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Estamos na recta final de mais um mandato da Direcção da APCVD. No 
decorrer dos últimos dois mandatos e ao longo destes quatro anos, a Direcção 
que agora cessa funções fez o seu melhor para assegurar o cargo em causa, 
tomou diversas iniciativas e desenvolveu ideias para melhorar e inovar a vida 
dos seus associados, quer a nível profissional, quer a nível pessoal, tentando 
sempre apoiar e fomentar a actividade dos prestaneiros, de forma a manter 
viva a nossa actividade.

Do trabalho desenvolvido, destacamos a celebração dos seguintes protocolos:
- 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 electrodoméstivos e outros;
- Lar Ibérico: novo protocolo com descontos a nível do mobiliário;
- JMEstofos: renegociação da parceria, com introdução de novos descontos.

De destacar também 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, bem 
como o sucesso das viagens que foram sendo realizadas às fábricas dos 
nossos parceiros, a quem não podemos deixar de agradecer uma vez mais 
pela excelente oportunidade que nos proporcionaram, de conhecer de perto 
os processos de fabrico dos seus produtos, que foi uma excelente experiência 
a nível de formação.

Como não podíamos deixar de referir, foi com imenso orgulho que concluímos 
o projecto do Livro dos Prestaneiros, editado com o apoio da Câmara Municipal 
de Oleiros e com um lançamento à altura. Este foi um marco importante 
quer na vida da Associação, quer para todos os prestaneiros, não só porque 
dá a conhecer a nossa região e a nossa actividade, mas também por ser 
“um sonho tornado realidade”, que não teria sido possível sem o excelente 
trabalho levado a cabo pelo Dr. Silvério Mateus, de redacção e organização da 
história da actividade, e sem o contributo essencial dos nossos associados, 
que contribuíram com várias histórias sobre o seu início da actividade. 

Fazendo um balanço deste último mandato que agora chega ao fim, 
consideramos que o resultado foi bastante positivo, na medida em que a 
Direcção conseguiu alcançar os objectivos a que se propôs, mantendo sempre 
o espírito inovador e empreendedor que nos marca.

Esperamos que o nosso trabalho, esforço e pequenos sucessos tenham sido 
visíveis e do agrado de todos, pois agimos sempre com a melhor das intenções 
e no interesse dos nossos associados.

Dito isto, a Direcção agora cessante deseja a melhor das sortes para a nova 
Direcção, na certeza de que poderão contar com a nossa ajuda e apoio para 
tudo o que for necessário.

A Direcção da APCVD.
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Mensagem

Mais alguns momentos importantes aconteceram nos últimos 
meses na nossa Associação. Em primeiro lugar, no passado dia 
29 de abril em Oleiros, a apresentação do livro que conta a his-
tória da A.P.C.V.D. e de muitos dos seus associados. Um marco 
importante que ficará, para sempre, na nossa memória. Assim, o 
nosso obrigado ao Dr. Silvério Mateus, autor da obra, à Câmara 
Municipal de Oleiros, em especial, ao Sr. Presidente Dr. Fernando 
Jorge, ao Sr. Vice-Presidente Vítor Antunes e restante vereação 
pela forma como fomos recebidos na casa da cultura de Oleiros, 
onde esteve presente um número significativo de sócios e con-
vidados. Foi, de facto, um acontecimento que nos deixou muito 
orgulhosos e que se revela muito importante na já longa história 
da A.P.C.V.D.

A 30 de maio realizámos mais um congresso em Caldas da Rainha, 
onde contámos com a presença de muitos sócios, convidados e 
parceiros comerciais, sem os quais não teria sido possível a orga-
nização deste e de outros eventos que tanto valorizamos. Agra-
decemos, por isso, a todos os que estiveram presentes.

Organizámos mais uma visita a uma empresa, desta vez, aos 
Móveis A.F. Um dia de convívio entre todos nós o que se torna 
sempre agradável, e um dia em que ficámos a conhecer melhor o 
trabalho de uma empresa com a qual mantemos parceria. Assim, 
deixamos o nosso agradecimento especial aos Móveis A.F.

No passado dia 19 de junho realizou-se a assembleia geral onde 
foram eleitos os novos órgãos socais da A.P.C.V.D. para o pró-
ximo mandato. Deixo, desde já, os votos de maior sucesso aos 
elementos agora eleitos. Poderão contar sempre com a minha 
colaboração enquanto associado.

E assim, terminamos a nossa missão. Foram quatro anos em 
que procurámos fazer o melhor que sabemos, sempre em 
prol dos associados. Pensamos que o balanço é positivo, mas 
haverá com certeza mais a fazer.

Quero deixar aqui o meu sincero obrigado a todos aqueles que 
durantes estes últimos quatro anos me acompanharam. Agra-
deço aos colaboradores diretos da associação, à nossa secre-
tária e às empresas parceiras que nos ajudaram e colaboraram 
connosco. 

Agradeço aos restantes órgãos sociais e, muito em especial, 
aos restantes elementos que estiveram comigo na Direção. 
Formámos sempre uma equipa muito unida e foi muito bom 
trabalhar com cada um de vós.

A todos os sócios um bem-haja por nos terem apoiado, e esta-
rem sempre presentes em todos os momentos.
Obrigado a todos.

Um abraço,
José Mendes Antunes, sócio nº15



O PRESTANEIRO | junho 2019i 5

lançamento
l

Lançamento do Livro dos Prestaneiros

Como todos sabem, no decorrer do nosso 8.º Congresso 
APCVD, em Setembro de 2015, em Oleiros, o Presidente 
da Câmara Municipal de Oleiros, Dr. Fernando Jorge, 
lançou-nos o desafio de escrevermos um livro sobre as 
origens da venda ao domicílio e dos prestaneiros, desafio 
esse que aceitámos e que vimos agora concretizado.

Este trabalho foi iniciado no final do ano de 2015, com 
a comissão de trabalhos encabeçada pelo Dr. Silvério 
Mateus, apoiado pelos nossos associados, José Carlos 
Dias Mateus, António do Carmo Afonso e Adérito das 
Neves Mateus, em conjunto com a Direcção. Lançámos 
também o repto a todos os nossos associados para 
contribuírem com testemunhos e histórias do início da 
actividade, bem como com registos fotográficos da 
época, pedido a que muitos responderam com grande 
entusiasmo.

