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Como todos sabem, teve lugar, no passado dia 29 de Março de 2019, a 
habitual Assembleia-Geral da APCVD, onde se discutiram e votaram diversos 
assuntos relacionados com a vida da Associação e também com a actividade 
de venda ao domicílio. Esta Assembleia-Geral contou com a presença de 25 
associados tendo servido também para alguns associados esclarecerem 
algumas dúvidas.

No decorrer da assembleia, como já vem sendo hábito, a Direcção fez um 
balanço da actividade desenvolvida pela APCVD ao longo do último ano, 
frisando alguns dos pontos que considera de maior relevância, como a edição 
do Livro dos Prestaneiros, a celebração de novos protocolos e a renovação 
de outros já existentes, com renegociação das vantagens e descontos para 
os nossos associados.

A propósito das contas, e por se tratar de um ponto de grande relevância na 
vida da Associação, a Direcção abordou a situação do pagamento de quotas, 
relembrando que a recuperação do crédito mal parado continua a ser uma 
tarefa árdua, mas que não pode deixar de ser tratada, sendo que continua a 
conseguir-se recuperar valores em dívida. 

O presente mandato está a terminar e, fazendo um balanço de todo o trabalho 
realizado, consideramos que conseguimos atingir muitos dos objectivos a que 
nos propusemos, defendendo sempre os interesses da APCVD e dos seus 
associados.

A Direcção.
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Mensagem do Presidente

Mais um ano começou e, sem nos apercebermos, estamos 
na Primavera! A vida é, de facto, uma corrida rápida que 
devemos aproveitar da melhor forma possível.
 
Quanto à nossa Associação, novos desafios se aproximam 
e é já no próximo dia 29 de abril que se realizará, em Oleiros, 
a apresentação do livro da A.P.C.V.D., uma obra que nos 
deixará um imenso orgulho. Quero, desde já, expressar 
um agradecimento muito especial à Câmara Municipal 
de Oleiros por todo o apoio dado para que a edição desta 
obra fosse possível. Ao Sr. Presidente Dr. Fernando Jorge 
que, há quatro anos, no congresso realizado em Oleiros, 
nos lançou este desafio. Desafio esse que aceitámos com 
o propósito de deixar uma obra representativa de todo o 
empenho e dedicação que, cada um de nós, deposita nesta 
atividade profissional, sem esquecer o valor que damos 
à nossa zona do pinhal. Ao Dr. Silvério Mateus, autor da 
obra, por todo o tempo investido na sua concretização que 
permitiu que este projeto se tornasse real, o nosso mais 
sincero obrigado!

A 30 de maio realizar-se-á mais um congresso da 
A.P.C.V.D., em Caldas da Rainha, onde esperamos debater 
vários assuntos relativos à nossa classe profissional. 

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

Neste congresso, estarão presentes as empresas e a 
respetiva exposição de produtos. Será, certamente, uma 
oportunidade para a realização de bons negócios.

Ainda durante o mês de Junho, a dia 18, teremos a realização 
de uma visita à fábrica de móveis A.F., empresa com quem 
temos parceria e que certamente nos irá proporcionar 
excelentes momentos de convívio. 

Relembro também que para o final do mês de junho está 
agendada a Assembleia Geral onde serão eleitos os novos 
órgãos sociais da A.P.C.V.D. É fundamental a presença 
de todos os sócios na eleição de uma nova equipa para 
a direção. Por isso, convido-vos a estarem presentes! 
A A.P.C.V.D. é uma associação inovadora e precisa de 
elementos ativos, com ideias e projetos novos.

Não faltem a estes eventos, juntos somos mais fortes!

Bons negócios, muita saúde e Boa Páscoa a todos!

Um abraço,
José Mendes Antunes
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Assembleia-Geral de 29 de Março de 2019

Conforme é do conhecimento dos nossos associados, 
teve lugar, no dia 29 de Março de 2019, pelas 16h00m, na 
sede da APCVD, mais uma Assembleia-Geral Ordinária da 
nossa Associação, com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Período antes da ordem do dia;
2. Apreciação e deliberação do relatório de gestão e con-
tas da Direcção referente ao exercício do ano de 2018, 
bem como do relatório e parecer do Conselho Fiscal;
3. Deliberação sobre a proposta de aplicação de resulta-
dos;
4. Apreciação geral da administração e fiscalização da 
Associação relativamente ao exercício do ano de 2018.

Esta é uma ocasião importante, quer para a vida da Asso-
ciação, quer para os próprios associados, na medida em 
que são abordados vários temas relacionados com a 
APCVD e com a actividade de venda ao domicílio. No 
entanto, a Assembleia-Geral contou com a presença de 
apenas vinte e cinco associados. Todos sabemos que, 
para poderem estar presentes, os nossos associados 
necessitam de abdicar de algumas horas de trabalho, 
mas gostaríamos de ter contado com uma maior afluên-
cia, dada a importância dos assuntos abordados. Assim 
sendo, e por considerarmos importante e do interesse 
de todos, a APCVD entendeu por bem dar a conhecer aos 
associados que não puderam marcar presença o que se 
passou neste dia.

