do que acontece em Espanha, onde as empresas 
que produzem biodiesel concorrem entre si.

Ao preço do produto, acrescem os custos de toda a logís-
tica necessária para levar o produto da porta da refinaria 
até às estações de serviço. Esta componente logística 
compreende os custos de transporte, armazenamento 
e distribuição, bem como a margem de comercialização. 

Tudo somado, esta fatia representa 
9,7% no gasóleo e 8,4% na gasolina.

A maior fatia na constituição do preço 
dos combustíveis é a carga fiscal (IVA 
e ISP). Este factor é diferente de país 
para país e explica, quase na totali-
dade, a diferença de preço entre Por-
tugal e Espanha. No caso português, 
a carga fiscal constitui quase metade 
do preço final do gasóleo e mais de 
metade do preço da gasolina.

(informação disponibilizada em http://
www.galpenergia.com/PT/QuestoesFrequentes/
Paginas/Comoseformaoprecodoscombustiveis
emPortugalDequefatores depende.aspx)
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Proposta de Alteração do Orçamento 
para 2019
Regime de flexibilização da idade de acesso à pensão
O Governo pretende criar um regime de flexibilização da 
idade de acesso à pensão de velhice.

O novo regime abrange a eliminação do fator de susten-
tabilidade para os pensionistas que reúnam a condição 
de, aos 60 anos, terem, pelo menos, 40 anos de carreira 
contributiva, nos seguintes termos:

 - a partir de 1 de janeiro de 2019, para os pensionis-
tas com 63 ou mais anos de idade cujas pensões tenham 
data de início a partir daquela data;
 - a partir de 1 de outubro de 2019, para todos os pen-
sionistas com 60 ou mais anos de idade cujas pensões 
tenham data de início a partir daquela data.

Complemento extraordinário para pensões de mínimos
O Governo cria um complemento extraordinário aplicá-
vel aos pensionistas de novas pensões de mínimos com 
data de início a partir de 1 de janeiro de 2019, como forma 
de adequar os valores destas pensões às atualizações 
extraordinárias ocorridas em 2017 e 2018.

Este complemento aplica-se aos pensionistas cujo mon-
tante global de pensões seja igual ou inferior a 1,5 vezes 
o valor do IAS, sendo o seu montante e cálculo efetuado 
nos mesmos termos das atualizações extraordinárias de 
pensão.

Abrange os beneficiários de pensões mínimas de inva-
lidez, velhice e sobrevivência do regime geral de segu-
rança social, de pensões do regime especial de segurança 
social das atividades agrícolas, de pensões do regime não 
contributivo e regimes equiparados da segurança social e 
de pensões mínimas de aposentação, reforma e sobrevi-
vência do regime de proteção social convergente atribuí-
das pela CGA, I.P..

Medida extraordinária de apoio aos desempregados 
de longa duração
Durante o ano de 2019, é prorrogada a medida extraor-
dinária de apoio aos desempregados de longa duração, 
reduzindo-se de 360 para 180 os dias após a data da 
cessação do período de concessão do subsídio social de 
desemprego.

Prestação social para a inclusão
O Governo pretende alargar a prestação social para a 
inclusão a crianças e jovens com idade inferior a 18 anos 
no segundo semestre de 2019.

Imposto sobre Veículos
No que diz respeito ao Imposto sobre Veículos, prevê-se 
um agravamento generalizado (das componentes cilin-
drada e ambiental) da taxa de imposto em cerca de 1%.

A Proposta de Lei mantém ainda o agravamento de € 
500 no montante total do imposto a pagar pelos veículos 
ligeiros equipados com sistema de propulsão a gasóleo 
(€ 250 no caso de veículos ligeiros de mercadorias, de 

“Este complemento é aplicável a partir 
de 1 de janeiro de 2019, com as necessárias 
adaptações, aos beneficiários de pensões 
de mínimos com data de início de pensão 
entre janeiro de 2017 e dezembro de 2018.”
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Além disso, o diploma contempla uma disposição transi-
tória - Redução percentual a aplicar às emissões de CO2 
–, de acordo com a qual, durante o ano 2019 as emissões 
de CO2 relativas ao «Procedimento Global de Testes 
Harmonizados de Veículos Ligeiros» constantes do cer-

tificado de conformidade e mencionadas na declaração 
aduaneira do veículo sejam reduzidas para efeitos de 
apuramento do ISV da componente ambiental da Tabela 
A (aplicada aos automóveis de passageiros e automóveis 
ligeiros de utilização mista e ligeiros de mercadorias, aos 
quais não seja aplicável a taxa reduzida ou taxa intermé-
dia). Esta redução variará entre 24% e 5% consoante o 
escalão de CO2.

Imposto Único de Circulação
Quanto ao Imposto Único de Circulação, a proposta de 
lei prevê igualmente um aumento generalizado em cerca 
de 1,3% no valor do IUC independentemente da aplicação 
do método «Novo Ciclo de Condução Europeu Normali-
zado».

