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EDITORIAL

A comemoração dos 25 anos da APCVD é uma boa 
oportunidade para fazer um balanço das coisas boas e 
menos boas que aconteceram nos anos de vida desta As-
sociação. E também para pensar e projetar o futuro.

Podemos dizer que uma associação só por si não é 
nada, não resolve nenhum problema. Uma associação 
é aquilo que os seus membros e os seus órgãos sociais 
quiserem que ele seja. Só havendo empenho, união e 
vontade de todos os que nela se revêm e têm interesse é 
que pode valer a pena apostar e esperar alguns resultados 
positivos.

Não adiantar criticar ou louvar as Direções dizendo 
que nada foi feito ou que são os melhores, o que real-
mente interessa é que os associados se envolvam, criti-
quem construtivamente, apareçam, dêem ideias, façam 
melhor! Ninguém tenha dúvidas que a força da associa-
ção e o respeito que pode impor junto de fornecedores, 
colaboradores e até junto das autoridades públicas só 
acontece se houver um grande número de empresários 
inscritos e a participar nos eventos, se os seus órgãos re-
presentativos forem empenhados e ativos, se forem meia 
dúzia de resistentes e saudosistas ninguém a levará a sério.

Do lado positivo não podemos deixar de reconhecer 
que a APCVD tem sido um fator de união entre os as-
sociados, tem sido um local de troca de informações e 
de experiências profissionais, de convívio entre os asso-
ciados e suas famílias, a associação tem também servido 
de escudo e apoio para algumas reivindicações junto dos 
poderes do Estado.

Porém, do lado negativo, temos que reconhecer que há 
muitos empresários que desenvolvem a mesma atividade 
e não se encontram inscritos, que há muitos associados 
que estão inscritos mas não aparecem, não participam 
nas assembleias nem nos órgãos sociais, não pagam as 
quotas (é preciso não esquecer que uma instituição desta 
natureza não existe sem algumas despesas que se repe-
tem todos os meses).

Um aniversário é sempre uma boa oportunidade para 
fazer o balanço do que se fez ou deixou de fazer, do que 
se deveria ter feito melhor, e é também um bom mo-
mento para projectar o futuro. É para o futuro, que é 
cada dia que passa, que se convocam todos os associados 
sem exceção, todos são importantes, todos têm um papel 
a desempenhar. Esperamos que respondam à chamada.

A Direção
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VISITA JJ LOURO

Após um longo período sem qualquer evento, sem os 
associados poderem estar juntos, sem a Direcção poder 
organizar quer seja o que fosse, eis que chegou o mo-
mento de se fazer uma visita às instalação da empresa JJ 
Louro Pereira S. A, em Amiais de Cima.

Esta empresa mostrou-se interessada, após parceira ce-
lebrada com a APCVD, que os associados e muitos já, 
seus clientes, fossem fazer uma visita as suas instalações 
para que pudessem analisar de perto o fabrico dos seus 
produtos, a nível de sofás, colchões e mobiliário.

Ora, a Direcção não pode deixar de aceitar honrosa-
mente esta proposta e dar seguimento aos procedimentos 
normais para que esta visita fosse concretizada.

Da nossa parte foram enviadas mensagens aos asso-
ciados e foi também informação no Prestaneiro nº99, da 
referida visita para que os associados, se pudessem ins-
crever, a JJ Louro fez logo reserva de um autocarro, para 
que os associados se pudessem deslocar.

Esta visita ocorreu no dia 29 de Outubro, com parti-
da do Infantado, seguindo a paragem de Torres Vedras e 
Caldas da Rainha, apanhando todos os associados ins-
critos e que estavam nos locais referidos. Houve ainda 
alguns associados que se deslocaram por meios próprios. 
No total estiveram presentes cerca de 50 associados.

Mais uma vez um agradecimento especial a todos os 
associados que se inscreveram e participaram nesta vista.

Chegamos a sede da empresa JJ Louro, pelas 9.30h, 
onde fomos muito bem recebidos e tínhamos um coffee 
break a nossa disposição e de seguida uma grande expo-
sição de muitos dos produtos que esta empresa fabrica e 
que os nossos associados comercializam.

