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EDITORIAL

A ética nos negócios.

Saindo um pouco do tipo de temas que apresento 
nos editoriais gostaria hoje de refletir sobre o tema 
da ética nos negócios. 

Há pessoas que acham que nos negócios vale 
tudo, que não há que olhar a amigos, à família, a 
nada. 

Para certas pessoas só o ganho, o interesse pes-
soal, o enriquecimento é que contam, nada mais. 
Para este tipo de gente quem não age assim é um 
coitadinho, um trouxa, um fraco. Muitas destas 
pessoas até conseguem singrar na vida, acumulam 
riqueza, casas e dinheiro. 

Porém os métodos que usam acabam mais cedo 
ou mais tarde por se voltar contra eles próprios, os 
verdadeiros amigos afastam-se, deixam de ser res-
peitados até por quem está mais próximo, acabam 
como uns tristes.

 
Não querendo dar lições de moral a ninguém acho 
que vale a pena pensar nisto para que no relaciona-
mento com os nossos clientes e parceiros de negó-
cios os devemos tratar com respeito e que devemos 
ter presente  que é justo negociar e ganhar dinheiro 
mas que não pode valer tudo.
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NO RESCALDO DAS ELEIÇÕES 
AUTÁRQUICAS

 
Aceitei o honroso convite que me foi feito para concorrer 
às eleições autárquicas de 26 de Setembro para o lugar 
de presidente da assembleia municipal do município de 
Oleiros. No decorrer da campanha eleitoral que decor-
reu entre os dias 14 e 24 de setembro tive oportunidade 
para percorrer todo o concelho, pelas inúmeras  aldeias e 
lugares que o compõem.  É sobre esta experiência única 
que vou elaborar o texto que segue.

 
A começar gostaria de falar um pouco sobre as razões 
que me levaram a aceitar este desafio. Não sou político 
nem seria agora, nesta fase da minha vida, que iria co-
meçar uma carreira politica. As razões que me levaram a 
aceitar o convite são de outra natureza. Como é sabido 
nasci no concelho de Oleiros, aqui fiz a minha quarta 
classe e aprendi princípios e valores como, por exemplo,  
sobre o respeito dos mais velhos, o valor da disciplina e 
do trabalho, a necessidade de lutar honestamente para 
ter melhores condições de vida, entre outros. A vida le-
vou-me para outros lugares, onde completei os meus es-
tudos, lutei e desenvolvi a minha carreira de funcionário 
publico e mais tarde a atividade de profissional liberal, 
mas nunca esqueci nem muito menos reneguei as minhas 
raízes e as minhas origens.

Ao longo da minha vida voltei inúmeras vezes ao con-
celho, embora menos do que aquelas que desejaria, para 
passar uns dias de férias ou para visitar os meus queri-
dos pais e outros familiares, tendo mantido contacto com 
muita gente e muitos amigos  oriundos desta região e 
participado em eventos e associações de vária natureza. 
Mantive, pois, uma forte ligação a esta região mas nun-
ca tinha assumido nenhum cargo ao nível das autarquias 
da região.  Nesta fase da minha vida aceitei agora, com 
toda a honra, este convite porque acho que posso contri-
buir, ainda que modestamente, com a minha experiência 
e com os conhecimentos teóricos e práticos que fui ad-

quirindo ao longo da vida colocando-os ao serviço do 
meu concelho e das suas gentes. Gosto das pessoas desta 
nossa região,  admiro a sua capacidade de luta e de tra-
balho, a sua honradez, os seus valores, e sinto-me muito 
honrado e motivado para dar algo de mim, no que me 
for possível.

A campanha eleitoral em que participei deu-me uma 
visão do concelho e das pessoas que ainda cá vivem que 
estava longe de imaginar. Foram muitos contactos, mui-
tos quilómetros percorridos, muitas aldeias e lugares vi-
sitados que me deram uma imagem diferente daquela 
que eu tinha antes de começar esta aventura.  Por um 
lado fiquei triste ao ver tanta casa abandonada, tantas 
casas vazias, tantas terras por cultivar. Porém fiquei com-
pletamente rendido à simpatia, hospitalidade e franque-
za das pessoas que ainda se encontram por todo o lado. 

Mudei também a ideia que tinha sobre as campanhas 
eleitorais. É verdade, esta campanha eleitoral (de outras 
não posso falar) muito mais do que caçar votos serviu 
para falar com as pessoas, para conhecer os seus proble-
mas, para ouvir os seus desabafos e até as suas críticas. 
E posso dar testemunho que houve sempre interesse por 
parte dos candidatos que se apresentaram ao eleitorado 
para ouvir, para tomar nota e para registarem as justas 
reivindicações da população. 

Esta ligação entre cada pessoa que ia sendo contactada 
e os candidatos às juntas de freguesia e à Câmara Muni-
cipal excederam muito, pela positiva, o que eu pensava 
sobre eleições e sobre o seu papel no conhecimento e na 
resolução dos problemas da população  residente.

Uma outra realidade que tive ocasião de verificar nes-
ta passagem por todo o concelho é a rede de estradas e 
infraestruturas que hoje servem as aldeias e lugares do 
concelho. Trata-se sem dúvida de uma realização do po-
der autárquico democrático que nada tem a ver com o 
que acontecia há algumas décadas atrás. Mas nem só de 
estradas se pode falar, há que reconhecer que o municí-
pio tem aprovado inúmeros benefícios ao nível do apoio 
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QUALIDADE E EXPERIÊNCIA HÁ MAIS DE 50 ANOS!

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

Tel.: 261-335550      Fax: 261-335559

E-Mail: bomrepouso@iol.pt Web: www.colchoesbomrepouso.com

aos mais idosos, à juventude, pagamento de bolsas de 
estudo, subsídios para atrair a fixação de pessoas e pe-
quenos investimentos.

Chamar mais gente, mais investimentos e melhorar as 
infraestruturas é este o caminho que deve continuar a ser 
trilhado e aperfeiçoado se se quiser inverter a desertifi-
cação que o interior tem sofrido.  Dou testemunho que 
foram estas as preocupações e os objetivos que vi na ge-
neralidade dos autarcas com quem convivi nesta minha 
experiência inédita.  

Assim não lhe falte o ânimo e a capacidade realizado-
ra, para bem da população do concelho e dos que aqui 
regressam com frequência.  Da minha parte darei o mo-
desto contributo que me seja possível para ajudar a al-
cançar esses nobres e necessários  objetivos.

 
J. Silvério Mateus 

MANDATO 2021/2023

Começo do primeiro semestre do segundo mandato, 
anos 2021/2023.

Como todos sabemos esta equipa, destes dois anos que 
nós todos passamos juntos, mas uns anos que passamos 
juntos e que jamais queremos relembrar. Foi um ciclo 
na vida de todos nós que pensamos que o pior já passou, 
temos de olhar para a frente e bem para longe para tentar 
esquecer o que nunca foi visto mundialmente. 