De salientar, neste imposto, a aplicação de uma isenção 
de 50% do imposto para pesados de mercadorias da 
categoria C com peso bruto superior a 3.500kg, desde 
que:

 - os sujeitos passivos do imposto exerçam a titulo 
principal a atividade de diversão itinerante e
 - os veículos se encontrem exclusivamente afetos a 
essa atividade.
 
Além disso, a Proposta de Lei prevê a manutenção, no 
ano de 2019, das taxas adicionais de CO2 aplicáveis sobre 
os veículos a gasóleo das categorias A e B.

Dra. Isilda André 
TOC 15580

IMPOSTOS

caixa aberta, fechada ou sem caixa, com lotação máxima 
de três lugares), com exceção para os veículos que apre-
sentem nos respetivos certificados de conformidade ou 
homologações técnicas um valor de emissão de partícu-
las inferior a 0,001 g/km (anteriormente 0,002 g/km)

O Código do ISV estabelece como um dos elementos que 
constitui a base tributável dos automóveis de passagei-
ros, de mercadorias e de utilização mista tributados pela 
tabela A, o nível de emissão de dióxido de carbono (CO2) 
relativo ao ciclo combinado de ensaios. Nesta matéria, a 
Proposta de Lei vem esclarecer que o ciclo combinado 
de ensaios resultará dos testes realizados ao abrigo do 
«Novo Ciclo de Condução Europeu Normalizado» ou ao 
abrigo do «Procedimento Global de Testes Harmoniza-
dos de Veículos Ligeiros», consoante o sistema de testes 
a que o veículo foi sujeito para efeitos da sua homologa-
ção técnica.
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Protocolos e Parcerias
Conforme fomos anunciando ao longo do ano e apro-
veitamos agora para relembrar, a APCVD celebrou os 
seguintes protocolos/parcerias:
 Orima: renovação de protocolo com introdução de 
novos descontos/campanhas pontuais ainda mais 
vantajosas;
 Electro-Pontécnica: parceria com valores e descontos 
vantajosos a nível de artigos electrodomésticos e outros;
 Lar Ibérico: novo protocolo com descontos a nível do 
mobiliário;
 JMEstofos: renegociação da parceria, com introdução 
de novos descontos.

Pensamos que são iniciativas que vão ao encontro das 
necessidades dos nossos associados, apresentando 
vantagens interessantes. Por forma a permitir algum 
retorno a estas empresas, que muito nos têm apoiado, 
fazemos um apelo aos nossos associados para aposta-
rem nestas parcerias e aproveitarem as oportunidades 
de negócio com as empresas que apoiam a APCVD.  

Quotas em atraso
Como todos sabem, a APCVD, como qualquer outra enti-
dade, tem despesas fixas todos os meses, sendo que 
conta com a receita proveniente das quotas dos asso-
ciados para as suportar. No entanto, existem associados 
com grandes valores de quotas em atraso, o que acaba 
por dificultar muito a gestão da tesouraria da Associação, 
pelo que apelamos a todos os nossos associados que 
tenham quotas em atraso no sentido de regularizarem 
a sua situação o mais rapidamente possível, até porque 
estamos muito perto do final deste ano de 2018 e, com 
ele, do fecho das contas da Associação, sendo impor-
tante a entrada desta receita no ano a que respeita.

Como sempre temos dito, quem esteja a atravessar difi-
culdades económicas, poderá contactar-nos e solicitar 
um plano de pagamentos em prestações.

Um aniversário diferente
Por iniciativa dos nossos associados Abílio Jorge Lourenço 
Luís e José Carlos Mendes Antunes, reuniu-se um grupo 
de amigos no domingo, dia 2 de Dezembro, para celebrar o 
aniversário do nosso associado Carlos Estevão que está 
a passar por um momento a nível de saúde muito difícil, 
onde a Associação também quis estar presente. O jantar 
foi em Vila Franca de Xira, no restaurante “O Forno”, com 
uma ementa bastante saborosa e um convívio muito 
agradável. Foi um gesto muito bonito, de grande amizade 
e companheirismo. Só podemos desejar ao Carlos 
Estevão muita força e coragem.
Um abraço de todos nós.

Livro dos Prestaneiros
Caros associados, é com prazer que anunciamos que 
o Livro dos Prestaneiros está concluído, e pronto para 
publicação. Contamos que o mesmo esteja pronto no 
início do ano de 2019, altura que a Associação organizará 
um evento para a apresentação do mesmo, que terá lugar 
em Oleiros, em data e local a anunciar.

Como sabem, este foi um desafio lançado pela Câmara 
Municipal de Oleiros, que foi por nós aceite e que veio a 
verificar-se um projecto bastante interessante, dinâmico 
e que, no nosso entender, trará bastante visibilidade à 
nossa actividade e ao nosso concelho.