Esta não foi uma tarefa fácil, sendo que contou com 
muitas horas de pesquisa, muito estudo e investigação, 
bem como muito empenho e dedicação por parte do Dr. 
Silvério Mateus, que se ofereceu para nos ajudar nesta 
tarefa. De realçar também a participação de muitos dos 
nossos associados, que nos fizeram chegar as suas 
histórias sobre o início da sua actividade de venda ao 
domicílio, alguns até com fotografias da época para as 
ilustrar.

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

Foi com muito orgulho e emoção que vimos este objectivo 
alcançado e o sonho tornado realidade, com a edição e 
lançamento do Livro dos Prestaneiros, no passado dia 29 
de Abril, na Casa da Cultura, em Oleiros.

Este foi, sem dúvida, um marco histórico na vida da APCVD 
e dos seus associados, que não seria possível sem o apoio 
incondicional da Câmara Municipal de Oleiros, a todos os 
níveis, a quem deixamos o nosso agradecimento uma vez 
mais, bem como à RVJ Editores e ao Dr. João Carrega pelo 
excelente trabalho realizado. Um agradecimento muito 
especial também ao Dr. Silvério Mateus, que assegurou 
a concretização deste projecto, e cujo trabalho não 
podemos deixar de elogiar. Um grande bem-haja!
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12.º Congresso da APCVD
Realizou-se, no passado dia 30 de Maio, o 12.º Congresso da 
APCVD, desta vez em Caldas da Rainha, no Restaurante “A 
Lareira”. Este ano decidimos mudar de cenário, e escolhe-
mos um local que já anteriormente acolheu outros nossos 
eventos e que foi mais um êxito, assinalado pela presença e 
participação de cerca de 86 Associados.

Como não podia deixar de ser, este foi mais um agradável 
convívio, que contou com as habituais participações de par-
ceiros desta Associação, que apresentaram e promoveram 
produtos e serviços importantes para a nossa actividade. 
Começaram com uma breve apresentação, seguindo-se a 
já habitual exposição dos seus artigos, que todos puderam 
apreciar e analisar de perto. Esta é uma forma de dar visi-
bilidade aos nossos parceiros, com quem estabelecemos 
vantajosos protocolos para os nossos associados, consti-
tuindo também uma excelente oportunidade para adquiri-
rem produtos ou serviços de interesse para os comercian-
tes de venda ao domicílio, permitindo-nos ainda apostar na 
formação dos nossos associados.

No decorrer deste nosso 12.º Congresso APCVD, contámos 
com a habitual participação do nosso advogado, Dr. Nelson 
Tereso, da nossa contabilista, Dr.ª Isilda André, que, mais uma 
vez contribuíram, para o esclarecimento dos Associados 
presentes no âmbito dos assuntos abordados e de outros 
entretanto levantados e, ainda, com a presença do Dr. Silvé-
rio Mateus, que nos honrou também com as suas palavras.

Uma vez que nem todos puderam estar presentes, dei-
xamos aqui um breve resumo dos temas abordados, que 
poderá ser útil e ajudar a esclarecer algumas dúvidas. 

A nível jurídico, contámos com a participação do Dr. Nel-
son Tereso, que abordou o tema do Registo Central do 

Beneficiário Efectivo, ou RCBE, como tem sido abreviada-
mente referido por todos, que é um tema bastante actual e 
do interesse para a vida dos nossos associados que tenham 
empresas. Com efeito, com a entrada em vigor da Lei n.º 
83/2017, de 21 de Agosto, passou a ser obrigatório registar 
os beneficiários efectivos das empresas, que devem comu-
nicar os seguintes elementos: a) dados de identificação da 
empresa [nome/designação, número de Pessoa Colectiva, 
sede (morada completa), e-mail/contacto, CAE e natureza 
jurídica]; b) dados de identificação dos Beneficiários (nome 
completo, NIF, morada completa, data de nascimento, natu-
ralidade, número do cartão de identificação e respectiva data 
de emissão/validade, cargo que ocupa na empresa em causa 
e discriminação das respectivas participações sociais (se o 
sócio tem uma quota de 50% ou outra percentagem, ou se 
tem a totalidade do capital no caso das sociedades unipes-
soais); c) a identificação dos gerentes, administradores ou de 
quem exerça a gestão/administração da empresa – os bene-
ficiários efectivos, e o declarante. No caso das associações, é 
necessária a identificação dos membros da Direcção ou pelo 
menos de quem obriga a associação – normalmente presi-
dente e tesoureiro. O registo é obrigatório e o prazo termina 
a 30 de Junho.

Mais se alertou para o facto de que deverão manter um 
registo actualizado desta informação e comunicar qualquer 
alteração no prazo de 30 dias, sendo que a partir de 2020, 
até ao dia 15 de Junho de cada ano, deverá ser feita a 
confirmação da informação sobre o beneficiário efectivo, 
com a obrigatória renovação do registo. Não fazer o registo 
implica uma coima que vai de € 1.000,00 a € 50.000,00.

Relembrou-se também todos os presentes das principais 
alterações que se verificaram a nível do IMI, nomeadamente 
o facto de ter sido reduzido o limite mínimo a partir do qual o 
IMI pode ser pago em prestações, que passou para € 100,00, 
ou seja, quando o valor do IMI é inferior a € 100,00 tem de 
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ser pago de uma só vez, quando é superior a € 100,00 e 
igual ou inferior a € 500,00, o pagamento é dividido em duas 
prestações. Se for acima de € 500,00, o imposto pode ser 
pago em três prestações. 
Resumidamente, os novos prazos são:
- Uma única prestação (até € 100,00): em Maio;
- Duas prestações (€ 100,00> € 500,00): em Maio e em 
Novembro;
- Três prestações (mais de € 500,00): em Maio, Agosto e 
Novembro.