O Presidente da Assembleia-Geral deu início à Ordem de 
Trabalhos, dando as boas-vindas aos associados pre-
sentes e tendo aproveitado o período antes da ordem do 

dia (Ponto 1) para perguntar aos associados presentes 
se havia alguma questão que quisessem colocar, tendo-
-lhes passado a palavra para abordarem assuntos que 
entendessem relevantes. Nenhum associado quis fazer 
uso da palavra. 

Passou-se de seguida ao Ponto 2, tendo o Presidente da 
Assembleia-Geral passado a palavra ao Presidente da 
Direcção, para explicar o Relatório de Gestão e Contas, 
do qual foram fornecidas cópias a todos os associados 
presentes. Neste ponto, o Presidente da Direcção apre-
sentou uma breve explicação do Relatório de Contas da 
Associação.

Foi explicado que no presente ano se optou por um rela-
tório simplificado, para não gerar confusão. A principal 
razão pela qual a Associação não conseguiu apresen-
tar lucros no ano em causa prende-se com o facto de 
em 2018 se ter recebido menos receita em quotas do 
que em 2017, o que tem um grande impacto a nível das 
contas da Associação. Mais se informou que, por forma 
a haver uma receita constante para a Associação, conti-
nua a proceder-se à emissão das facturas referentes a 
quotas de seis em seis meses, procedimento introduzido 
por esta Direcção e que tem permitido um certo equi-
líbrio das contas. Não se trata de uma interpelação dos 
associados, conforme já foi amplamente explicado, mas 
apenas de uma lembrança para não deixarem acumular 
muitos meses de quotas, desta forma ajudando também 
a APCVD a ter uma receita mais constante, que lhe per-
mite fazer face às despesas mensais.

Apesar das dificuldades que atravessa, a Direcção optou 
por não recorrer à cobrança coerciva, pela via judicial, 
das quotas em dívida, não tendo esta Direcção colo-
cado nenhum associado em tribunal por motivo de falta 
de pagamento de quotas. No entanto, e uma vez que a 
situação financeira da Associação está muito difícil, pos-
sivelmente terá de recorrer-se a esta via no futuro.

Foi perguntado se havia dúvidas relativamente às contas 
apresentadas, sendo que nenhum associado levantou 
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questões sobre este ponto, pelo que se passou a palavra 
ao Presidente do Conselho Fiscal, João do Carmo Mateus 
Nunes, que procedeu à leitura do seu relatório e parecer 
sobre o exercício de contas de 2018, que foi favorável.

Entretanto interveio o associado n.º 76, Luís Alves, que 
disse que as contas sempre foram apresentadas de igual 
maneira e que entendia que as contas não tinham sido 
apresentadas correctamente. A este propósito, pediu a 
palavra a Dra. Isilda André, a TOC da associação, que vol-
tou a explicar exaustivamente a questão das amortiza-
ções, dando inclusivamente exemplos da contabilidade 
corrente dos associados. Este é sempre um tema de 
grande controvérsia, tendo a Dra. Isilda explicado que se 
trata de uma despesa em que não há saída de dinheiro, 
sendo um movimento contabilístico, obrigatório por lei.

Posto à votação, foi o Ponto 2 aprovado por unanimidade, 
sendo que o associado Luís Alves abandonou a sala antes 
que o Ponto 2, da Ordem de Trabalhos, fosse posto à 
votação.

Entrou-se no Ponto 3, da Ordem de Trabalhos, tendo 
sido colocada à apreciação e discussão a proposta da 
Direcção quanto à aplicação de resultados, de que o 
resultado líquido do exercício de 2018 seja transferido 
para a conta de resultados transitados. Posta à votação, 
foi esta proposta aprovada por unanimidade.

Passou-se ao Ponto 4, da Ordem de Trabalhos, sobre a 
administração e fiscalização da associação no exercício 
de 2018 em que, já tendo sido apreciado ao longo dos 
pontos anteriores, nada mais foi acrescentado, tendo 
merecido também a concordância de todos os presentes, 

sendo que nenhum associado usou da palavra para se 
pronunciar sobre este assunto.

Terminada a votação de todos os pontos da Ordem de 
Trabalhos, o Presidente da Direcção usou da palavra para 
abordar assuntos diversos. A Dra. Isilda André esclareceu 
e alertou os associados para o facto de que, quer nas guias 
de transporte, quer nas facturas superiores a € 1.000,00, 
deixa de ser obrigatório ter o número de contribuinte do 
adquirente, isto por causa da lei da protecção de dados. 
A partir de agora depende da vontade do cliente, uma 
vez que todos os documentos dispõem de um código 
que o cliente poderá depois validar ou não, isto para 
consumidores finais que sejam pessoas singulares (para 
pessoas colectivas já é obrigatório).

De seguida, o Presidente da Direcção abordou o tema 
do Livro dos Prestaneiros, informando que o mesmo 
está neste momento na tipografia para impressão, 
tendo informado também que foi a Câmara Municipal de 
Oleiros que custeou a edição do mesmo quase a cem 
por cento, uma vez que o livro vai ser editado em capa 
dura e o orçamento apresentado não contemplava este 
pormenor (era capa normal), sendo que esta diferença vai 
ser paga pela APCVD. Mais informou que a apresentação 
do Livro terá lugar no dia 29 de Abril, na Casa da Cultura 
da Câmara Municipal de Oleiros, em Oleiros.