Pois a partir de agora vamo-nos focar no bem-estar de 
todos os associados. 

Vamos todos juntos, para sermos mais fortes.

Vamos tentar junto dos nossos fornecedores, parcerias 
vantajosas para os nossos associados, tentar fazer o almo-
ço convívio, o nosso congresso que todos nós esperamos 
para o bem de todos nós. 

Tentar mais para a aproximação de todos. Se for possí-
vel fazer algumas visitas a fábricas e porque não também 
repetir as nossas origens e o famoso cabrito estonado, 
pois são dias que tentamos esquecer a parte negativa do 
passado, que jamais queremos relembrar.

O destino destes acontecimentos, são de todos, esta 
equipa que se  preocupa com todos  vocês,  as pessoas 
que hoje estão e amanhã outros estarão. 

Nós estamos empenhados nestes próximos dois anos, 
para que tudo corra bem, pois nós todos estamos dispo-
níveis para todos vocês dentro do que poderemos fazer. 

Temos conhecimento que há associados que tem obti-
do frutos da intervenção sobre os clientes, uns mais, ou-
tros menos, mas havendo bons resultados é gratificante. 
Há métodos para tal, mediante a lei e a própria justiça, 
desde que haja facturas, números de contribuinte e mo-
radas. Vamos todos colaborar para que tudo se resolva e 
não haja problema onde não deve haver. Mas por vezes 
ninguém pode fazer milagres. 

Grande abraço para todos. 

Associado nº6
José Carlos Dias Mateus 
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Após a Assembleia geral de 19 de Maio de 2021, das 
reuniões ainda ocorridas no mês de Junho e Julho, fecha-
-se mais um ciclo de trabalho dedicado em pleno à nossa 
associação.

Fica para trás dois anos inesquecíveis, dois anos duros 
que não conseguimos esquecer. Tentámos a todo o custo 
remar no melhor sentido para que o barco continuasse o 
seu rumo. Tantas e tantas vezes nas reuniões falávamos no 
que pretendíamos fazer, mas nada era possível. Tornava-se 
de certa forma angustiante.

Em Agosto chegaram as tão desejadas férias. 
Sentia-se que as pessoas estavam desejosas de ir para 

qualquer lado, menos ficar em casa… Era compreensível! 
O ano anterior tinha sido difícil, diferente, muitas pes-

soas ficaram mais tempo em casa, do que propriamente 
no seu local de trabalho. Por momentos, por vários dias 
tentámos esquecer a realidade e recarregar baterias, como 
se costuma dizer. Era mesmo necessário.

Mas já e Setembro!

Temos que recomeçar, retomar as nossas vidas e voltar 
à realidade. O mesmo se passa em relação a continuação 

do nosso trabalho na APCVD. 
Esta equipa tem mais um mandato pela frente. Mais 

dois anos nos destinos da nossa Associação.

Todos nós queremos, sem dúvida alguma, que as coi-
sas melhorem, que possamos voltar a trabalhar com garra, 
com determinação. Queremos retomar as nossas activida-
des associativas, para que possamos estar novamente jun-
tos, para que os associados possam estar mais presentes e 
mais participativos na vida da nossa associação.

Esperamos que esta Direcção, esta equipa, consiga al-
cançar todos os objectivos, que tem em mente. Que sejam 
dois anos de trabalho para que a APCVD prossiga o seu 
caminho, e que ajude todos os associados na actividade 
que desempenham.

Mais uma vez, e não me canso de repetir, estamos aqui 
para tudo o que precisarem, não hesitem em nos contac-
tar, sempre que precisarem. Nós vamos continuar a tra-
balhar com todo o esforço, empenho e muita dedicação.

E para finalizar, é Setembro, como já referi, a Associa-
ção faz 25 anos neste mês de Setembro que foi constituí-
da, e eu também faço 23 anos que sou secretária desta 
associação. 

Entrei no dia 18 de Setembro de 1998, no dia da reu-
nião, ainda com a primeira Direcção.

É com muito orgulho que recordo este, já logo percurso. 

A secretária
Silvina Marçal 

Contabilidade Gestão Consultoria

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

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

2560-300 Torres Vedras

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

www.grupofacturar.pt

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

O parceiro ideal para
o seu negócio.

Contacte-nos já!
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ESPAÇO EMPRESA MITOMÓVEL

Fomos desafiados a apresentar a nossa empresa e o 
que fazemos.

Agradecemos, desde já, a oportunidade mas, mais im-
portante do que simplesmente apresentar a nossa em-
presa, falarmos do passado, do que fazemos e de como o 
fazemos, consideramos que esta é a oportunidade ideal 
para falar do futuro e de como o vemos.

Na Mitomóvel, o pontapé de saída foi dado muito re-
centemente com o lançamento da nossa nova coleção in-
titulada Mitu’s XXI – A Nova Geração Mitu’s.

A razão do nome parece óbvia, e de certa forma é, uma 
vez que se refere ao ano em que estamos mas, mais do 
que isso, refere-se ao século XXI e a uma passagem de 
geração que está a acontecer na nossa empresa.

Mais concretamente, a passagem para uma geração 
que conhece todos os cantos à casa e o sabor dos dias de 
sucesso e de fracasso que compõem a história de qual-

quer empresa e que, hoje, faz o seu caminho apoiada nos 
ombros de gigantes, daqueles que, antes de nós, foram 
ousados para começar e resilientes para continuar.

Uma geração que assume o peso de 40 anos de histó-
ria com o objetivo de ver cada vez mais longe, audazes 
o suficiente para ir ao encontro das expectativas de um 
mundo cada vez mais globalizado, onde a qualidade e 
rapidez são fatores cada vez mais capitais para o sucesso 
em qualquer área.

Sabemos que o caminho nunca é fácil, mas é por isso 
que aqui estamos e é isso que nos motiva - vemos cada 
dia como uma fonte de aprendizagem, uma oportunida-
de de cumprir com dinamismo as exigências dos nossos 
clientes e não nos escondemos de procurar sempre novas 
formas de o fazer.

Esta é a nossa filosofia, é em redor destes valores que 
trabalhamos todos os dias, e é desta forma que os que-
remos partilhar.

Em baixo, encontrará alguns dos nossos modelos, mas, 
mais importante que isso, poderá encontrar os nossos 
contactos. 

Venha conhecer-nos, a casa é sua!
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Alto da Bela Vista Pav. 30
2735-340 CACÉM

214 267 590
geral@artauria.com

www.artauria.com

LOUCINOX
de Carlos Luis Barbosa Castelhano

Armazém de Louças, Vidros, Cutelarias
e Utilidades Domésticas

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

HISTÓRIA DOS ASSOCIADOS
ANTIGAMENTE ERA ASSIM…

Com apenas 10 anos de idade, depois de completar a 
escola, a (4º classe). 