A nível da contabilidade, a Dr.ª Isilda voltou a falar da questão 
da obrigatoriedade de emissão de facturas electrónicas 
com programas certificados, criada pelo Decreto-Lei n.º 
28/2019, de 15 de Fevereiro. A este propósito relembrou 
que, de acordo com este novo Decreto-Lei, passam a 
estar obrigados a emitir facturas através de programas de 
facturação certificados pela AT, os seguintes contribuintes:
- Todas as sociedades – independentemente do volume de 
negócios;
- Empresários em nome individual com escrita organizada, 
independentemente do volume de negócios;
- Empresários em nome individual com regime simplificado 
que no ano civil anterior atingirem um volume de negócios 
superior a € 50.000,00, serão obrigados a utilizar programas 
de facturação certificados a partir de 1 de Janeiro de 2020.

Contámos com a participação especial do Dr. Silvério Mateus, 
cuja presença neste evento muito agradecemos, que nos 
falou do Livro dos Prestaneiros, do quanto o honrou fazer 
parte deste projecto e do sucesso que está a ser. Aproveitou 
a ocasião para sugerir a criação de uma plataforma comercial 
para os comerciantes de venda ao domicílio, associado ao site 
da Associação e à marca dos prestaneiros.

Na parte da apresentação de bens e serviços contámos 
com a participação do Senhor José Luís, do Grupo Obicool, e 

da Dra. Dulce Forte, que nos brindaram com exemplos con-
cretos da sua actividade e situações reais onde os conse-
lhos dados no decorrer destas exposições se aplicaram e, 
ainda, com os testemunhos de vários associados.

Teve a palavra também o Professor Alberto, que deu as 
aulas do curso de informática aos nossos associados, e que 
aproveitou para chamar a atenção da importância dos meios 
informáticos para os comerciantes de venda ao domicílio no 
seu dia-a-dia.

Este foi mais um Congresso bem-sucedido da APCVD, em 
que se destacou a participação activa da generalidade dos 
associados presentes, com a colocação de questões e par-
tilha de situações do seu dia-a-dia relativamente aos temas 
abordados pelos oradores, sempre com muito boa disposi-
ção e alegria geral contagiante. 

Por último, agradecemos, uma vez mais, a participação da 
Câmara Municipal de Oleiros, na pessoa do seu Vice-Pre-
sidente, Sr. Victor Manuel da Conceição Antunes, que nos 
honrou com a sua presença e com as suas amáveis palavras, 
que reforçam todo o apoio que sempre nos têm dado.

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

O valor dos 75 000,00€ referentes a 2018, 
deixa de ser valor de referência, passa a 
ser apenas os 50 000,00€ do ano 2019.
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Fundada no Lugar da Balsa, Sobrado, 
Valongo no dia 02 de Janeiro de 1991, 
como J.M.C.M. José Manuel Coelho 
Moreira, mais tarde nasceu a J.M. 
Estofos – Indústria e Comércio de 
Mobiliário, Lda no dia 5 de março de 
2001, que se dedica ao fabrico de 
sofás, cheises, cadeirões, sumiers, 
cabeceiras, cadeiras, restauros de 
sofás, modelos por revista, todo o 
tipo de sofás.
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cabeceiras, cadeiras, restauros de sofás, modelos por revista, todo o tipo de sofás, etc 

Criada pelo Sócio Gerente José Manuel Coelho Moreira, com larga experiência no fabrico de 

estofos, experiência essa adquirida ao longo de mais de 40 anos, pois quando começou a dar os 

primeiros passos no mundo dos sofás, tempo da mola batida, mola espiral, mola zigue-zague, 

crina vegetal, palha de pinho, cotão, etc 

Vindo depois a dar formação a novos colaboradores como por exemplo à esposa Ana Marques, 

Sócia Gerente, como costureira e corte, que hoje é o seu braço direito. 

Empresa começou com 1 colaborador e atualmente já conta com 13 colaboradores.  

Sendo que gostaríamos de contar consigo como novo cliente, esperando que o nosso catálogo 

vá ao encontro das suas espectativas. 

Qualquer questão não hesitem em contactar-nos. 
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Criada pelo Sócio Gerente José Manuel Coelho Moreira, com 
larga experiência no fabrico de estofos, experiência essa 
adquirida ao longo de mais de 40 anos, pois quando começou 
a dar os primeiros passos no mundo dos sofás, tempo da mola 
batida, mola espiral, mola zigue-zague, crina vegetal, palha de 
pinho, cotão, etc.

Vindo depois a dar formação a novos colaboradores como por 
exemplo à esposa Ana Marques,Sócia Gerente, como costu-
reira e corte, que hoje é o seu braço direito.

FABRICAÇÃO DE SOFÁS

Empresa começou com 1 colaborador e atualmente já conta 
com 13 colaboradores.
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No meio de tantas peripécias que aconteceram, esta é uma das que 
nunca vai esquecer porque ficou mesmo marcada.

Em Fevereiro de 1981 cheguei eu a Torres Vedras com o meu professor, 
mestre, patrão, amigo e pioneiro na vida de muitos como eu, que por 
ali passaram e que tiveram oportunidade de aprender aquilo que ele 
ensinava, devem se sentir gratos como eu pelo grandíssimo mestre 
da nossa profissão a quem devo muito daquilo que sei hoje.

Falo aqui no Sr. José do Carmo Afonso que todos conhecem. Fiquei 
hospedado em casa dele (hotel 5 estrelas) e ali começou a escola da 
minha nova vida, durante 8 dias na carrinha com ele e a tomar nota de 
como se dava volta ao assunto.

Depois disso entregou-me o carro ainda eu mal sabia guiar, estava a 
acabar de tirar a carta e disse-me vá embora e desenrasque-se.

Então lá vou eu por aí fora sem conhecer nada da região e fui parar 
aos Cucos, a primeira senhora que eu tentei abordar, fugiu logo de 
mim nunca mais voltou à porta e eu a pensar para comigo, estou 
desgraçado!.. Como é que eu vou dar a volta a isto?

De seguida, na outra aldeia seguinte Ordasqueira fartei-me de bater 
portas e falar com as pessoas mas a sorte não estava do meu lado e 
não consegui vender nada. Ao fim de bater aquelas portas todas, voltei 
para trás e comecei numa outra aldeia, Sarge e aí logo na primeira 
porta e já quase a noite, encontrei o meu anjo protetor porque eu já 
andava desanimado; um senhor já de idade muito simpático com a 
esposa doente acamada foi comigo ao carro e levamos algum material 
para a senhora ver, lá foi escolhendo e fiz uma boa venda.