Aproveitou ainda o ensejo para informar que está marcada 
uma visita à fábrica da A.F., para o dia 18 de Junho de 
2019. A propósito do tema “eventos”, informou-se ainda 
que a Direcção já está a organizar o próximo Congresso 
APCVD, que terá lugar no dia 30 de Maio de 2019, no 
restaurante “A Lareira”, nas Caldas da Rainha, que será 
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também anunciado brevemente.

Por último, o Presidente da Direcção referiu-se às eleições 
para os titulares dos órgãos sociais da associação que 
acontecem já no próximo mês de Junho e convidou os 
associados presentes a organizar listas.

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a 
assembleia pelas 17h25m, lavrando-se a respectiva acta.

Beneficiário Efectivo 
– Aplicabilidade aos Prestaneiros

Como todos terão tido conhecimento, tiveram lugar algu-
mas alterações a nível da legislação, nomeadamente com 
a criação da figura do beneficiário efectivo, sendo que a 
Direcção procedeu ao envio de uma circular a todos os 
seus associados, a informar desta situação, que agora se 
relembra a todos.

A Direcção informou que existe uma nova obrigação 
legal que abrange todas as pessoas colectivas. Com 
efeito, passou a ser obrigatório o Registo da Declaração 
de Beneficiário Efectivo (Portaria nº233/2018 e Lei nº 
89/2017, de 21/08).

Este registo é aplicável não só às empresas, mas também 
às associações, bem como a quaisquer outras entidades 
que exerçam actividade ou pratiquem acto ou negócio 
jurídico em território nacional que determine a obtenção 
de um Número de Identificação Fiscal. Quer isto dizer que, 
tanto a APCVD, como as empresas dos seus associados, 
estão abrangidas por esta nova obrigação.

A declaração do beneficiário efectivo deve conter a 
seguinte informação: 
- a identificação dos titulares das quotas da empresa 
(nomes completos dos sócios, seus Cartões de Cidadão, 
NIF’s, moradas e estados civis), com discriminação das 
respectivas participações sociais (se o sócio tem uma 
quota de 50% ou outra percentagem, ou se tem a totali-
dade do capital no caso das sociedades unipessoais);
- a identificação dos gerentes, administradores ou de 
quem exerça a gestão/administração da empresa; os 
beneficiários efectivos, e o declarante. No caso das asso-
ciações, é necessária a identificação dos membros da 
Direcção.

Atenção que devem manter um registo actualizado desta 
informação e comunicar qualquer alteração no 
prazo de 30 dias. A partir de 2020, todos os 
anos deverá ser feita a confirmação da infor-
mação sobre o beneficiário efectivo.
Para as empresas qua já existiam antes desta 
nova obrigação, que é o vosso caso, a declara-
ção inicial de registo deverá ter lugar a partir de 
1 de Janeiro de 2019 em duas fases: até 30 de 
Abril para as empresas e até 30 de Junho para 
as demais entidades (associações e outras).

A entidade gestora do RCBE é o Instituto dos 
Registos e do Notariado, sendo a submissão 
da declaração realizada no endereço electró-
nico: https://rcbe.justica.goc.pt.
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A Obinfor – Contabilidade, Informática e Gestão, 
Lda., fundada no dia 02 de Maio de 1990 em Óbi-
dos, sediada na rua Municipal, lote 1, 2510-081 
Óbidos, dedica-se ao apoio e consultoria empre-
sarial na área da Contabilidade, Gestão e Informá-
tica, nomeadamente software, hardware, sites e 
alojamentos de domínios.

Criada por especialistas em novas tecnologias na 
área de redes e comunicações, bases de dados, 
serviços on-line, gestão empresarial e contabili-
dade, os seus técnicos possuem uma larga expe-
riência anteriormente adquirida no apoio e assis-
tência às empresas.

A Obinfor, Lda foi constituída por um grupo de 
pessoas com grandes conhecimentos da conta-
bilidade, informática e Gestão, devido à sua longa 
experiência.

Está inserida num grupo de empresas viradas 
essencialmente para a prestação de serviços nas 
áreas de Gestão, Contabilidade, Seguros, Web 
Hosting e Informática.

Constituída em 01-03-2001, a Obimedia, Lda desenvolve o seu trabalho na atividade da mediação 
seguradora, no seguimento do trabalho desenvolvido desde 1977, por um dos seus fundadores. 
Com uma equipa jovem e dinâmica que prima pelo profissionalismo e bom atendimento do cliente, 
no tratamento e aconselhamento para a resolução dos problemas e na opção das melhores solu-
ções nos diversos produtos da atividade seguradora.

Gerimos uma carteira de seguros de valor considerável no mercado, mantendo um ambiente 
estrutural do tipo “familiar” que nos caracteriza, faz com que a necessidade de cada Cliente seja a 
nossa necessidade, tornando-se este facto na nossa maior valência.