Os associados tinham ao seu dispor um Showroom 

com a exibição dos mais diversos produtos que a JJ Lou-
ro fabrica e comercializa. Aqui podiam ver de perto to-
das as características, tecidos, conforto, cores, linhas de 
mobiliário, e tirar qualquer dúvida juntos dos vendedo-
res e comerciais da referida empresa.

O Dr. Fernando agradeceu a todos os associados pre-
sentes e fez também uma breve explicação do que se pre-
tendia com esta visita. Além do espaço com a grande ex-
posição pretendia-se também que os associados vissem 
de perto como todos os produtos são fabricados, e assim 
uma visita guiada a toda a fábrica.

Ao visitar o espaço fabril, podia ver se no rosto de mui-
tos dos associados, o gosto de estar ali e de analisar o 
fabrico dos produtos desde o seu início ao produto final. 
Tudo é feito ali, desde a transformação da madeira, a 
espuma, as molas para os colchões, tudo é transformado 
e fabricado nesta fábrica.

É já uma fábrica de grandes dimensões, só neste espa-
ço estão cerca de 700 funcionários e têm ainda no norte 
do País e em Torres Novas, ao todo são cerca de 1 000 
empregados. 
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Fomos também presenteados com o almoço, no re-
feitório destas instalações onde além de almoçarmos, 
podemos também trocar algumas palavras com alguns 
associados que pelos motivos que todos sabemos, isto 
já não acontecia há mais de um ano. Já todos tínhamos 
saudades destes convívios, de podermos estar juntos.

Ainda neste almoço, o Presidente da Direcção, voltou 
a agradecer a presença de todos os associados nesta vi-
sita, agradecer o almoço a todos nós presentes e ainda à 
empresa JJ Louro, por nos ter proporcionado esta viagem 
às suas instalações.

O Dr. Ricardo Pereira (um dos donos da JJ Louro) 
deu também as boas vindas a todos os presentes, agra-
deceu a presença de todos os associados e fez ainda uma 
breve explicação de como funcionam, dos produtos que 
comercializam, de como são fabricados, quais as suas 
características mediante o mercado comercial. É uma 
empresa com 40 anos de existência e que a sua maior 
preocupação é a satisfação do cliente.

Por fim foi distribuído uma pequena lembrança a to-
dos os presentes, onde estavam incluídos alguns catálo-
gos dos produtos comercializados.

Foi mais um dia inesquecível, onde todos nós aprende-
mos mais um pouquinho sobre o fabrico de alguns pro-
dutos, que comercializamos. Por vezes ver as coisas nos 
catálogos, numa exposição ou mesmo só na entrega, não 
se tem a plena noção de como são produzidas. Foi um 
dia muito enriquecedor.

Bem-haja a todos que proporcionaram este grande dia.

“Da autoria da equipa redatorial” 

LOUCINOX
de Carlos Luis Barbosa Castelhano

Armazém de Louças, Vidros, Cutelarias
e Utilidades Domésticas

910 919 454 Rua do Espinheiral, N.º 3 - Candeeiros
2475-015 BENEDITA

Alto da Bela Vista Pav. 30
2735-340 CACÉM

214 267 590
geral@artauria.com

www.artauria.com
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ENCONTRO COMEMORATIVO
DOS 25 ANOS DA APCVD

No dia 27 de Novembro de 2021, no Hotel Santa Mar-
garida, em Oleiros, teve lugar o encontro comemorativo 
dos 25 anos da APCVD.

Passados quase dois anos de pandemia que tem im-
pedido ou dificultado uma vida normal às pessoas e às 
entidades coletivas, aproveitou-se um abrandar signifi-
cativo da infecção para convocar os associados para par-
ticiparem neste evento comemorativo da fundação da 
APCVD.

Um aniversário é uma data para comemorar mas é 
também um momento oportuno para fazer um balan-
ço do que se fez bem ou menos bem e para pensar no 
futuro.