Então depois por ali já governava outro Deus, sentindo-me animado 
no fim de tanto lutar lá arranjei mais 2 ou 3 clientes e lá fiquei sem 
vergonha de chegar junto do meu professor, para lhe mostrar o meu 
trabalho realizado, que na altura logo me elogiou e me deu força para 
o outro dia continuar. E com a ajuda de alguns amigos que moravam 
comigo neste mesmo Hotel (Vítor Antunes de Caneças), (José 
Augusto de Vale Milhaços) entre outros, assim começou a minha 
derradeira etapa que não estou arrependido de ter iniciado.

Agradeço a Deus e a todos os que me ajudaram neste princípio de vida.

Hoje posso dizer que orgulho-me muito do que faço e espero continuar 
por mais anos esta minha profissão, esta minha vida de Prestaneiro.

Associado nº49
Carlos Manuel Garcia João

Mais uma história do início de vida 
de um Prestaneiro
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Assembleia-Geral de 19 de Junho de 2019
Como todos terão tomado conhecimento, teve lugar, no 
dia 19 de Junho de 2019, pelas 15h32, na sede da APCVD, 
mais uma Assembleia-Geral Ordinária da nossa Associa-
ção, com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Período antes da ordem do dia;
2. Nos termos do disposto no artigo 11.º, n.º 3, alínea f), dos 
Estatutos, a Direcção propõe que seja elevado à catego-
ria de sócio honorário: José do Carmo Afonso;
3. Eleição dos novos titulares dos órgãos sociais para o 
biénio de 2019 a 2021.

Dada a importância do resultado desta Assembleia-Geral, 
e uma vez que muitos dos associados não puderam estar 
presentes, por motivos profissionais, pessoais ou outros 
(contámos com a presença de 27 associados), a APCVD 
entendeu por bem dar a conhecer a todos os seus asso-
ciados os pontos mais importantes desta assembleia, na 
medida em que da mesma resultou a eleição de novos 
titulares dos órgãos sociais da APCVD para o novo biénio, 
pelo que consideramos ser do interesse de todos trans-
crever para o nosso Boletim Informativo o que se passou.

O Presidente da Assembleia-Geral deu início à Ordem de 
Trabalhos às 15h32m, dando as boas-vindas aos asso-
ciados presentes, tendo aproveitado o período antes da 
ordem do dia (Ponto 1) para louvar o trabalho desempe-
nhado pela Direcção cessante ao longo dos últimos dois 
mandatos. De seguida perguntou aos presentes se havia 
alguém com lista formada para os órgãos sociais que a 
quisesse apresentar à Mesa, tendo sido apresentada 
uma lista (Lista A). 

A este propósito foi levantada uma questão prévia e que 
tinha a ver com o facto de o candidato a vogal da Direc-
ção integrado na Lista A, Filipe André Mateus Afonso, não 
ser sócio da associação, por um lado, e porque a procura-
ção outorgada pelo pai a seu favor só produzia efeitos em 
relação ao pai, sócio da associação, e não para o próprio, 
por outro. Perante isto, o candidato em causa dirigiu-se à 
secretária da associação e fez-se sócio. Tendo em conta 
que a admissão de novos sócios efectivos é da competência 
da Direcção, a Direcção cessante aprovou a admissão deste 
novo sócio efectivo, a fim de poder participar no acto eleito-

ral, nos termos do disposto no artigo décimo-quarto, alínea 
b), em conjugação com os artigos quarto, alínea b), quinto, 
sexto, alínea a), e oitavo, alínea a), dos Estatutos da APCVD.

Perguntou também se algum dos presentes queria fazer 
uso da palavra, se alguém tinha algum assunto ou ques-
tão a apresentar, sendo que ninguém desejou fazer uso 
da palavra.

Este período foi também aproveitado para troca de cum-
primentos entre os associados presentes, tendo depois 
sido passada a palavra ao Presidente da Direcção, pelo 
Presidente da Assembleia-Geral, que, no uso da pala-
vra, informou que a Direcção actual não irá continuar e, 
como tal, tem o prazer de informar que as contas estão 
todas liquidadas até à presente data, não havendo qual-
quer dívida por parte da Associação, existindo um saldo 
em conta, estando ainda por receber valores referentes 
a patrocinadores do Congresso, bem como o depósito a 
prazo, que não foi mexido. Quer isto dizer que as contas 
se encontram equilibradas e idênticas aos últimos anos.

Fazendo um breve resumo dos pontos altos deste man-
dato, falou do lançamento do Livro dos Prestaneiros, que 
foi um sucesso e um acontecimento muito importante 
para a Associação; a Direcção actual foi responsável 
pela organização de cinco congressos, quatro convívios 
e várias viagens a instalações de parceiros da APCVD, 
eventos que considera terem sido um sucesso também; 
a nível interno, sempre tentaram manter os associados 
informados de todas as alterações legislativas e conta-
bilísticas relevantes para a actividade e para a vida dos 
comerciantes de venda ao domicílio.

Relembrou a importância das publicidades, que são uma 
parte muito importante da receita da APCVD e que, ape-
sar das alterações que se têm verificado, com entradas 
e saídas de novos espaços, continuam com os mesmos 
cerca de 20 espaços publicitários, sendo necessário 
mante-los activos.

Uma vez que a actual Direcção não tem disponibilidade 
para continuar, é de louvar a iniciativa de apresentação de 
uma lista. Gostaria de ver caras novas à frente da Asso-
ciação, mas agradece a lista agora apresentada.
Aproveitou o ensejo para agradecer a todos os membros 
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Registo de Beneficiário Efectivo 
– Elementos necessários

1. Dados de identificação da empresa:
- Nome/designação
- Número de Pessoa Colectiva
- Sede (morada completa), freguesia, concelho e distrito
- E-mail/contacto

b
beneficiário efectivo

da Direcção que o acompanharam nestes últimos anos, 
bem como a todas as pessoas mais envolvidas na vida da 
Associação, e também a todos os associados.