Foi com alegria que registámos o interesse manifestado 
pelos nossos associados, que abraçaram este projecto e 
contribuíram com as suas histórias e experiências de vida 
no ramo da venda ao domicílio, que não podemos deixar 
de agradecer.

Aproveitamos o ensejo para agradecer todo o apoio 
prestado pela Câmara Municipal de Oleiros, sem o apoio da 
qual este projecto não seria possível. O nosso bem-haja!

O pagamento poderá ser feito 
por transferência bancária para o NIB da APCVD, 

mencionando sempre algum elemento de identificação, 
como o nome ou o número de associado

NIB: 0010.0000.20457180001.39

diversos
d
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Iniciativa APCVD – Cruzeiro no Douro
Atendendo ao sucesso dos eventos organizados pela 
APCVD no decorrer dos últimos anos, que muitos elogios 
têm merecido por parte dos nossos associados, e por-
que consideramos que tais acontecimentos permitem 
aos prestaneiros excelentes oportunidades de conví-
vio, diversão, aprendizagem, e também algum descanso 
da nossa árdua e exigente profissão, a Direcção tomou 
a iniciativa de organizar uma viagem, mas desta vez um 
pouco diferente do habitual. 

Almoço Convívio – Lembranças

Com efeito, pensámos que seria uma pausa agradável na 
nossa vida atarefada um fim-de-semana no Douro, que 
se realizaria nos meses de Abril ou Maio de 2019, com 
direito a um bonito passeio de cruzeiro, com tudo incluído.

Seria mais uma excelente oportunidade para estreitar os 
laços de amizade entre os associados, para nos divertir-
mos e passarmos uns bons momentos. A saída seria ao 
sábado de manhã e regresso no domingo á noite.
O preço estará entre os €180,00 e €220,00 por pessoa.
Para conseguirmos este valor, é necessário um mínimo 
de 50 interessados.

Assim sendo, agradecemos o vosso feedback em relação 
a este passeio, pelo que pedimos a todos os associados 
interessados que nos façam chegar o mais breve possível 
a vossa opinião por mensagem, ou ligando para a nossa 
sede, manifestando o vosso interesse neste evento, para 
que possamos dar andamento a esta iniciativa.

Contamos consigo! Vai ser um fim-de-semana inesque-
cível!

Este ano a Direcção da APCVD aproveitou o nosso habi-
tual Almoço Convívio do 22º aniversário, para relembrar 
o início da nossa associação e fazer um reconhecimento 
à primeira Direcção da Associação e respectivos ele-
mentos, por todo o trabalho, dedicação e empenho que 
tiveram, entregando uma placa de lembrança e agradeci-
mento aos respectivos membros, que dela fizeram parte.
Um momento especial que se prolongou também com a 
entrega de mais uma placa de reconhecimento ao asso-
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Falecimento
É com muita tristeza que informamos que faleceu o nosso 
associado Herminio da Conceição Batista, um associado 
sempre dedicado à nossa Associação e 
que também fez parte da Direcção em 
anos anteriores. Não temos palavras 
para expressar os nossos sentimentos, 
ele parte deixando uma enorme saudade 
e uma grande lição do que é a amizade, o 
profissionalismo, a humildade e a simpli-
cidade. Pedimos a Deus que dê ao nosso 
amigo o merecido repouso eterno, que a luz e o amor 
divino pairem sobre a sua alma.

Férias
Informamos que a sede da APCVD se encontrará encer-
rada para férias de 24 a 31 de Dezembro de 2018. Mais 
uma vez desejamos a todos...

Atenção às novas regras 
da Segurança Social!
Conforme já alertámos no Boletim anterior, entram em 
vigor já no dia 1 de Janeiro de 2019 as novas regras da 
Segurança Social!

Ao abrigo destas novas regras, todos os contribuintes 
com contabilidade não organizada são obrigados a 
entregar a primeira declaração de rendimentos referente 
à facturação dos três meses anteriores (Outubro, 
Novembro e Dezembro de 2018) já em Janeiro.

Isto porque deixa de haver escalões, passando o 
rendimento a ser determinado através da declaração 
de rendimentos correspondentes à facturação dos três 
meses anteriores.

Esta declaração deverá ser efectuada trimestralmente, 
até ao último dia dos meses de Janeiro, Abril, Julho e 
Outubro de cada ano, relativamente aos rendimentos 
obtidos nos três meses anteriores.

Resumidamente:

diversos
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ciado José do Carmo Afonso, por ser o associado n.º 1 da 
APCVD, e também por ser um dos pioneiros da nossa 
actividade.

Esta ocasião foi também aproveitada para fazer um reco-
nhecimento ao trabalho que tem sido levado a cabo pela 
secretária da Associação, Silvina Marçal, assinalado com 
a entrega de uma salva de recordação, por toda a sua 
dedicação e colaboração ao longo dos últimos 20 anos de 
serviço na APCVD.

Boas Festas!
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