Sendo certo que gostaríamos de contar Consigo como nosso Cliente, esperamos que o nosso site 
vá ao encontro das Suas expectativas (www.obicool.pt), e para qualquer questão não hesite em 
contactar-nos.

CONTABILIDADE / INFORMÁTICA

SEGUROS

A rentabilidade e produtividade de uma empresa advêm também dos 
meios e das ferramentas que possui ao seu dispor, no dia-a-dia.

Dá aos seus clientes o suporte e o conhecimento tecnológico de que 
necessitam para que possam tirar partido das novas tecnologias emer-
gentes, apoiando-os na adaptação e otimização de recursos e meios.

Somos uma empresa do ramo das Tecnologias de Informação, que 
conta com uma experiência consolidada de vários anos nesta área. 
Temos o “know-how” técnico e determinação em ajudar os nossos 
clientes com soluções tecnológicas. Queremos crescer com o cresci-
mento dos nossos clientes.

Podemos contribuir de forma positiva para a vossa Empresa , através da experiência e conheci-
mento que detemos sobre as Tecnologias de Informação nas PME’s. Quer se trate de efetuar um 
investimento, ou de uma solução de redução de custos em TI, temos a solução adequada. Dispo-
mos de soluções de manutenção continuada desde 30€/mês.

Procuramos estabelecer uma relação transparente com os nossos clientes, oferecendo suporte 
através de atendimento diferenciado, acreditamos que são as pessoas que fazem a diferença.

Estamos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas e aguardamos o vosso contacto.
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Pelos anos de 1986, morava eu ainda na Castanheira, 
desloquei-me num belo domingo de manhã, para bater 
portas e fui até ao bairro da GNR em Alenquer.

Ali bati a algumas portas, tentando fazer as minhas vendas. 
De uma delas surgiu uma senhora que perguntou o que é que 
eu vendia, eu mostrei-lhe alguns produtos, mas ela disse que 
não precisava de nada.

Passados dois dias, fui carregar ao armazém do meu patrão 
José do Carmo Afonso com a carrinha TM-45-41, que nunca 
esqueci esta matrícula, que me alertou que a viatura tinha um 
mandado de captura. O que eu tinha andado a fazer!...

Eu, com a minha consciência tranquila, lá me dirigi ao posto 
da GNR de Alenquer e perguntei o que se passava, que não 
entendia aquele mandado.

Vem então um GNR a dizer, que a sua esposa o tinha 
informado que eu tinha estado naquele bairro dois dias antes 
a vender meninos!

Eu expliquei que realmente estive lá mas a vender os 
artigos que todos nós conhecemos e trazemos nas nossas 
carrinhas. O GNR percebeu que era realmente uma história 
sem cabimento, e ficou tudo resolvido.

O que esta mulher se lembrou de inventar!

José Conceição Garcia
Associado nº 50

O vendedor de meninos
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Principais alterações ao Orçamento 
do Estado de 2019

Como já todos devem ter ouvido, o Orçamento do Estado 
para 219 trouxe algumas alterações que, apesar de não 
melhorarem exponencialmente a vida dos portugueses, 
trará algumas benesses.

A mais badalada será, possivelmente, o aumento do 
salário mínimo para os € 600,00, a par do aumento das 
pensões que, em Janeiro, sofreram uma actualização 
extraordinária, no valor de € 10,00 para os pensionistas 
cujas pensões fossem iguais ou inferiores a € 653,64, e 
de € 6,00 para os pensionistas que recebam, pelo menos, 
uma pensão que tenha sido actualizada entre 2011 e 2015.

A nível das obrigações fiscais, destacamos que o prazo de 
entrega da declaração de IRS (Modelo 3) é prolongado até 
30 de Junho. Ou seja, a declaração de IRS poderá agora 
ser entregue entre o dia 1 de Abril e 30 de Junho. Quanto 

à forma como é feito, mantém-se a entrega on-line e o 
mesmo prazo de entrega para todas as categorias.

A este propósito refira-se que os trabalhadores por conta 
de outrem que recebam até cerca de € 654,00 men-
sais não vão pagar IRS no próximo ano. Isto porque, em 
2018, o mínimo de existência, o limite de rendimento até 
ao qual os contribuintes ficam isentos de IRS, passou a 
ser actualizado com base no Indexante de Apoios Sociais 
(IAS), sendo que este valor será de € 9150,96. E, uma vez 
que desde 2018 que os recibos verdes estão abrangidos 
pelo mínimo de existência, os efeitos serão sentidos em 
2019 também neste sector.

Relativamente ao IMI, que até ao final do ano passado 
era pago numa só prestação se o valor fosse inferior a 
€250,00, a partir de Janeiro de 2019, este limite baixa para 
€ 100,00. Ou seja, se o valor do imposto devido se situar 
entre € 100,00 e os € 500,00, o IMI é pago em duas pres-
tações, a primeira em Maio (em vez de Abril) e a segunda 
em Novembro. Se o valor do IMI devido for superior a € 
500,00, é pago em três prestações, nos meses de Maio, 
Agosto e Novembro.