Quanto ao encontro propriamente dito há que come-
çar por dar nota que mais uma vez um número significa-
tivo de associados e suas famílias compareceram ao ape-
lo e estiveram presentes neste local aprazível e acolhedor 
que é o Hotel Santa Margarida. É certo que se espera-
vam mais adesões tendo até em conta que há quase dois 
anos que não se organizava um encontro desta natureza. 
Porém, vieram os que vieram, e o sentimento geral de 
quem esteve presente é que foi um óptimo convívio, uma 
tarde bem passada com boa comida e abrilhantada por 
conceituados acordeonistas da nossa região. Estiveram 
também presentes alguns convidados de que se desta-

cam alguns fornecedores e amigos da APCVD e também 
o Senhor Vice Presidente da Câmara Municipal de Olei-
ros e o Presidente da Assembleia Municipal do mesmo 
concelho.

Quanto ao balanço, é opinião geral dos associados e 
observadores que têm seguido o percurso desta associa-
ção que houve um trabalho meritório e persistente por 
parte de um número muito significativo de associados 
que mesmo sacrificando os seus tempos livres e a sua 
própria actividade vêm dedicando parte do seu tempo a 
integrar os órgãos sociais e a participar nos eventos que 
são organizados nos mais diversos pontos do país.

Outro ponto positivo, reconhecido por todos, é o de 
que a APCVD conseguiu alguns bons resultados na área 
da legalização da atividade da venda ao domicílio, con-

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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seguindo a alteração de diplomas legais para acomodar 
esta actividade sem que os profissionais tivessem que an-
dar a fugir à polícia ou a obter licenças em todos os con-
celhos onde queriam vender os seus artigos, sendo que 
era este o panorama há vinte e cinco anos atrás. 

Quando se fala em legalização há que reconhecer o 
apoio da Câmara Municipal de Oleiros e especialmente 
do seu antigo presidente, o Senhor José dos Santos Mar-
ques. Pode dizer-se que foi graças ao espírito de solida-
riedade e acompanhamento dos seus munícipes, mesmo 
quando deslocados para outras regiões do país, que foi e 
continua a ser política da CMO, que foi possível obter os 
referidos resultados positivos. Talvez seja altura de apelar 
aos associados com capacidade financeira para isso que 
venham investir no concelho, que dêem o seu contributo 
para ajudar a travar a desertificação a que o concelho, 
como todo o interior, têm estado sujeitos.

Sobre os encontros e o local da sua realização dá-se 
voz a alguns associados que acham que, além de Oleiros, 
os mesmos deveriam também ter lugar noutros conce-
lhos desta região de onde também são originários mui-
tos associados da APCVD. Certamente esta e as futuras 

Direções terão em conta esse desejo (sendo que alguns 
eventos ocorreram já em concelhos próximos como seja 
o caso de Sertã e Proença a Nova).

Quanto ao que pode não ser tão positivo muitos asso-
ciados aludem aos concorrentes que exercem a mesma 
actividade sem que lhe sejam feitas as mesmas exigên-
cias, que até aproveitam o que a APCVD fez em prol da 
legalização, sem que tenha sido possível fazer com que 
esses concorrentes se inscrevessem e pagassem as suas 
quotas dando também mais peso e força à Associação.

Como planos para o futuro, esta Direção e as que se 
vão seguir terão de continuar a prestigiar a actividade 
da venda ao domicílio, chamando a atenção para o seu 
cunho social na medida em que propicia a muitas pes-
soas ter acesso a bens essenciais que não teriam capaci-
dade para adquirir nos espaços comerciais sedentários. 
Terão também de lutar para que os empresários deste 
sector vejam utilidade em se inscrever como associados 
e vejam utilidade em participar nos seus eventos, pois 
que só assim a APCVD terá força para se impor e será 
respeitada por todos.

A equipa de redacção 
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APELO AOS ASSOCIADOS DA APCVD.
A NECESSIDADE E AS OPORTUNIDADES
DE INVESTIMENTO NO INTERIOR DO PAÍS
E EM OLEIROS

É altura dos associados da APCVD que queiram e pos-
sam diversificar a sua atividade darem atenção às opor-
tunidades e apoios que poderão ter para passar a residir e 
investir na sua região de origem, neste caso no concelho 
de Oleiros.