Tomou a palavra o Secretário-Geral, José Mendes Eusé-
bio, que agradeceu também a todos os membros da 
actual Direcção por todo o trabalho desempenhado ao 
longos dos últimos mandatos, sempre tentaram fazer o 
seu melhor, sendo que nem sempre é fácil, mas fica com 
um registo positivo desta Direcção, que considera ter 
sido exemplar e quase sempre consensual, pedindo uma 
salva de palmas para o Presidente da Direcção, por todo o 
trabalho árduo nestes quatro anos.

Passou-se de seguida ao Ponto 2, da Ordem de Trabalhos, 
tendo a este propósito o Presidente da Direcção informado 
que a proposta se prende com o facto de o associado em 
causa ter cessado a actividade e, tendo em conta que é 
uma pessoa que acompanha a Associação desde o seu iní-
cio, é o associado n.º 1, que sempre ajudou em tudo e par-
ticipou activamente na vida desta Associação, e uma vez 
que os Estatutos o permitem, a Direcção vem propor que o 
associado José do Carmo Afonso seja elevado à categoria 
de associado honorário, isento do pagamento de quotas. 
Posta à votação, foi a presente proposta aprovada com 27 
votos a favor, ou seja, por unanimidade.

Passou-se então ao Ponto 3, da Ordem de Trabalhos, 
com a leitura dos membros da lista apresentada à mesa. 
Esta foi uma iniciativa que mereceu o elogio de todos 
os presentes, bem como palavras de incentivo, tendo-
-se gerado um largo consenso em torno da referida lista 
(Lista A), 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

Posta esta lista à votação, foi a mesma aprovada com 27 
votos a favor, ou seja, por unanimidade.

Tomou a palavra o novo Presidente da Direcção, José 
Carlos Dias Mateus, para esclarecer que apenas come-
çou a abordar alguns associados no sentido de constituir 
uma lista quando se apercebeu que a Direcção cessante 
não tinha intenções de continuar. Nesse sentido abordou 
vários colegas, uns que não aceitaram, outros que acei-
taram, tendo feito os possíveis para trazer gente nova, 
mas sempre contando com a presença de dois ou três 
membros mais antigos, que já conhecessem a forma de 
funcionar da Associação.

Pediu a palavra o associado n.º 49, Carlos Manuel Garcia 
João, que no uso da mesma louvou o trabalho desempe-
nhado pela Direcção cessante, que tomou iniciativas que 
nenhuma das Direcções anteriores alguma vez tomou, fez 
um trabalho excepcional e inovador e, por isso, não pode 
deixar de aplaudir, tendo pedido uma salva de palmas.

Passou-se de seguida à cerimónia de tomada de posse, 
com a assinatura da acta por parte dos novos membros 
dos órgãos sociais, troca de cumprimentos e votos de 
sucesso para o novo mandato que agora se iniciará.

Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a 
assembleia pelas 16h27m.
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- CAE e natureza jurídica (tipo de empresa) – costuma 
aparecer preenchido automaticamente

2. Dados de identificação do(s) Beneficiário(s):
- Nome completo
- Número de Contribuinte
- Morada completa, freguesia, concelho e distrito
- Data de nascimento
- Naturalidade (freguesia e concelho)
- Número do cartão de identificação (BI ou CC) e respec-
tiva data de emissão/validade
- Cargo que ocupa na empresa em causa (ex. presidente, 
tesoureiro, vogal…)

Quando se trate de sociedade (em vez de associação), tem 
de preencher-se também o campo “interesse detido”:
- Detém propriedade ou controlo da entidade: Sim ou Não
- Tipo e quantidade de ativos: Ações ou Quotas com a 
percentagem no capital social: 100% (no caso das uni-
pessoais), qualquer outra percentagem quando haja mais 
sócios na mesma empresa
- Tipo de detenção: propriedade
- Estrutura da detenção: Direta
- Detém direitos de voto: Sim
- Quantidade de direitos de voto: 100% (no caso das uni-
pessoais), qualquer outra percentagem quando haja mais 
sócios na mesma empresa
- Tipo de detenção: associada à propriedade de ações ou 
outros direitos de participação
- Estrutura da detenção: direta
- Exerce outro tipo de controlo da entidade: Sim
- Forma que exerce outro tipo de controlo da entidade: - 
Gerência (no caso das sociedades por quotas)
- Detém direção topo da entidade: Sim ou Não
- Função exercida na entidade: Gerente (no caso das 
sociedades por quotas)

Estes mesmos dados são necessário para preencher 
os campos seguintes: “Identificação dos sócios” (que 
podem ser pessoas singulares ou colectivas=empresas) 
e “Membros dos órgãos de administração”:

3. Dados de identificação do(s) Sócios
4. Dados de identificação do(s) Membro(s) dos Órgãos 
Sociais.

Dr. Ana Alexandra Martinho - Nelson Tereso Advogados

Informações
IES E SAF-T em 2019 – Novos prazos 
e regras já estão em vigor

A entrega e as regras da Informação Empresarial Sim-
plificada (IES) e do SAF-T PT sofreram alterações que a 
sua empresa deve saber e que o seu software de gestão 
deve contemplar.

Com a nova portaria 31/2019 de 24 de janeiro, a maior 
parte das empresas terá agora de enviar ao fisco até 30 
de abril o ficheiro SAF-T da contabilidade, o que permi-
tirá que a Informação Empresarial Simplificada (IES) fique 
pré-preenchida, mas atenção, este prazo começa apenas 
em2020.

Aqui é preciso muita atenção, a contabilidade em termos 
de IRC, o nº 3 do artigo 123º do código do IRC estabelece 
que não são permitidos na execução da contabilidade 
superiores a 90 dias, contados do último dia do mês a que 
as operações respeitam.

As faturas do fornecedores são para ser contabilizadas 
no respetivo mês da emissão.

IES pré-preenchida - Esta submissão prévia do SAF-T 
irá permitir o preenchimento automático prévio de vários 
campos dos Anexos A e I da IES, obtendo-se uma simpli-
ficação da entrega desses anexos.