Mais um irmão com 3 anos mais que eu, na companhia 
de mais dois homens; partimos á aventura: vender qua-
dros com imagens de Santos, paisagens, espelhos, fotos 
etc. Vendia-mos a 100 esc. 

Prestação, a “pronto 80 esc”. 
(1 era 5 esc. E dois 7.50, por semana). 

Rumo Miranda do Corvo... não deu nada .

Mudamos de rumo... Alcácer do Sal…
Um dia e uma noite de comboio. Chegamos toca à alu-

gar uma casinha e começar a trabalhar.

Íamos pelas pequenas aldeias, casas isoladas e arrozais, 
onde trabalhava muita gente, principalmente mulheres, 
o ordenado deles era: 12 escudos as mulheres e 16 os 
homens...

Fiquei admirado como elas faziam o almoço; era uma 
linha de fogo de lenha, aí com 3 ou 4 metros, uma carreira 
de púcaras de barro com água, de cada lado e depois um 
pouco de arroz em cada um mais os temperos e era o al-
moço daquela gente... 

Tempos difíceis...
Um dia eu mais o meu irmão, vamos para um lugar cha-

mado Cazebres, perto de Palma, como não havia estrada, 
iamos a pé... isto dois dias seguidos.

Ao segundo dia, ao passarmos junto dum depósito de 
cortiça, já de noite, o homem que a estava a guardar che-
gou-se ao pé de nós e procurou onde moram? e se tínha-
mos medo; mas mesmo assim, nos disséramos:

- Em Alcácer.
Ele respondeu:
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Nelson Santos
Comercial

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

Grandes marcas 
para sua casa
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- Óh diabo é muito longe...

Chegámos à estação do comboio se não estou enganado 
(Monte Novo de Palma” não tínhamos dinheiro para o 
comboio, surgi-me a ideia, tínhamos um cliente que mo-
rava e trabalhava na estação, fomos pedir-lhe dinheiro em-
prestado, e fomos tirar os bilhetes.

Tiramos só meio bilhete e fomos entregar o resto... 
Surgiu mais uma preocupação, e se o revisor nos vai 

cobrar o bilhete inteiro? 

Estávamos no Alentejo terra boa e de boa gente.... se 
numa semana não íamos receber, para a seguinte tínha-
mos o dinheiro das duas.... bem não há regra sem exce-
ção... as vezes não era bem assim, mas normalmente era.... 

Havia muitas coisas para acrescentar, mas fica para a 
uma próxima....

Bons negócios para todos e muita saúde é que é preciso....

António Diogo Santos
 Associado nº85 

NEGÓCIOS NA PANDEMIA:
COMO MUDARAM OS NEGÓCIOS 
E O QUAL O FUTURO?

Muitos são os negócios que foram obrigados a mudar 
nos tempos de pandemia. Novos, renovados ou adaptados 
temos vindo a assistir a uma mudança no paradigma dos 
negócios tradicionais, sobretudo na forma como se rela-
cionam com os clientes.

O “boom” das lojas online transformou o consumo 
“face to face” num consumo quase exclusivamente di-
gital. Muitos foram os produtos e as atividades que se 
adaptaram a esta nova realidade, em grande escala, contra 
uma presença residual, ou inexistente, antes da pandemia. 
A título de exemplo, os vinhos são um dos produtos que 
mais reflete esta grande transformação digital. Desde as 
lojas online dos produtores, aos “marketplaces” dedicados 
exclusivamente a este produto ou a diversos produtos que 
se complementam entre si, as “grandes superfícies” digi-
tais vieram para ficar e os consumidores já não vivem sem 
elas. Esta forma de comercialização permite que os con-
sumidores façam as suas compras, descansados em casa e 
na hora que lhes for mais conveniente. Por outro lado, e 
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no caso do vinho em específico, eliminam-se uma série de 
circuitos (intermediários), desde o produtor ao consumi-
dor final, tornando os preços mais apelativos.

Outra área de negócio que tem sentido uma grande 
mudança é sem dúvida a restauração. O takeaway, ou a 
entrega personalizada em casa, tornou-se uma oportuni-
dade de negócio para muitos restaurantes, inclusive para 
algumas marcas e nomes prestigiados. Tornou-se um há-
bito corrente encomendar refeições para o dia a dia de 
trabalho em casa, no escritório e / ou para as refeições 
familiares, mesmo ao fim de semana.

Mas terão sido estas as únicas áreas de negócio a criar, e 
a aproveitar, as oportunidades? Certamente que não, mas 
estas são sem dúvida algumas das mais visíveis porque a 
primeira conseguiu ter uma presença online tão forte que 
a todo o momento somos confrontados nas diversas redes 
sociais, por email, ou sms, entre outros meios de comuni-
cação digital com a oferta dos produtos comercializados. 
Na segunda, porque se refere a um dos setores mais afe-
tados pela pandemia e foi crucial para a sobrevivência de 
muitos empresários do setor.

Ao falar destes exemplos e porque este artigo é dedicado 
a todos os profissionais que fazem da sua atividade diária 
a venda porta a porta, certamente uma das mais antigas, 
e tradicionais, atividades comerciais existentes no nosso 
país, penso de que forma podem os mesmos modernizar 
os seus negócios sem deixar de prestar um serviço, às ve-
zes quase missão, de levar a algumas regiões interiores e 
isoladas do nosso país, e respetivos habitantes, os bens que 
para quase todos nós estão disponíveis numa loja de bair-
ro ou numa grande superfície a escassos kms das nossas 
residências. 

Podem estes profissionais terem a sua loja online evitan-
do assim transportarem enormes quantidades de produ-
tos nas suas viaturas? Pode esta loja online ser o catálogo 
de vendas destes profissionais e ser apresentado pelos di-
versos meios ao dispor de todos no dia a dia (smartphone, 
portátil, ipad) em cada localidade para onde se deslocam 
regularmente? Podem os clientes destes profissionais be-
neficiar com estas novas formas de abordagem? Pode a 
APCVD enquanto associação representativa de todos os 
profissionais desta atividade ter o seu Marketplace onde 
todos podem ter a sua loja e estarem representados? Estas 
e muitas outras questões estarão certamente a ser pensa-
dos por todos os que estão a ler este breve texto que se 
pretende que seja um despertar de mentes para a nova 
realidade. Talvez muitos dos que agora lêem este texto 
acreditem que sim, muitos outros pensarão que não. Na 
minha humilde opinião, se é que a posso dar a tantos e 
bons profissionais, acredito que é possível sim evoluir para 
um modelo onde o tradicional e o novo se conjuguem e 

em que ambos (clientes e vendedores) possam sair bene-
ficiados.