“A nível das obrigações fiscais, destacamos 
que o prazo de entrega da declaração de IRS 
(Modelo 3) é prolongado até 30 de Junho.”
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Foi também anunciado o fim do Pagamento Especial Por 
Conta para as empresas que tenham a sua situação con-
tributiva regularizada, nos últimos 2 anos 2017 e 2018.

A título de curiosidade, aqui vos deixamos um breve 
resumo esquemático com as principais alterações do 
Orçamento de Estado para 2019 que serão mais senti-
das, elaborado pela Associação Empresarial de Penafiel 
- Departamento de Estudos e Projectos.

i
imi

AS NOVAS REGRAS DO PAGAMENTO DO IMI 
– IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS

O Orçamento Geral do Estado para 2019 trouxe algu-
mas alterações no que diz respeito ao pagamento do IMI 
– Imposto Municipal sobre Imóveis (a antiga contribui-
ção autárquica), sendo que há 4 mudanças a assinalar, a 
saber:

1ª – Nota de cobrança vai chegar mais tarde
Normalmente o contribuinte recebia a nota de cobrança 
no decorrer dos meses de Fevereiro e Março, sendo que 
agora vai passar a receber até 30 de Abril, pelo que há 
o prolongamento de mais um mês face ao que existia. É 
bom lembrar que a nota de cobrança também está dispo-
nível na página do Portal das Finanças.

2ª - Reduzido o limite mínimo para pagar IMI a prestações
Outra novidade prende-se com o limite mínimo a partir do 
qual o IMI pode ser pago em prestações, que passa para 
€ 100,00 euros. Fica, assim, mais leve o pagamento do 
imposto para quem tem uma conta de IMI superior a este 
montante. Quando o valor do IMI for superior a € 100,00 
euros e igual ou inferior a € 500,00 euros (até € 499,00), 
o pagamento é dividido em duas prestações. Se for acima 
de € 500,00 euros, então o imposto pode ser pago em 
três prestações. Até € 100,00 euros, o pagamento do IMI 
tem de ser pago de uma só vez. Importa esclarecer que 
as regras de cálculo do imposto não sofrem qualquer tipo 
de alteração, sendo que o objectivo desta alteração tem 
apenas a ver com o fraccionamento do imposto, permi-
tindo assim facilitar o seu pagamento.

3ª - Prazos de pagamento alterados
Este ano há novas datas-limite para efectuar o paga-
mento do IMI. Os novos prazos são:
- Uma única prestação (até € 100,00 euros): em Maio;
- Duas prestações (mais de € 100,00 euros e igual ou 
inferior a € 500,00 euros – até € 499,00): em Maio e em 
30 de Novembro;
- Três prestações (mais de € 500,00 euros): em Maio, em 
Agosto e em Novembro.
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As prestações em causa poderão ser pagas até ao final 
do mês a que dizem respeito (31 de Maio, 31 de Agosto e 
30 de Novembro). 

Em relação ao que se passava anteriormente, verifica-
va-se que a prestação única era paga em Abril, as duas 
prestações em Abril e Novembro e as três prestações em 
Abril, Julho e Novembro. Quer isto dizer que se adiantou 
um mês – de Abril passou para Maio e de Julho passou 
para Agosto, sendo que Novembro ficou inalterado.

4ª - Factura mais pesada para imóveis devolutos
Se tiver uma casa degradada ou devoluta em zonas com 
dificuldade de acesso à habitação, então prepare-se para 
abrir os cordões à bolsa. É que a nova legislação permite 
elevar em seis vezes a taxa de IMI sempre que um imóvel 
se encontrar devoluto há mais de dois anos. Se passar os 
dois anos, então há um aumento de 10%, por cada ano a 
seguir, até um limite máximo de 12 vezes.

Facturação em programas de sofware 
certificados pela AT

Como muitos sabem, entrou em vigor no mês de Feve-
reiro de 2019 o Decreto-Lei n.º 28/2019, de 15 de Feve-
reiro, relativamente à regulamentação das obrigações 
relativas ao processamento de facturas.

Este Decreto-Lei vem no seguimento do Programa SIM-
PLEX+, no sentido de criar condições para a “Factura sem 
Papel”, prevendo a possibilidade de dispensa de impres-
são de facturas.

Ou seja, por um lado, são criadas as condições para a 
desmaterialização de documentos, incentivando o sis-

Dr. Nelson Tereso - Advogado
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tema de facturação electrónica e de arquivo electrónico 
das mesmas, o que permitirá às empresas uma redução 
de custos, estimulando, ao mesmo tempo, o desenvol-
vimento e a utilização das novas tecnologias. Por outro 
lado, este sistema ajuda a combater a fraude e a evasão 
fiscais, permitindo também a simplificação da comuni-
cação de facturas por parte de pessoas singulares, para 
efeitos de despesas dedutíveis em sede de IRS.

Mas quem está obrigado à emissão de facturas electró-
nicas em programas certificados?
De acordo com este novo Decreto-Lei, passam a estar 
obrigados a emitir faturas através de programas de fac-
turação certificados pela AT, os seguintes contribuintes:
- Todas as sociedades - independentemente do volume 
de negócios;
- Empresários em nome individual com escrita organi-
zada - independentemente do volume de negócios;
- Empresários em nome individual com regime simpli-
ficado que no ano civil anterior atingirem um volume de 
negócios superior a € 50.000,00, serão obrigados a utili-
zar programas de facturação certificados a partir de 1 de 
Janeiro de 2020.