Este prazo - Prazo fixado para que as empresas e conta-
bilistas se possam adaptar às novas regras e também dar 
tempo à Autoridade Tributária e Aduaneira para se pre-
parar para receber toda a informação que irá passar a ser 
enviada por milhares de empresas.

As coimas para o atraso na execução da contabilidade, 
nomeadamente dos respetivos registos, por período 
superior na lei fiscal (90 dias), quando não seja punida 
como crime ou como contraordenação mais grave, no 
montante de entre 250,00 euros e 5.000 euros ( o dobro 
para sociedades), conforme o nº 2 do artigo 121 do Regime 
Geral das Infracções Tributárias.
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Livro de Reclamações 
e Livro de Reclamações Electrónico

Este é um tema que faz parte da vida e do dia-a-dia de 
grande parte dos nossos associados, e uma vez que nos 
surgem dúvidas constantemente, tomamos a liberdade 
de deixar aqui um breve resumo das perguntas mais 
frequentes sobre este tema, bem como as respostas às 
mesmas, disponível no site da Direcção-Geral do Consu-
midor em https://www.consumidor.gov.pt/pagina-de-entrada/
livro-de-reclamacoes-perguntas-frequentes.aspx 

Perguntas Frequentes sobre o Livro de Reclamações 
Vermelho (Físico)

Sou um empresário/profissional – Que obrigações tenho 
para com os consumidores? 
O fornecedor de bens ou prestador de serviços tem de 
ter o livro de reclamações e disponibilizá-lo sempre que 
este lhe seja pedido, devendo afixar no seu estabeleci-
mento não só a informação que possui um livro de recla-
mações, bem como a entidade competente para apreciar 
a reclamação.

Existem dois tipos de SAFT:
SAFT de contabilidade que é um ficheiro completo criado 
com base no programa de contabilidade e que serve para 
ser enviado às finanças para controle de todo o movi-
mento contabilístico e financeiro.

O primeiro a ser entregue será durante o mês de Abril de 
2020 referente ao ano de 2019.

SAFT de faturação que é uma versão simplificada criada 
pelo programa de faturação e que deve ser enviado às 
finanças mensalmente.

A 11 de Abril foi publicado o Decreto-Lei nº 47/2019, que 
cria o mecanismo de alerta precoce (MAP), que consiste 
num procedimento de prestação de informação econó-
mica e financeira aos membros dos órgãos de adminis-
tração das empresas.

Os destinatários , quer sejam micro, pequenas e médias 
empresas ou empresas de pequena-média, passam a 
receber a informação sobre as suas empresas ( muita 
atenção às empresas que dão prejuízos há mais de 3 
anos).

As entidades intervenientes no MAP são as seguintes:
Banco de Portugal
IAPMEI
Autoridade Tributária e Aduaneira (AT).

Relembro:
Lei da Proteção de dados.
O Beneficiário efetivo, cujo  prazo termina a 30/11/2019.

Recordo a todos que voltem a ler o que vos enviei sobre o 
orçamento geral do Estado.

Dra. Isilda André - TOC 15580

Quais são os requisitos que obrigam a ter o livro de recla-
mações?
Os requisitos mencionados nas alíneas a) e b) do n.º 1 do 
artigo 2º do Decreto-Lei n.º 156/2005, de 15 de setem-
bro, com as alterações introduzidas pelo DL n.º 74/2017, 
de 21 de junho, são cumulativos, devem assim possuir e 
disponibilizar o livro de reclamações todos os fornecedo-
res de bens e prestadores de serviços que: 
i) Tenham um estabelecimento com carácter fixo ou per-
manente onde exerçam de forma exclusiva ou principal-
mente, de modo habitual e profissional a sua actividade; e 
ii) Tenham contacto com o público, designadamente 
através de serviços de atendimento ao público destinado 
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à oferta de produtos ou de serviços ou de manutenção da 
relação de clientela.
iii) Assim, se o prestador de serviços/fornecedor de bens 
reunir os dois requisitos mencionados acima, deverá dis-
por do livro de reclamações no respectivo estabeleci-
mento. Caso contrário, (ou seja, faltando um dos requisi-
tos) o regime legal acima mencionado não se aplica, não 
sendo obrigatória a disponibilização do livro de reclama-
ções.

O letreiro do livro de reclamações continua a ser obriga-
tório? Em que modelo? Posso criar o meu letreiro?
O fornecedor de bens ou prestador de serviços que 
esteja obrigado a ter o livro de reclamações deve afixar 
no seu estabelecimento, em local bem visível, a informa-
ção que possui o livro, bem como a entidade competente 
para apreciar a reclamação.

Ao abrigo da legislação actual já não há a obrigatorie-
dade de um modelo único de dístico, podendo o opera-
dor económico optar por afixar o modelo que é vendido 
juntamente com o livro de reclamações físico (alternativa 
preferencial), ou criar um dístico próprio. Neste segundo 
caso, o dístico deverá ter caracteres facilmente legíveis 
pelo consumidor ou utente, contendo obrigatoriamente a 
seguinte informação:
i) «Este estabelecimento dispõe de livro de reclama-
ções»;
ii) «Entidade competente para apreciar a reclamação: 
[identificação e morada completas da entidade]».
iii) Não há, porém, regras específicas quanto a dimensões 
deste dístico personalizado, podendo-se assim tomar 
como referência o dístico vermelho que acompanha o 
livro de reclamações.

Tenho duas CAEs (Classificação de Atividade Econó-
mica), tenho de ter dois livros de reclamações no meu 
estabelecimento?
Nesta situação deverá escolher a CAE principal (activi-
dade principal), para se determinar quem é a entidade 
competente e que deve constar do único livro de recla-
mações do seu estabelecimento. Ou seja, o estabeleci-
mento onde é prestado o serviço ou fornecido o bem é 
que deve possuir Livro de Reclamações, e não existir um 
livro para cada CAE que possua.

Quantas reclamações tem o Livro?
O livro de reclamações contém 25 reclamações. Cada 
uma delas contém três impressos: 
- O original (a vermelho) que deverá ser enviado pelo 
prestador de serviços/fornecedor de bens à entidade 
reguladora ou à entidade de controlo de mercado; 
- O duplicado (a azul) que deverá ser sempre entregue 
ao consumidor quando este preenche a folha; e 
- O triplicado (a amarelo) que faz parte integrante do livro 
e portanto não pode dele ser retirado.