Gostaria de ouvir e ler as opiniões de quem está no ne-
gócio por isso desafio-vos a colocarem na página do Face-
book da APCVD as vossas opiniões quando este artigo lá 
estiver disponível.

 A APCVD já entrou na era da digitalização e desafia os 
seus associados a fazerem o mesmo!

Dulce Forte 
Diretora Geral DSolutions 

ENCARGOS COM VIATURAS PLUG-IN 

Tributação Autónoma no período de tributação 
de 2021
A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) foi chamada 

a pronunciar-se sobre que taxas de tributação autónoma 
se aplicam aos encargos com as viaturas plug-in, no pe-
ríodo de tributação de 2021, quando essas tenham sido 
adquiridas ou resultem da formalização de um contrato 
de renting operacional verificado até 31-12-2020.

Assim, no caso das viaturas ligeiras de passageiros hí-
bridas plug-in, cuja bateria possa ser carregada através de 
ligação à rede elétrica e que tenham uma autonomia mí-
nima no modo elétrico, de 50Km e emissões inferiores a 
50 gCO(índice2)/km, as taxas são respetivamente de 5%, 
10% e 17,5%, uma vez que, apesar de as viaturas terem 
sido adquiridas ou alugadas em períodos anteriores, os 
encargos são respeitantes ao período de 2021, aos quais se 
aplicam as taxas em vigor nesse período.
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Enquadramento
Com o Orçamento de Estado para 2021, surgiu a ques-

tão de saber se os benefícios instituídos em anteriores Or-
çamentos de Estado, em matéria de alteração das taxas de 
tributação autónoma, se aplicam a viaturas adquiridas até 
31-12-2020, bem como a contratos de renting operacio-
nal formalizados até 31-12-2020.

Estabelece o Código do IRC que são tributados auto-
nomamente os encargos efetuados ou suportados por su-
jeitos passivos que não beneficiem de isenções subjetivas 
e que exerçam, a título principal, atividade de natureza 
comercial, industrial ou agrícola, relacionados com viatu-
ras ligeiras de passageiros, viaturas ligeiras de mercado-
rias, motos ou motociclos, excluindo os veículos movidos 
exclusivamente a energia elétrica, às seguintes taxas:

• 10%, no caso de viaturas com um custo de aquisição 
inferior a € 27.500,00;

•  27,5%, no caso de viaturas com um custo de aquisição 
igual ou superior a € 27.500,00, e inferior a 35.000,00;

• 35%, no caso de viaturas com um custo de aquisição 
igual ou superior a € 35.000,00.

A redação atual do Código do IRC determina que, no 
caso de viaturas ligeiras de passageiros híbridas plug-in, 
cuja bateria possa ser carregada através de ligação à rede 
elétrica e que tenham uma autonomia mínima, no modo 
elétrico, de 50 km e emissões oficiais inferiores a 50 gCO 
(índice 2)/Km, as taxas referidas são, respetivamente, de 
5%, 10% e 17,5%:

• 5%, no caso de viaturas com um custo de aquisição 
inferior a € 27.500,00;

• 10%, no caso de viaturas com um custo de aquisição 
igual ou superior a € 27.500,00, e inferior a 35.000,00;

• 17,5%, no caso de viaturas com um custo de aquisição 
igual ou superior a € 35.000,00.

Consideram-se encargos relacionados com viaturas li-
geiras de passageiros, motos e motociclos, nomeadamen-
te, depreciações, rendas ou alugueres, seguros, manuten-
ção e conservação, combustíveis e impostos incidentes 
sobre a sua posse ou utilização.

Apenas estão excluídos de tributação autónoma os 
encargos relacionados com viaturas ligeiras de passagei-
ros, motos e motociclos afetos à exploração de serviço 
público de transportes, destinados a serem alugados no 
exercício da atividade normal do sujeito passivo, e com 
viaturas automóveis relativamente às quais tenha sido ce-
lebrado acordo escrito entre o trabalhador ou membro 
do órgão social e a entidade patronal sobre a imputação 
àquele da viatura automóvel.

As taxas de tributação autónoma a aplicar aos en-
cargos com viaturas ligeiras de passageiros híbridas 
plug-in, no período de tributação de 2021, indepen-
dentemente de as viaturas terem sido adquiridas ou objeto 
de contrato de renting até 31 de dezembro de 2020, são as 
taxas em vigor de 5%, 10% e 17,5%.

Assim, no caso das viaturas ligeiras de passageiros hí-
bridas plug-in, cuja bateria possa ser carregada através de 
ligação à rede elétrica e que tenham uma autonomia mí-
nima no modo elétrico, de 50Km e emissões inferiores a 
50 gCO (índice2)/km, as taxas são respetivamente de 5%, 
10% e 17,5%, uma vez que, apesar de as viaturas terem 
sido adquiridas ou alugadas em períodos anteriores, os 
encargos são respeitantes ao período de 2021, aos quais se 
aplicam as taxas em vigor nesse período.

TOC 15580
Dra. Isilda André 
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IVAUCHER: NOVAS REGRAS

Reembolso de benefício e terminais de pagamento
Entra hoje em vigor um diploma ontem publicado 

e que altera as regras de funcionamento do programa 
IVAucher, destinado a incentivar o consumo em empre-
sas de restauração, alojamento e cultura.

As principais alterações agora introduzidas dizem res-
peito à adesão e utilização do desconto, que passa a po-
der ter lugar em entidades terceiras na área de paga-
mentos autorizadas pela entidade operadora – ou seja, 
passam a ser aceites terminais de pagamento de outras 
entidades além da Saltpay.

Por outro lado, o período para ressarcimento do mon-
tante para a conta bancária do consumidor passa a ser 
feito no prazo máximo de dois dias úteis após o pa-
gamento.

São ainda aditadas mais três atividades à Clas-
sificação Portuguesa de Atividades Económicas 
abrangidas pelo programa «IVAucher», com efei-
tos a 1 de junho:

 • 47630 Comércio a retalho de discos, CD, DVD, cas-
setes e similares, em estabelecimentos especializados;

 • 58110 Edição de livros;
 
• 94991 Associações culturais e recreativas.»
 
Utilização do benefício
Quando o consumidor aderente proceda a um paga-

mento, através de um meio de pagamento elegível pela 
SaltPay, entidade operadora do sistema, em aquisições 
de bens e serviços realizadas aos comerciantes abrangi-
dos, parte do montante do pagamento é suportado atra-
vés da utilização do benefício que esteja disponível, sen-
do o remanescente suportado pelo consumidor.

A utilização do benefício devido pode operar por 
ressarcimento do montante referido para a conta ban-
cária do consumidor no prazo máximo de dois dias 
úteis após o pagamento.