Pensa-se, muitas vezes erradamente, que para investir, 
para criar uma nova empresa, para criar auto-emprego 
ou criar novos postos de trabalho, são necessárias muitas 
burocracias e é necessário disponibilizar recursos de tal 
modo elevados que leva muitos eventuais interessados, 
pessoas até com alguma capacidade financeira, a não se 
aventurarem por esses caminhos ou até a desistirem às 
primeiras dificuldades. 

É verdade que há dificuldades, é verdade que a buro-
cracia no nosso país nem sempre é amiga do investidor 
ou de quem quer arriscar, mas também é verdade que 
sem trabalho e persistência nada se consegue. E às vezes 
vale a pena insistir e persistir, surgem boas surpresas, e 
conclui-se que afinal não era assim tão difícil.

Um dos requisitos básicos para iniciar um investimen-
to é ter acesso à informação, é saber que oportunidades 
existem, quais os apoios que estão disponíveis, quem 
pode ajudar, onde é que o interessado se pode dirigir. 

Vem tudo isto a propósito da ideia de lançar um desa-
fio aos associados da APCVD originários do concelho de 
Oleiros (extensivo obviamente aos originários de outros 
concelhos da nossa região) para se informarem das opor-
tunidades que poderão ter se derem mais atenção aos 
apoios ao investimento a que poderão aceder.

É do conhecimento geral que a Câmara Municipal de 
Oleiros tem seguido uma notável política de apoios so-
ciais, de apoio à mobilidade, de concessão de alguns be-
nefícios fiscais ao nível do IMI e do IRS, que tem apoios 
disponíveis para os jovens que queiram estudar no ensi-
no superior, aos quais são pagas bolsas de estudo, para os 
apoios que existem a quem se venha fixar no concelho, à 
compra e à recuperação de casas, aos pequenos investi-
mentos, entre vários outros.

Para este efeito é essencial aceder às fontes de infor-
mação e aos respectivos regulamentos que o Município 
disponibiliza a quem queira informar-se e beneficiar do 
que existe.

Chama-se também a atenção para um Boletim que a 
CMO disponibiliza a quem o solicite, bastando fornecer 
o seu email, o qual é publicado mensalmente com infor-
mação sobre oportunidades de financiamento, eventos, 
notícias, prémios e outros documentos que se considera 
serem relevantes para o setor empresarial no concelho 
de Oleiros.

No referido Boletim encontra-se a divulgação de infor-
mação sobre programas que funcionam a nível nacional 
e também no âmbito do município sobre oportunidades 
de investimento e outras atividades.

Vale a pena aceder à informação, consultar, pedir es-
clarecimentos e, quem queira e possa, não se ficar por 
aí e obter legítimas vantagens e benefícios próprios que 
beneficiarão igualmente a sua região de origem criando 
aqui riqueza e investimento. Que bem merece e neces-
sita.

J. Silvério Mateus 
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15  ANOS  DE  

SOLUÇÕES  

À  MEDIDA DO  

CLIENTE

A DSolutions é uma empresa de consultoria

integrada de gestão e formação criada em 2006,

que se distingue pela vasta experiência no

mercado em que intervém: pequenas e médias

empresas.

A DSolutions disponibiliza serviços de qualidade

que criem valor e vantagens competitivas para as

empresas, adaptando os serviços prestados à

cultura organizacional das mesmas.

A G E N D E  U M A  V I S I T A

OS  NOSSOS  SERV I ÇOS :

Contabilidade e fiscalidade

Apoio à abertura de novos

empresas

Domiciliação de empresas

Desenvolvimento e gestão de

projetos

Certificações e apoio À

gestão

Criação do próprio emprego

Formação e desenvolvimento

pessoal 

Apoio na obtenção de apoios

ao emprego (IEFP)

Criação de site

Gestão de redes sociais

R u a  P e d r o  Á l v a r e s  C a b r a l  n º  2 4  6 º  F

I n f o @ d s o l t u t i o n s . p t  | 9 1 5  6 9 6  8 2 8  

ESPAÇO EMPRESA DSOLUTIONS
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HISTÓRIA DOS ASSOCIADOS
A MINHA HISTÓRIA DE VIDA

Com dezasseis anos, fui desafiado para ir trabalhar 
para os Açores, Ilha de São Miguel, isto em 1974, e lá fui 
eu á aventura, pois com essa idade nada tinha a perder, 
queria era trabalhos menos pesados que aqueles que, 
todos nós prestaneiros, ou quase todos conhecemos na 
nossa infância.