O meu livro de reclamações está totalmente preenchido, 
o que devo fazer?
Deve adquirir novo livro, guardando o livro preenchido 
durante 3 anos a contar da data da última reclamação 
lavrada nesse livro. Após esta data, deverá proceder à 
sua adequada destruição de forma a proteger os dados 
pessoais nele contidos. Deve também manter um arquivo 
dos livros de reclamação que tenham encerrado ou que 
tenham sido anulados durante três anos.

Quando o consumidor preencher a folha de reclamação 
tenho de enviar a reclamação para a entidade regula-
dora ou para a entidade de controlo de mercado? Quanto 
tempo tenho para a enviar? 
Sim, o prestador de serviços/fornecedor de bens tem 15 
dias úteis para enviar o original da folha de reclamações à 
respetiva entidade fiscalizadora/reguladora.

Existe a obrigatoriedade de responder directamente a 
um consumidor aquando da apresentação de uma queixa 
no livro de reclamações?
Relativamente ao livro de reclamações em formato físico 
a lei impõe apenas esta obrigatoriedade aos prestado-
res de Serviços Públicos Essenciais. Recomenda-se, no 
entanto, que qualquer operador económico o faça, como 
boa prática comercial. No caso da reclamação lavrada no 
livro de reclamações no formato electrónico todos os 
operadores económicos – de qualquer sector - estão 
obrigados a responder em 15 dias úteis ao reclamante.

Quais os documentos que devo enviar juntamente com 
a reclamação?
Deve enviar os originais da folha de reclamação (folha de 
reclamação vermelha) e deve também enviar quaisquer 
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documentos ou esclarecimentos relevantes e qualquer 
eventual resposta que tenha sido dada ao consumidor, 
quando aplicável.

No caso de a reclamação incidir sobre publicidade deve 
ainda anexar a respetiva mensagem publicitária em 
causa, seja em suporte físico ou digital.

No caso de o consumidor apresentar alguma incapaci-
dade, devo ajudar o consumidor a efectuar a reclama-
ção? De que modo? 
O prestador de serviços/fornecedor de bens deve, no 
caso de lhe ser pedido, preencher a reclamação sob a 
orientação do consumidor no caso de este estar impos-
sibilitado de o fazer devido a uma incapacidade física ou 
analfabetismo.

Pode o livro de reclamações sair do estabelecimento, 
caso o consumidor não queira deslocar-se ao estabele-
cimento?
O livro de reclamações deve permanecer sempre no 
estabelecimento (fixo e permanente com abertura ao 
público). Desta forma, se o consumidor desejar fazer uma 
reclamação deverá deslocar-se a esse estabelecimento.

A Portaria n.º 201-A/2017, de 30 de junho faz alterações 
ao modelo do livro de reclamações físico, ainda tenho um 
livro de reclamações, devo adquirir novos livros?
Não, os operadores económicos podem, até este estar 
totalmente preenchido, manter o modelo de livro que ainda 
dispõem, para uso nos respectivos estabelecimentos.

Tenho de informar a entidade reguladora da perda ou 
extravio do livro de reclamações? Sou obrigado a adqui-
rir um novo livro?
Em caso de perda ou extravio do livro de reclamações 

o prestador de serviços/fornecedor de bens tem 5 dias 
úteis para informar a entidade competente, devendo 
dentro deste prazo adquirir um novo livro de reclama-
ções.

Alterei a morada do estabelecimento/actividade/CAE, 
tenho de adquirir um novo livro de reclamações?
Não. O diploma estabelece a possibilidade do profissio-
nal efectuar averbamentos, até ao limite de oito, ao livro 
de reclamações quando ocorra a mudança de morada de 
estabelecimento, a alteração da actividade ou do res-
pectivo CAE, ou a alteração da designação do estabele-
cimento do prestador de serviços/fornecedor de bens.

Para o fazer devem contactar a loja online da Imprensa 
Nacional Casa da Moeda que fará os averbamentos de 
acordo com o previsto na Portaria n.º 201-A/2017.
O valor fixado dos averbamentos é de € 6,00.

Onde é que posso adquirir o livro de reclamações?
O livro de reclamações pode ser adquirido junto da 
Imprensa Nacional-Casa da Moeda – nas suas lojas físi-
cas ou online https://www.incm.pt/portal/loja_detalhe.
jsp?codigo=101367 da Direção-Geral do Consumidor, de 
algumas entidades reguladoras e entidades de controlo 
de mercado competentes, bem como de algumas asso-
ciações representativas dos profissionais dos sectores 
de actividades abrangidos que se encontrem autorizadas 
pela Direção-Geral do Consumidor para esse efeito.

Quanto custa o livro de reclamações?
O livro de reclamações físico tem um custo de € 19,86, 
valor que é actualizado anualmente.
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Agora que foi criado o livro de reclamações electrónico, 
continua a ser obrigatório ter o livro de reclamações 
físico?
O livro de reclamações físico continua a ser obrigatório 
para todos os estabelecimentos.

Livro de Reclamações em Formato Electrónico

O livro de reclamações electrónico destina-se a quem?
O livro de reclamações electrónico dirige-se aos consu-
midores e utentes, portugueses e estrangeiros, havendo 
uma versão em inglês na plataforma www.livroreclama-
coes.pt.

Se tiver o livro de reclamações físico, sou obrigado a 
receber as reclamações através do livro de reclamações 
Electrónico?
Sim, os dois formatos do livro são obrigatórios. 

Sou obrigado a informar o consumidor que há a possibili-
dade de fazer a reclamação através da plataforma? 
O prestador de serviços/fornecedor de bens está legal-
mente obrigado a informar o consumidor/utente da exis-
tência do formato electrónico do livro de reclamações, 
devendo divulgar no sítio da internet em local visível e de 
forma destacada o acesso à plataforma www.livrorecla-
macoes.pt.