Ou seja, o desconto não é feito no momento em que o 
serviço é pago.

A legislação estabelece agora que a AT e a SaltPay dis-
ponibilizam aos consumidores o montante do benefício 
disponível.

Deixa de estar prevista a disponibilização ao consumi-
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dor, no momento do pagamento, informação relativa ao 
montante suportado pelo Estado e ao montante da conta 
de benefícios, através da impressão desta informação no 
talão impresso pelo TPA/POS ou equivalente.W

 
Entidades gestoras do programa
Estabelece-se agora que no programa «IVAucher» pas-

sam a participar a entidade operadora do sistema, e en-
tidades terceiras na área de pagamentos autoriza-
das pela entidade operadora, designadamente entidades 
bancárias, que à data de hoje, são os constantes da lista.

Isto significa que podem beneficiar os utilizadores de 
quaisquer cartões bancários, desde que o banco emissor 
do cartão adira ao programa.

Os consumidores, para poderem beneficiar do progra-
ma «IVAucher», têm de permitir a comunicação do 
seu número de identificação fiscal português (NIF) 
às entidades referidas, para serem associados os respe-
tivos cartões de pagamento.

 
Comerciantes abrangidos pelo programa 
«IVAucher»
As empresas abrangidas pelo programa podem disponi-

bilizar aos clientes a aplicação do desconto se tiverem um 
terminal de pagamento automático (TPA), independente-
mente de quem seja o fornecedor do equipamento.

Assim, a participação no programa «IVAucher» 
pelos comerciantes opera:

• De forma automática e sem necessidade de adesão, 
através da utilização dos Terminais de Pagamento Auto-
mático /Point of Sale (TPA/POS), quer sejam da Saltpay, 
ou estejam informaticamente integrados através de Appli-
cation Programming Interface;

• Mediante aceitação dos respetivos termos de adesão 
perante a Saltpay ou entidades terceiras na área de paga-
mentos autorizadas por esta, por forma a permitir a utili-
zação do benefício através de TPA/POS por si identificado 
ou software de pagamento validado pela SaltPay.

 
Para estes efeitos, os comerciantes e os intermediários 

podem autorizar, mediante consentimento expresso, a 
SaltPay a validar a designação, o Número de Identificação 
de Pessoa Coletiva, a morada da sede, a CAE e o Interna-
tional Bank Account Number (IBAN) junto da Autorida-
de Tributária e Aduaneira (AT).

Os comerciantes podem afixar nos seus estabeleci-
mentos, em local visível pelos consumidores, um selo 
confirmativo da adesão ao programa, disponibilizado 
gratuitamente pela SaltPay.

A AT pode controlar a conformidade da realidade eco-
nómica dos comerciantes com a sua CAE principal.

TOC 15580
Dra. Isilda André 
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ALTERAÇÃO LEI LABORAL 

Face as atuais alterações efetuadas na lei laboral, lei 
93/2019 de 4 de Setembro, os trabalhadores passam  ter 
direito a 40h de formação anual , em vez das 35h ante-
riormente estabelecidas e segundo o artigo 20º da Lei 
102/2009 de 10 de Setembro e suas alterações (lei que 
aprova o regime jurídico da promoção de segurança e 
saúde no trabalho), o trabalhador deve receber formação 
adequada no domínio da segurança e saúde no trabalho 
e também deve formar, em número suficiente, tendo em 
conta a dimensão da empresa e os riscos existentes, os 
trabalhadores responsáveis pela aplicação das medidas 
de primeiros socorros, de combate a incêndios e de eva-
cuação de trabalhadores, bem como facultar-lhes mate-
rial adequado.

TOC 15580
Dra. Isilda André 

LINHA DE APOIO COM MIL 
MILHÕES PARA EMPRESAS

Nova Linha de Apoio à Recuperação Económica 
O Banco Português de Fomento (BPF) lançou uma nova 

Linha de Apoio à Recuperação Económica – Retomar, 
com uma dotação global de garantias a emitir de 1.000 
milhões de euros, destinada a empresas não financeiras, 
viáveis, de qualquer dimensão, que desenvolvem atividade 
nos setores mais afetados pela pandemia de COVID-19. 
 
A finalidade é oferecer soluções às empresas com 
operações de crédito em moratória, que operam 
nos setores mais afetados pela pandemia, de forma 
a melhorar a sua liquidez.

 
A linha de apoio vigora até 31 de dezembro de 2021, 
podendo vir a ser prorrogada por indicação da entidade 
gestora da linha. Caso seja, entretanto, usada toda a verba, 
a linha pode ser denunciada pelo BPF, o que será comuni-
cado aos Bancos aderentes e SGM, não podendo ser en-
quadradas novas operações a partir da data indicada.

A Linha foi criada em parceria com o IAPMEI, as ins-
tituições de crédito aderentes e as sociedades de garantia 
mútua (SGM). As garantias emitidas pelas SGM benefi-
ciam de uma contragarantia de 100% do Fundo de Con-
tragarantia Mútuo (FCGM), gerido pelo BPF.

 
Empresas abrangidas

São beneficiárias, desde que tenham atividade em 
território nacional:
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• Micro, Pequenas e Médias Empresas (PME) certifi-
cadas por Declaração Eletrónica do IAPMEI;

• Small Mid Cap e Mid Cap;
• Grandes Empresas.

A candidatura ao apoio pelas empresas faz-se através 
do contacto com a instituição de crédito, apresentando-
-lhe o pedido de operação.

Contudo, não poderá aceder a esta linha de apoio 
qualquer empresa que, até ao final de 2019:

•  Tenha recebido um auxílio à reestruturação e ainda 
esteja sujeita a plano de reestruturação;

• Tenha recebido um auxílio de emergência e ainda não 
tenha reembolsado o empréstimo ou terminado a garantia;

• Tenha sido objeto de processo coletivo de insolvência 
(ou preencha os critérios) a pedido dos seus credores.

Por outro lado, é obrigatório que a empresa tenha 
pelo menos, uma operação de crédito em morató-
ria contratada antes de 27 de março de 2020, pré-
-COVID-19, sem garantia de uma SGM, do FCGM 
ou do Estado.

Mecanismos da Retomar
O prazo máximo de operação vai até 8 anos (ou 10 

anos no caso de micro e pequenas empresas), incluindo 

um máximo de 24 meses de carência de capital.
Esta Linha de Apoio à Recuperação Económica - Re-

tomar é executada através de três mecanismos:
• Reestruturação da totalidade dos empréstimos em 

moratória;
• Refinanciamento parcial da totalidade das operações 

de crédito em moratória;
• Empréstimo com garantia para cobertura de necessi-

dades de liquidez adicional.