Quando cheguei fui apresentado a três colegas que lá 
trabalhavam na altura e tudo corria muito bem, eu fiquei 
a trabalhar com o patrão que também era o marido de 
uma prima minha. Ora no ano seguinte o meu patrão 
veio passar umas férias ao Continente e também iniciar 

a construção de uma casa, e eu lá fiquei para fazer a co-
brança que era nos arredores de Ponta Delgada. 

Um belo domingo lá fui apanhar o autocarro às sete e 
pouco da manhã, da Lagoa para a cidade e depois a pé, 
terminei por volta da quatro da tarde e ainda sem almo-
ço e muito cansado de caminhar, entrei numa taberna 
comer uma lata de atum com cebola e lá fui apanhar o 
autocarro novamente para a Lagoa.

A cerca de seis, sete Km, mal me sentei, fiquei logo a 
dormir, assim passei a minha residência e só acordei em 
Água de Pau  a dez Km depois. 

Ora sem haver autocarro de volta e com o dinheiro da 
cobrança e as fichas que levava numa sacola a tiracolo  
tive medo de pedir boleia restou-me fazer me ao cami-
nho de regresso a casa já ao fim do dia.

Nesse tempo era assim, se fosse hoje seria diferente, 
ficou a história para contar. 

José Marques Paulo        
 Associado nº105 
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Nelson Santos
Comercial

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

Grandes marcas 
para sua casa
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TRENS DE COZINHA INOX
PORCELANAS • ALUMÍNIOS

FAQUEIROS

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

Fernando Machado
Comercial • 914 296 474

4805-448 Guimarães

253 577 892 / 933 313 071

info@marinox.pt

www.marinox.pt

PRESTANEIRO Nº100
UMA LONGA HISTÓRIA

Há anos, há dias, há momentos que sabemos o que 
queremos, mas não sabemos por onde ir. O mesmo se 
passou com a criação da APCVD. A associação foi das 
coisas que me deu muita luta, não sabia como, mas sabia 
para onde queria ir.

Primeiro passo; como arranjar moradas para saber se 
seria bem aceite e os meus ilustres colegas da venda am-
bulante queriam ou não, que se pudesse fazer uma algo 
dentro da legalidade, para que fossemos reconhecidos 
pela profissão que tínhamos. Com coragem e com muito 
medo la me pus ao trabalho. Escritório nem pensar, di-
nheiro nada, ideias muitas, mas como fazer não se sabia, 
a nossa salvação era o doutor Silvério Mateus.

Ora vamos lá, arregaçar as mangas e lá comecei e en-
viar cartas e mais cartinhas e a luz ao fundo do túnel 
acendeu, respirei de alívio. E tudo se começou, sim mas 
começou do nada. Sonho realizado na casa da Sertã, 
onde se fez a comissão instaladora com uma humilde 
lista por mim apresentada.

Passo seguinte pensar com os meus colegas da altu-
ra (Primeira Direcção) em exclusivos de material, seria 
muito bom termos material exclusivo, era uma grande 
defesa para nós. Um tempo após pensamos na edição 
de uma revista, mas como havíamos de fazer, só havia 
uma solução, arranjar quem nos ajudasse a pagar a mes-
ma. Pensou-se logo que se colocássemos publicidade dos 
nossos fornecedores, seria boa ideia para fazer face as 
despesas. E cá vamos nós bater de porta em porta a falar 
com eles e fomos muito bem aceites, visitamos muitas, 
mas só estas aceitaram: BrazãoTex, Fricon, Lourenço, 
Jorém têxteis lar, Colchões Bom Repouso, Têxteis Tarf, 
Vitor Laranjeira Lopes, Flama, Facime, Liamar Têxteis 
Lar e AF António Pereira Vieira Caseiro. Como podem 

verificar 5 destas empresas ainda estão connosco hoje, 
que é de agradecer profundamente a sua colaboração e 
dedicação connosco. Muito, mas muito obrigado. 