Estas são as três situações em que é obrigatória a fac-
turação electrónica, de acordo com o artigo 4.º, n.º 1, do 
Decreto-Lei n.º 28/2019, de 15 de Fevereiro.

Mas atenção!!! Existe uma norma transitória, prevista 
no artigo 43.º, deste mesmo diploma legal, segundo a 
qual, durante o ano de 2019, o volume de negócios a ter 
em conta no caso dos empresários em nome individual 
com regime simplificado é de € 75.000,00 em vez de € 
50.000,00. Quer isto dizer que quem facturou mais de € 
75.000,00 em 2018, está obrigado a aderir ao sistema de 
facturação electrónica, não podendo continuar a passar 
facturas em papel.
Nota: os valores mencionados são sem IVA.
Decreto-Lei n.º 28/2019, de 15 de Fevereiro – FAQ’s
(resumo disponível em https://dre.pt/web/guest/
home/-/dre/119622094/details/maximized?res=pt)

O que é?
Este decreto-lei integra todas as regras sobre o proces-
samento de faturas e outros documentos fiscalmente 
importantes bem como sobre a conservação dos ele-
mentos da contabilidade das empresas. Promove a emis-
são de faturas sem papel e a utilização de sistemas de 
arquivo eletrónico de documentos relativos ao:
- imposto sobre o valor acrescentado (IVA);
- imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas 
(IRC);
- imposto sobre o rendimento das pessoas singulares 
(IRS).
O que vai mudar?
Desde que o consumidor aceite, as faturas deixam de 
ser impressas em papel e passam a poder ser emitidas 
por meio eletrónico, sendo disponibilizadas no portal das 
Finanças e enviadas pelo vendedor por meio eletrónico.
Os sistemas de arquivo dos elementos da contabilidade 
das empresas podem ser totalmente eletrónicos, mesmo 
para documentos processados em papel, que passam a 



O PRESTANEIRO | março 2019 14

facturação electrónica
f

poder ser digitalizados e arquivados eletronicamente.
Estes sistemas podem ser mantidos em Portugal bem 
como em qualquer Estado membro da União Europeia 
desde que o acesso fique garantido através de terminais 
situados em Portugal, podendo ainda, mediante autoriza-
ção da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), estar loca-
lizados fora do território da União Europeia.

É dispensada a comunicação de inventários para os contri-
buintes abrangidos pelo regime simplificado em IRS ou IRC.
São simplificadas as obrigações fiscais para os contri-
buintes que exercem a atividade económica de diversão 
itinerante, como carrosséis ou carrinhos de choque.

Um conjunto maior de empresas fica obrigado a emitir 
faturas utilizando exclusivamente programas informá-
ticos de faturação certificados, prevendo-se que a AT 
disponibilize, no futuro, uma aplicação de faturação para 
utilização gratuita.

A partir de 2020, as faturas passam a incluir um código 
único de documento e código de barras bidimensio-
nal (Código QR), para reforçar o controlo e o combate à 
fraude e evasão fiscais, mas que permitirá também que 
os contribuintes comuniquem faturas de despesas, para 
efeitos de dedução no IRS, mesmo que estas não conte-
nham o seu número de identificação fiscal.
Permite, assim:
- uma maior utilização de programas informáticos de 
faturação;

- um arquivo digital de documentos da contabilidade;
- uma diminuição de despesas;
- uma maior utilização de meios informáticos.

Quais os meios de emissão das faturas disponíveis aos 
contribuintes:
- Programas informáticos de faturação, incluindo aplica-
ções de faturação disponibilizadas pela AT;
- Meios eletrónicos, nomeadamente máquinas regista-
doras, terminais eletrónicos ou balanças eletrónicas;
- Documentos pré-impressos em tipografias autoriza-
das.
Estes programas informáticos devem ser certificados 
previamente pela AT e são de utilização obrigatória pelos 
contribuintes, desde que o seu volume de negócio seja 
superior a € 75 000, em 2019, e a € 50 000, a partir de 
2020.

Quais as novas exigências nos documentos processa-
dos por meios eletrónicos que são apresentados ao con-
sumidor para conferir bens ou serviços vendidos (por 
exemplo apresentação de uma (pré) fatura ou de uma 
consulta de mesa num aparelho eletrónico):
- Número sequencial do documento;
- Data e hora de emissão;
- Nome da empresa e número de identificação fiscal do 
fornecedor dos bens ou prestador de serviços.

Qual o prazo para manter os livros, registos e documen-
tos de suporte:
Os contribuintes ficam sujeitos a guardar e manter os 
livros, registos e respetivos documentos de suporte por 
um prazo de 10 anos, desde que fique garantida toda a 
informação neles contida em formato digital. Se os con-
tribuintes exercerem direitos com um prazo superior, 
devem manter estes elementos até ao termo do prazo 
de caducidade para a liquidação dos impostos correspon-
dentes.