As operações de crédito a celebrar beneficiam de uma 
garantia autónoma à primeira solicitação prestada pe-
las SGM, que garantem: até 25% das operações elegí-
veis a serem reestruturadas e dos eventuais empréstimos 
para cobertura de necessidades de liquidez adicional;  
- até 80% dos créditos utilizados para refinanciar opera-
ções elegíveis. 

O montante a ser reestruturado ou refinanciado por 
beneficiário deve ser o valor total dos empréstimos ou 
das operações de crédito em moratória, exceto por indi-
cação explícita do beneficiário, e o montante máximo 
de garantia não deverá exceder os 10 milhões de 
euros por empresa.

O valor de garantia a atribuir por beneficiário está 
limitada a 1 milhão de euros; apenas poderá ultra-
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passar esse limiar quando os créditos (loans) que deter-
minem a ultrapassagem estejam cobertos por garantias 
hipotecárias que representem um LTV (loan-to-value) 
inferior ou igual a 80%.

O montante máximo de financiamento associado à ga-
rantia por beneficiário, quando atribuído ao abrigo das 
ajudas estatais permitidas pela Comissão Europeia para 
ações do BPF, não poderá ainda exceder:

• O dobro da massa salarial anual do cliente (in-
cluindo encargos sociais, os custos com o pessoal que 
trabalha nas instalações da empresa, mas que, formal-
mente, consta da folha de pagamentos de subcontratan-
tes) em 2019 ou no último ano disponível. No caso de 
empresas criadas em ou após 1 de janeiro de 2019, o 
montante máximo do empréstimo não pode exceder a 
estimativa, devidamente documentada, da massa salarial 
anual dos dois primeiros anos de exploração; ou

• 25% do volume de negócios total do cliente em 2019.

Trata-se de quatro decisões de autorização da Comissão 
Europeia relativas a auxílios estatais (SA. 56873(2020/N), 
SA.59795(2020/N), SA. 62505 (2021/N) e SA. 63549 
(2021/N, comunicadas em 4 de abril de 2020, 22 de de-
zembro de 2020, 30 de abril de 2021 e 06 de agosto de 

2021, respetivamente, que permitem prorrogar a vigên-
cia das linhas de financiamento à economia COVID-19 
suportadas na ação do BPF.

 
Condições da nova linha Retomar
Para aceder ao apoio a empresa deve cumprir os se-

guintes requisitos:
• Não pode ser considerada empresa em dificul-

dades a 31 de dezembro de 2019; veja aqui os detalhes 
para que uma empresa seja considerada em dificuldades.

• Deve ter pelo menos, uma operação de crédito 
em moratória contratada antes de 27 de março de 
2020, pré-COVID-19, sem garantia de uma SGM, do 
FCGM ou do Estado; 

• Ter um CAE principal que se enquadre num dos se-
tores mais afetados previstos; veja a lista de CAE incluídos.

• Não pode estar em mora ou incumprimento de 
prestações pecuniárias há mais de 90 dias junto das 
instituições participantes da Central de Responsabilida-
des de Risco de Crédito e não se encontrar em situação 
de insolvência, ou suspensão ou cessação de pagamentos, 
ou naquela data estejam já em execução por qualquer 
instituição, à data da contratação da garantia da SGM; 

• Deve ter a situação regularizada junto da Admi-
nistração Fiscal e da Segurança Social, à data da contra-

Tel.: 937 064 797

E-mail: geral@f2m.pt
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tação da garantia da SGM. No caso de dívidas vencidas 
após março de 2020, deve ser apresentado comprovativo 
de adesão subsequente a plano prestacional;

• Não pode ser entidade com sede ou direção efe-
tiva em offshore (países, territórios ou regiões com 
regime fiscal claramente mais favorável), ou sociedades 
dominadas por entidades, incluindo estruturas fiduciá-
rias de qualquer natureza, que tenham sede ou direção 
efetiva em países, territórios ou regiões com regime fiscal 
claramente mais favorável, ou cujo beneficiário efetivo 
tenha domicílio naqueles países, territórios ou regiões;

• Deve cumprir com a obrigação de registo no 
Registo Central do Beneficiário Efetivo e todas as 
obrigações legais daí decorrentes;

• Deve cumprir as obrigações de manutenção 
de postos de trabalho da regulamentação do respeti-
vo regime extraordinário de incentivo, se estiver sujeita; 
 

• Apresentar resultados positivos em 2019 ou 
EBITDA positivo em dois dos últimos quatro exer-
cícios (aplicável a empresas com data de início de ativi-
dade em 2016 ou anteriormente);

• Apresentar cumulativamente quebra de fatura-
ção: - igual ou superior a 15% no ano de 2020, face a 2019;  
no 2º trimestre de 2021 face ao 2º trimestre de 2019 ou, 
por opção da empresa devedora, nos últimos 3 meses dis-
poníveis de 2021, face aos três meses homólogos de 2019.

• Apresentar um rácio de cobertura de juros em 
2019 de pelo menos 2x (utilizando-se como numerador 
o EBITDA) - remete-se para os campos da IES A5017, 
no caso do EBITDA, e A5022, no caso dos juros).

 
A empresa deve apresentar declaração emitida 
pelo banco relativa à operação de crédito (nos termos 
do anexo 2) que vai ser objeto de reestruturação, refinan-
ciamento ou da operação de crédito adicional para co-
brir necessidades de liquidez, conforme os casos, a qual 
deverá referir nomeadamente que foi obtido o parecer 
expresso favorável à realização da operação de reestru-
turação, de refinanciamento ou de crédito adicional para 

cobrir necessidades de liquidez, conforme o caso, pela 
função de gestão interna de risco do Banco. 

O Banco poderá propor o enquadramento de opera-
ções de crédito de empresas cujo volume de negócios, 
alcançado em 2019, tenha sido originado, em percenta-
gem igual ou superior a 50%, a partir de empresas dos 
setores mais afetados, ficando a operação dependente de 
decisão da SGM. 

Comissões, Encargos e Custos

As SGM não cobrarão à empresa qualquer valor pela 
emissão da garantia, com exceção da respetiva comissão 
de garantia. 

As operações ficarão isentas de outras comissões e ta-
xas habitualmente praticadas pelos Bancos e pelo Siste-
ma de Garantia Mútua, sem prejuízo de serem suporta-
dos pela empresa, todos os custos e encargos, associados 
à contratação das operações, designadamente os associa-
dos a impostos ou taxas, e outras despesas similares. 

Nas operações contratadas na modalidade de taxa de 
juro fixa, o Banco poderá fazer repercutir na empresa 
os custos em que incorram com a reversão da taxa fixa, 
quando ocorra liquidação antecipada total ou parcial, ou 
quando a empresa solicite a alteração de taxa fixa para 
taxa variável.