Sou obrigado a ter um sítio da internet para fazer esta 
divulgação?
O novo regime jurídico do livro de reclamações não obriga 
os prestadores de serviços a disporem de sítios da inter-
net, bastando para efeitos de recepção das reclamações 
apresentadas na plataforma a existência de um endereço 
de e-mail próprio.

Tenho um sítio na Internet. Posso também ter um formu-
lário próprio de reclamação para além do acesso à plata-
forma?
O prestador de serviços/fornecedor de bens pode ter 
canais próprios de reclamação devendo estes ter um 
aspecto distinto, e não confundível com o livro de recla-
mações electrónico.

O operador económico está obrigado a disponibilizar 
o livro de reclamações em formato electrónico no seu 
estabelecimento?
O diploma não obriga o prestador de serviços a disponi-
bilizar o acesso no seu estabelecimento ao livro de recla-
mações em formato electrónico.

Como é que recebo a cópia da reclamação submetida 
através da plataforma?
No momento em que o consumidor submete uma recla-
mação através da plataforma livro de reclamações elec-
trónico, a referida reclamação é enviada automatica-
mente para o seu endereço de e-mail e para o endereço 
da entidade competente.

Quanto tempo tenho para responder ao consumidor que 
apresentou a reclamação na plataforma?
O prestador de serviços/fornecedor de bens devem 
responder à reclamação dos consumidores/utentes no 
prazo de 15 dias úteis a contar da data da recepção da 
mesma.

Onde é que posso adquirir o livro de reclamações elec-
trónico?
O livro de reclamações electrónico pode ser adquirido 
junto da Imprensa Nacional Casa da Moeda, tendo qua-
tro dimensões, 25, 250, 500 e 1500 folhas de reclamação 
redigidas em língua portuguesa e inglesa.

Quando será obrigatório o livro de reclamações electró-
nico?
Paralelamente ao livro de reclamações físico, existe tam-
bém o livro de reclamações electrónico, cuja implemen-
tação está a ocorrer de forma faseada:
- Inicialmente foi apenas disponibilizado a entidades for-
necedoras de serviços públicos essenciais, tais como 
água, gás ou electricidade;
- Desde 1 de Julho de 2018 foi alargado às áreas da grande 
distribuição, hotelaria e agências de viagens;
- Prevê-se o alargamento aos restantes sectores de 
actividade económica até 30 de Junho de 2019.

Mantém-se, contudo, a obrigação de disponibilização do 
livro de reclamações em formato físico.
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Jantar de Solidariedade

Como todos terão tido conhecimento, realizou-se, no pas-
sado dia 16 de Junho, no Restaurante Europa, em Porto 
Alto, um jantar de solidariedade para com o nosso asso-
ciado Carlos Estêvão, que atravessa uma fase muito com-
plicada na sua vida pessoal, devido a problemas de saúde.

Tratando-se de uma antigo membro da Direcção, a Direc-
ção cessante decidiu ajudar na organização deste jantar 
solicitado por familiares e amigos, para de alguma forma 
ajudar este nosso associado e tentar minorar as dificul-
dades que atravessa.

Além de uma oportunidade de convívio esta foi, acima de 
tudo, uma pequena amostra da generosidade e da solida-
riedade dos nossos associados uns para com os outros. 
Tratou-se de um evento algo emotivo, que culminou 
com a angariação de donativos para o nosso associado 
Carlos Estevão que mostrou o seu agradecimento, quer 
pessoalmente , quer por mensagem à direcção, para que 
agradecêssemos a todos quanto colaboraram e estiveram 
presentes neste gesto solidário, neste boletim, que agora 
temos a honra de comunicar.
 
A todos muito obrigada! 

Esperamos as rápidas melhoras do nosso associado e 
que tudo corra bem.

Visita à AF – António Pereira Caseiro, Lda.

Face ao êxito verificado com viagens anteriores, lançámos 
também o desafio ao Senhor António Pereira Caseiro, no 

CTT – atraso na correspondência

Devido ao atraso que se continua a verificar na entrega de 
correspondência por parte dos CTT, mais uma vez solicita-
mos a todos os associados que tenham conhecimento de 
que foi enviada correspondência e que não a receberam, 
que nos informem.

sentido de este organizar uma visita às suas instalações, 
a que este acedeu, tendo tido lugar no passado dia 18 de 
Junho, a visita à Fábrica da AF, em Paio de Baixo.

Tratou-se de mais um êxito, que não podemos deixar de 
agradecer, uma vez mais, a esta nossa parceira de longa 
data que é a AF, na pessoa do Senhor António Caseiro, 
que permitiu a vários dos nossos associados o privilégio e 
a oportunidade de visitar as instalações dos nossos par-
ceiros, proporcionando uma oportunidade rara de conhe-
cer o processo de fabrico de vários produtos de mobiliá-
rio, desde o tratamento da matéria prima, à montagem e 
ao acabamento final dos artigos.

Esta visita contou com apoio a nível de transporte, com a 
disponibilização de um autocarro, por parte da AF, para a 
viagem, assim facilitando a deslocação dos associados às 
suas instalações, tendo também presenteado todos os 
participantes com um fabuloso almoço, num prestigiado 
restaurante da zona.

Esta iniciativa voltou a ter grande adesão da parte dos 
nossos associados, que, mais uma vez teceram elogios 
à forma como tudo foi organizado e como decorreu esta 
visita, tendo frisado a vontade de se repetir este tipo 
de evento que, além de formativo, permite também um 
agradável convívio entre os associados.
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Conjunto Mirage

Mesa Tróia
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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:

Férias

Mais, uma vez, apelamos a todos os associados que 
tenham quotas em atraso para regularizem a sua situa-
ção, sugerindo, para quem esteja a atravessar dificuldades 
económicas, que nos contacte e que solicite um plano de 
pagamentos em prestações.

Informamos todos os associados e entidades que a sede 
da APCVD se encontrará encerrada para férias de 19 a 31 
de Agosto. Pedimos as nossas sinceras desculpas pelo 
incómodo que possa causar. Aproveitamos para desejar a 
todos Boas Férias.

Também sempre que façam pagamentos e não recebam os 
respectivos recibos, apelamos para o facto de nos comuni-
carem.
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