No que respeita à emissão dos documentos de trans-
porte e à sua validade:
Os documentos de transporte são emitidos eletronica-
mente ou em papel utilizando documentos pré-impres-
sos em tipografias autorizadas, sendo comunicados à AT 
antes do início do transporte por transmissão eletrónica 
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facturação e prazos

Programas de Facturação e Prazos

Passam a ser obrigados à emissão de faturas por pro-
gramas informáticos os sujeitos passivos que tenham 
contabilidade organizada por obrigação, ou por opção, e 
os que não tendo contabilidade organizada, tenham fatu-
rado, em 2018 mais de 75.000 euros de volume de negó-
cios. E em 2019 o limite passa a 50.000 euros.

O prazo estabelecido era até 16 de Fevereiro, mas o prazo 
foi alargado até 1 de Julho de 2019, sem penalização.

Existe ainda a obrigação de comunicar, no prazo de 30 
dias, através da entrega da declaração de alterações, o 
estabelecimento ou instalação onde o arquivo seja cen-
tralizado, tal como a localização do arquivo em suporte 
eletrónico. Mas os novos modelos de início e de altera-
ções de atividade ainda não foram publicados. O decre-
to-lei 28/2019, que regulamenta esta matéria é de 15 de 
Fevereiro.

Foi também revogada (anulada) a norma que estabele-
cia a indicação na fatura da identificação e do domicílio 
do adquirente (comprador) que seja um particular não é 
obrigatória nas faturas de valor superior a 1.000 euros, 
salvo quando o comprador solicite que a fatura contenha 
esses elementos.

Os sujeitos passivos titulares de rendimentos da cate-
goria B (empresários em nome individual) estão sujeitos 
às obrigações de faturação, de emissão de recibo e de 
arquivo agora previstas.

Quanto à comunicação das guias de transporte: Man-
têm-se as mesmas regras, só são obrigados a comunicar 
as guias de transporte os contribuintes que tenham ven-
das iguais ou superiores a 100.000,00€.

Dr. Ana Alexandra Martinho - Nelson Tereso Advogados

de dados, ou, no caso dos impressos em papel, mediante 
comunicação por telefone sendo posteriormente inseri-
dos no portal das Finanças, até ao 5.º dia útil seguinte ao 
do transporte.
Os documentos podem ser emitidos através:
- do programa informático que tenha certificação da AT;
- do portal das Finanças;
- de papel, utilizando-se documentos pré-impressos 
devidamente autorizados.

Os documentos devem ser guardados até ao final do 4.º 
ano seguinte ao da sua emissão, sendo os documentos 
de transporte destinados ao remetente e ao destinatário, 
bem como os destinados à inspeção tributária que não 
tenham sido recolhidos.

Que vantagens traz?
Com este decreto-lei pretende-se:
- definir as regras de implementação da fatura sem papel;
- simplificar as relações entre a AT e os contribuintes e 
destes com os seus fornecedores;
- facilitar a desmaterialização de documentos e a utiliza-
ção de sistemas de arquivo eletrónico dos elementos da 
contabilidade das empresas;
- promover a transparência e combater a fraude fiscal.

Quando entra em vigor?
Este decreto-lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação, sendo que algumas das regras só produzem 
efeitos a 1 de janeiro de 2020.
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entrada vigor
e

Entrada em vigor em 2020

Comunicação de facturas

Faturas e demais documentos 
fiscalmente relevantes deve conter um 
código de barras bidimensional (código 
QR9 e um código único de documento

Os sujeitos passivos com Sede, 
estabelecimento estável ou domicílio 
em território nacional se encontram 
obrigados à utilização de programa 
informático certificado pela AT para a 
emissão de faturas, desde que tenham 
um volume de negócios igual ou 
superior a 50.000 euros.

Obtenção de autorização da AT para 
localizar o sistema informático de 
faturação em país terceiro.

Dispensa de impressão de faturas, 
em papel ou de as transmitir por 
via eletrónica para o adquirente ou 
destinatário não sujeito passivo, 
desde que as faturas contenham o 
NIF do adquirente, as faturas sejam 
processadas através do programa 
informático certificado e os sujeitos 
passivos optem pela transmissão dos 
elementos das faturas em tempo real.

Emissão de documentos por entidades 
isentas: pessoas colectivas de direito 
público, organismos sem finalidade 
lucrativa e instituições particulares 
de solidariedade social que pratiquem 
exclusivamente operações isentas 
de imposto, que tenham obtido para 
efeitos de IRC, no período de tributação 
imediatamente anterior, um montante 
anual ilíquido de rendimentos não 
superior a 200.000 euros.

Arquivo de faturas e documentos 
equivalentes: se em formato papel, 
em, instalação situada em território 
nacional; se em formato eletrónico, em 
qualquer Estado-Membro. Necessária 
obtenção de autorização da AT.

Regime de bens em circulação: 
documentos de transporte podem ser 
emitidos em papel ou eletronicamente, 
quando não se conhece ainda o 
destinatário ou os bens a entregar.