TOC 15580
Dra. Isilda André 
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NOVO MANDATO DA DIRECÇÃO

Tem início neste mês de Setembro, o novo mandato da 
Direcção da APCVD.

O mesmo resulta de um voto de confiança dado pelos 
associados a esta equipa que desde já agradece e que irá 
retribuir com esforço, empenho e dedicação.

O novo mandato terá como objectivo a continuação da 
actividade da associação, na sequência do trabalho dos 
últimos anos, na defesa da nossa profissão neste contexto 
tão difícil que vivemos.

Mas também a dinamização de novas actividades, or-
ganização de eventos do interesse dos associados, a reto-
ma dos convívios entre todos, bem como 

a compilação de informação de relevo, útil para a nossa 
actividade, publicada na nossa revista.

Contamos sempre, com a colaboração de todos os as-
sociados nesta tarefa, enviando textos e informação rele-
vante para que a mesma possa ser veiculada aos outros 
associados.

Juntos faremos um trabalho melhor na defesa dos inte-
resses da nossa associação. 

25 ANOS DA APCVD

No dia 20/09/2021 a APCVD completou os seus 25 
anos de existência.

O projecto, que ganhou forma em 1996, pretende aci-
ma de tudo acompanhar os seus associados e ser sempre 
um veículo de comunicação, de protecção e de esclareci-
mento para os mesmos.

Durante estes 25 anos a APCVD acompanhou sempre 
os seus associados, dinamizando a actividade, organizan-
do eventos, divulgando informação necessária e perti-
nente para uma boa execução da actividade e promo-
vendo a socialização e o companheirismo entre os seus 
associados.

Dos passeios aos almoços convívio, à organização de 
eventos e outras actividades, passando sempre pela im-
portância do PRESTANEIRO, a APCVD tem feito um 
grande esforço ao longo destes 25 anos para manter os 
seus associados acompanhados numa actividade difícil 
e exigente.

Estes últimos quase dois anos foram de grandes de-
safios. Vimo-nos confrontados com dificuldades nunca 
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sentidas, com uma quebra de rendimentos inigualável e 
com perspectivas muito reduzidas de retoma.

A APCVD quis ser uma esperança nestes momentos 
difíceis, facultando aos seus associados apoio inquestio-
nável e sempre presente na informação, na interajuda e 
na criação de esperanças no futuro.

Mas a APCVD são os associados e são sempre eles o 
motor da actividade e da nossa associação.

Por isso é para eles que vão os parabéns por estes 25 anos 
de vida, de actividade e de resiliência e será sempre para 
eles que a APCVD se manterá em pelo funcionamento.

Venham mais 25 anos!

AGENDAMENTO 
DO ALMOÇO CONVIVIO

Como é do conhecimento de todos, no passado ano 
não foi possível realizar o tradicional almoço convívio, 
em virtude dos confinamentos e de todas as restrições 
inerentes à pandemia de COVID19.

Este ano a direcção quer recuperar esse convívio, mui-
to importante do ponto de vista social, e que é já uma 
tradição da nossa associação, pretendendo que seja num 
sítio diferente dos anteriores.

Ora, como certamente alguns recordarão foi publicado 
no Boletim que o almoço convívio passaria a ser sempre 
realizado no último fim-de-semana de Outubro.

No entanto, este ano surgiu a possibilidade de ser or-
ganizada, em parceria com a J. Louro, uma actividade 
que terá lugar no dia 29/10/2021, e que a direcção en-
tende ser de grande interesse do ponto de vista comercial 
para os associados.

Razão pela qual, o almoço convívio terá de ter lugar em 
Novembro, mais propriamente em 27/11, respeitando o 
facto de ser no final do mês.

Oportunamente, será dada mais informação aos asso-
ciados, sendo muito importante a presença de todos.

NOVOS RADARES EM LISBOA

Foi publicitada a informação da instalação de novos 
radares em Lisboa que permitem o controlo de veloci-
dade em várias vias em simultâneo e em ambos os senti-
dos. Estes radares utilizam como princípio de medição o 
efeito doppler.
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Importação / Exportação

O efeito doppler utiliza várias frequências que permi-
tem registar velocidade, distância e posição e conseguem 
registar infrações de velocidade de diferentes veículos ao 
mesmo tempo até seis faixas.

Estes novos radares foram aprovados por parte do Insti-
tuto Português da Qualidade, há 3 anos. Após análise dos 
equipamentos os mesmos foram considerados aptos para 
ser utilizados na fiscalização do trânsito.

Existe ainda um outro tipo de radar aprovado que se en-
contra junto ao Centro Cultural de Belém e que permite 
medir e registar a velocidade até 32 veículos em simultâ-
neo, até 6 vias de trânsito.

Os 41 radares de controlo de velocidade previstos vão fi-
car espalhados pela cidade, em zonas mais críticas no que 
diz respeito a sinistralidade e velocidade. Já se encontram 
instalados 13 radares que estão em fase de testes.

De acordo com informação pública, do total de 41 rada-
res 21 vão substituir os mais antigos e os restantes 20 não 
têm ainda uma data certa para começarem a funcionar. 

É previsível que fiquem todos em funcionamento até ao 
final do presente ano.

Segundo informação veiculada pela SIC, e de acordo 
com a Câmara de Lisboa, esta tecnologia permite o con-
trolo de velocidade em várias vias em simultâneo e em 
ambos os sentidos, ao contrário dos radares antigos que 
permitem apenas controlar a velocidade numa única via. 
Além disso, vão fornecer dados do tráfego em tempo real.

Importante também é que uma das funcionalidades 
destes radares é o registo de passagens em sinais verme-
lhos ou quando a infração está relacionada com traços 
contínuos. No entanto, este controlo ainda não se encon-
tra autorizado em Portugal pelo que os radares não serão 
utilizados para esse efeito.

NOVAS EXIGÊNCIAS CONTRATOS

Como já abordado, no último Prestaneiro, as exigên-
cias nos contratos e nas relações comerciais são cada vez 
mais e exigem da parte dos intervenientes no comércio 
alguns cuidados adicionais. 

Tal alteração, pretende proteger os consumidores fi-
nais, que todos somos, evitando situações de falta infor-
mação ou dificuldade de compreensão dos contratos.

Assim, contratos com letras pequeninas, pouco espaço 
entre linhas e palavras e com cláusulas contratuais pre-
viamente redigidas para o consumidor, nomeadamente 
por bancos ou fornecedores de serviços, estão proibidos 
a partir do dia 25 de Agosto de 2021.

Estão completamente proibidas cláusulas que “se en-
contrem redigidas com um tamanho de letra inferior a 
11 ou a 2,5 milímetros, e com um espaçamento entre 
linhas inferior a 1,15” (transcrição do diploma legal).

A lei prevê ainda, a criação de um sistema de controlo 
e prevenção de cláusulas abusivas, por forma a garantir 
que não são aplicadas, por outras entidades, as cláusulas 
já consideradas proibidas por decisão de um tribunal.

A imposição de limites ao tamanho e espaçamento das 
letras permite ao consumidor final fazer escolhas verdadei-
ramente informadas, funcionando como um mecanismo 
de protecção, cada vez mais importante nesta era digital.



O Prestaneiro Junho 202124

O Prestaneiro N.º 98

+351 244 587 440

Gerente José Coutinho 
914 117 606

244 587 449

geral@famacmobiliario.pt

Avenida da Filarmónica 
Apartado 77
2449-909 Pataias

FORD LUSITANIA

A APCVD tem encetado todas as diligências possíveis 
junto da FORD LUSITANIA para que a situação das 
viaturas com problemas, reportadas pelos associados, seja 
pelos mesmos analisada.

E este acompanhamento poderá ter dado frutos dado 
que existiram associados que receberam comunicações 
para se dirigirem à FORD LUSITANIA para resolver 
problemas com os veículos.

Apesar de não termos nenhuma certeza de resolução da 
situação, sempre que se justificar informaremos os asso-
ciados das diligências tomadas.

QUOTAS EM ATRASO

A pandemia COVID19 colocou-nos dificuldades nunca 
antes sentidas, tendo posto à prova a nossa capacidade de 
resistência e de trabalho.

A nossa actividade foi particularmente atingida por este 
flagelo, tendo diminuído de forma muito visível os nossos 
rendimentos.

A APCVD não é alheia a estas circunstâncias e lutou 
muito durante estes quase dois anos para manter activo 
o apoio aos seus associados, sendo sempre um veículo de 
informação e de esperança.

Mas para que a APCVD se mantenha sempre activa ne-

cessita da colaboração dos seus associados, nomeadamen-
te, no pagamento atempado das quotas.

Pelo que nesta altura de retoma e de novo fôlego, apela-
mos aos nossos associados que regularizem e mantenham 
o pagamento das suas quotas, ajudando-nos assim a man-
ter a APCVD em condições de bom funcionamento.

Para ser mais cómodo, adira ao débito ditecto ou faça 
transferência bancária NIB:  0010 0000 20457180001 39.

“Da autoria da equipa redatorial”

DIVERSOS
JJLOURO

Como já foi publicado no Prestaneiro anterior, nº97, foi 
celebrada uma parceria com a empresa JJLouro que segu-
ramente o ajudará no seu negócio.

Estas parcerias são prioritárias para a Direção desta as-
sociação, que trabalha para oferecer aos seus associados 
benefícios e condições vantajosas. 

Para continuarmos a desenvolver este trabalho, é im-
prescindível que os associados aproveitem as condições 
que as empresas que a nós se associam disponibilizam. 
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No caso da JJLouro os associados terão descontos van-
tajosos em móveis, estofos e colchões, pelo que a nossa 
recomendação é que contacte a empresa para perceber 
como pode usufruir dos descontos. Com uma oferta tão 
variada, acreditamos que encontrará na JJLouro as melho-
res respostas para as necessidades dos seus Clientes 

E porque uma imagem vale mais do que mil palavras, 
a JJLouro vai abrir as portas do seu showroom a todos os 
associados. A visita às suas instalações está agendada para 
o dia 29 de Outubros às 9h.45m.

Estas visitas são sempre uma excelente forma de obter 
mais informações/argumentos de venda que o ajudarão no 
seu negócio, para além dos momentos de convívio que nos 
permitem.

Garanta o seu lugar. Ligue 96 539 85 65 ou envi sms e 
confirme a sua presença até ao dia 15 de Outubro. 

ACTUALIZAÇÃO DE DADOS

Continuamos a ter as fichas dos nossos associados, in-
completas e uma das coisas que falta é a data de nasci-
mento e o email.

Solicitamos caso não nos facultou ainda essas informa-
ções, que nos envie por sms, ou mesmo por e-mail.

RECIBOS
POR EMAIL

Sempre que nos é possível, os recibos dos associados 
são enviados via e-mail.

Caso faça algum pagamento verifique na sua caixa de 
correio eletrónico se recebeu o devido recibo, caso con-
trário informe-nos para podermos verificar a situação e 
enviar de novo os referidos documentos.

25º ALMOÇO CONVÍVIO

Este ano, mais precisamente no dia 20 de Setembro, a 
APCVD fez 25 anos de existência. Uma data marcante, já 
passaram 25 anos desde a sua fundação. Os anos vão se 
passando e a nossa associação apesar de algumas dificul-
dades que por vezes se tem que enfrentar, lá vai seguindo 
o seu rumo.

Com muita pena nossa, no ano 2020 não podemos 
festejar o 24º aniversário, pelas razões que todos nós sa-
bemos. Este ano esperamos ser diferente e já estamos a 
organizar o nosso habitual “ Almoço Convívio”.

Vamos comemorar o 25º aniversário da nossa Associa-
ção com alegria, vamos voltar a estar juntos, conviver en-
tre associados, familiares e amigos, que todos nós já temos 
saudades destes eventos.

Contamos consigo!
Venha festejar connosco.
Estamos todos de Parabéns.
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LIVROS APCVD

Esperamos que neste momento, todos os associados, já 
tenham o livro “APCVD”, pelo menos fizemos tudo o que 
foi possível para que fossem todos entregues.

Sabemos e temos a consciência que demorou algum 
tempo, pelo que resta-nos pedir desculpa por este atraso 
que se foi acumulando, e por alguns associados só agora 
poderem ter o nosso livro em seu poder. 

Podemos garantir que não foi uma tarefa fácil, e os últi-
mos tiveram que ser enviados pelos CTT, visto os associa-
dos em falta, á meses que informaram que passariam pela 
nossa sede busca-los e tal não aconteceu. 

Por momentos pensamos que o envio pelo correio é o 
mais comodo e eficaz, e de certa forma é, mas nestes casos 
as despesas são muito elevadas.

Mas, a entrega destes livros a todos os associados era 
sem dúvida uma das nossas preocupações. 

Solicitamos que se algum associado, não estiver munido 
deste livro, por qualquer lapso que possa ter ocorrido, que 
nos faça chegar essa informação o mais breve possível.

O lançamento do livro dos Prestaneiros – “ Uma Asso-
ciação com História e com Raízes no Pinhal Interior”, foi 
de facto uma obra de estrema importância para a nossa 
associação e seus associados. Devemos todos nos orgulhar 
de termos a história da nossa associação publicada num 
livro e mais uma vez, agradecermos todos ao seu autor, 
Dr. Silvério Mateus.

Boas Vindimas

“A Direcção da APCVD” 



27O Prestaneiro Junho 2021

O Prestaneiro N.º 98