Regime de bens em circulação: passam 
a ter de ser mantidos em arquivo 
até ao final do 4º ano seguinte ao 
da sua emissão os exemplares dos 
documentos destinados ao remetente 
e ao destinatário, e os destinados à 
inspeção tributária e que não tenham 
sido recolhidos.

Comunicação de inventários: 
comunicação de inventário valorizado. 
Ficam dispensados os contribuintes 
que estejam ao abrigo do regime 
simplificado do IRS ou de IRC.

Atribuição ao incentivo não fiscal Às 
pessoas singulares que exijam fatura 
nas aquisições de bens e serviços em 
território nacional.

:: dia 10 do mês seguinte 
ao da emissão da faturas

:: partir de 1 de janeiro 
de 2020; aguarda 
regulamentação

:: A partir de 1 de janeiro 
de 2020

:: A partir de 1 de janeiro 
de 2020

:: A partir de 1 de janeiro 
de 2020; aguarda 
regulamentação

:: A partir de 1 de janeiro 
de 2020, não têm de 
emitir faturas nem de usar 
programas informáticos 
certificados para o efeito, 
mas têm de emitir, para 
titular transmissões de 
bens ou prestações de 
serviços, documentos 
datados e numerados 
sequencialmente.

:: A partir de 1 de janeiro 
de 2020

:: A partir de 1 de janeiro 
de 2020

:: A partir de 1 de janeiro 
de 2020

:: A realizar até 31 de 
janeiro

:: Aguarda 
regulamentação

Decreto-Lei n.° 47/2019, de 11 de Abril
“ Empresas vão começar a receber alerta sobre a sua 
saúde financeira. Chega até ao final do Ano”
Até 31 de Dezembro de cada ano, o Fisco vai enviar uma 
mensagem às micros,  pequenas e médias  empresas um 
alerta sobre a sua saúde financeira.
Entidades intervenientes:
Banco de Portugal;
IAPMEI
Autoridade Tributária e Aduaneira (finanças)

Serão dadas mais informações logo que seja oportuno.

Orima – Acordo renovado
É com enorme prazer que informamos que o acordo cele-
brado com a Orima foi renovado por mais 6 meses, com 
grandes vantagens para os nossos associados.

Dra. Isilda André - TOC 15580
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Congresso

A APCVD – Associação Portuguesa dos Comerciantes de 
Venda ao Domicílio irá organizar o seu 12º Congresso, no 
dia 30 de Maio, no Restaurante “A Lareira”, em – Caldas 
da Rainha, com vista ao esclarecimento dos seus asso-
ciados sobre os mais diversos assuntos e temas relacio-
nados com a sua actividade. 

Neste congresso as empresas patrocinadoras, têm a 
oportunidade de apresentar os seus produtos, fazendo 
uma exposição e assim os associados podem fazer uma 
apreciação e comercialização dos mesmos.

Lançamento do Livro dos Prestaneiros

Caros associados, é com prazer que anunciamos que o 
Livro dos Prestaneiros está em edição, sendo que esta-
mos já a planear a sua apresentação e lançamento para 
o dia 29 de Abril, pelas 17 horas, em Oleiros, na Casa da 
Cultura da Câmara Municipal.

É com muita alegria que vemos finalizado este projecto 
e superado o desafio que nos foi lançado pela Câmara 
Municipal de Oleiros, e por nós aceite, não podendo deixar 
de ser dada uma palavra aos nossos associados, por todo 
o interesse manifestado, pela ajuda e pela participação 
neste projecto, que abraçaram e para o qual contribuíram 
com as suas histórias e experiências de vida no ramo da 
venda ao domicílio. A todos um grande bem-haja!

Aproveitamos também e mais uma vez para agradecer 
todo o apoio prestado pela Câmara Municipal de Oleiros, 
sem o apoio da qual este projecto não seria possível.

Reservem nas vossas agendas.

Visita à Fábrica AF 
– António Pereira Caseiro, Lda.

No seguimento do que já fizemos em anos anteriores 
com outras empresas, vamos ter mais uma visita a uma 
fábrica e desta vez será à AF - António Pereira Vieira 
Caseiro Lda., no dia 18 de Junho.
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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

Quotas em atraso:

Espaço para associados

A APCVD está a pensar disponibilizar um espaço para que 
os associados possam fazer pequenos anúncios de inte-
resse próprio ( Ex: Aluguer de imóveis, venda de bens ou 
viaturas etc.)

Este anúncio sairá apenas num Prestaneiro e terá um 
custo que será informado diretamente ao associado.

Trata-se de um parceiro de longa data desta Associação 
e de muitos dos seus associados, que lidam de perto com 
esta empresa e com os seus produtos.

É para nós muito gratificante poder organizar este tipo de 
actividades, que contribuem, não só para o convívio entre 
associados, servindo também como excelente oportuni-
dade de aprendizagem relativamente aos processos de 
fabrico dos materiais e equipamentos vendidos.

Desta feita, agradecemos desde já o convite feito pela AF, 
em nome da Associação e dos seus associados.

Mais perto da data daremos mais informações sobre esta 
visita, mas marque já na sua agenda.

Caso esteja interessado, pode inscrever-se ligando para 
a sede da APCVD, ou através de e-mail: apcvd@sapo.pt
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