Mais uma etapa vencida e agora fazê-lo é que era pior, 
tudo muito caro e o dinheiro era pouco. Tinha então na 
altura, uma sobrinha com uma tipografia, (Tipografia 
Silva & Filho) no Cacém. Recorremos logo a ela, que lhe 
ficamos muito gratos, pela sua generosidade e colabora-
ção, e assim saiu o Prestaneiro nº1, em Março de 1997, a 
preto e branco e que muito nos orgulhamos.

Para arranjar mais sócios, lá vamos nós a caminho do 
norte com viatura própria e sem  apresentar despesas, de 
seguida para o Algarve onde nos dois lados fomos muito 
bem recebidos. O doutor Silvério sempre presente nos 
nossos percursos, reuniões e mais reuniões, na assembleia 
da República, Câmara dos Comerciantes de Coimbra  
Alguns dias muito difíceis mas tudo se resolveu cartas 
para as autoridades a dar de conhecimento da nossa ac-
tividade, às entidades tributárias a um canal televisível 
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Bordados Regionaise Maquinados
Atoalhados - Pijamas - Robes

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

RUI FERNANDO DA SILVA
FERNANDES

(RTP – Direito de antena) que já dura a 23 anos e mais 
recentemente ao programa da Cristina Ferreira na SIC. 
Sempre a pensar na divulgação da nossa actividade. 

Fizemos o primeiro convívio no restaurante - Aviário 
nas Caldas da Rainha, com cerca de 300 pessoas, era 
muito gratificante saber que os associados seguiam os 
nossos percursos, queríamos os mesmos objectivos e 
olhávamos todos num mesmo sentido. E hoje em diante 
tanta rivalidade, falta de união, falta de compreensão e 
diálogo.

Mas, não se podia parar, muita coisa ainda faltava fa-
zer, logo de seguida era pensar numas instalações para o 
escritório. Este na Agualva – Cacém encontrava-se muito 
degradado, sem as mínimas condições, e como não po-
dendo ficar por ali mais uma aventura comprar o espaço 
que ainda hoje temos, a nossa sede no Infantado.

O tempo ia passando e a nossa actividade em progres-
so, o importante era nunca desistir e tentar de tudo para 
que conseguíssemos desenvolver a actividade de venda 
ao domicílio sem problemas. Mas uns anos depois, não 
havendo ninguém que quisesse seguir os destinos da AP-
CVD, ela não podia acabar agora!... e eu de novo mais 
uma lista apresentei salvo erro em 2007.

Ao voltar de novo e sabendo que haveria sempre algo 
que se podia fazer para o bem de todos os associados, 
entrei em mais uma batalha, pensou-se numa central de 
compras e numa IPSS. Infelizmente não tivemos luz ver-
de, da parte dos associados ficou só em papel, que hoje é 
uma pena, faziam muita falta. Aqui mais uma vez se vê a 
falta de união e deitamos tudo a perder.

Também se tem feito tudo no sentido dos associados 
desempenharem a sua actividade dentro da normalida-
de, mediante todos os termos legais, e como todos nós 
sabemos andam muitos comerciais na rua, há nossa 

sombra, o que não é correcto, deviam-se juntar a nós. 
Assim seríamos ainda mais fortes.

No passado havia a ideia, que só nós é que trabalha-
mos, mas como o velho ditado diz….. O sol quando nas-
ce é para todos! E quando vamos aos supermercados, à 
farmácia, ou a qualquer loja, o preço e igual para todos. 
Pensem nisto!!!!

Uma associação é criada para haver união, unirem-se 
o maior número de pessoas, só assim se conseguem os 
objectivos pretendidos.

E o lema continua o mesmo, desistir nunca, vamos por 
outras formas tentar coisas novas e uns anos mais tarde 
por aqui continuo passando a terrível pandemia mun-
dial mais mortífera do ser humano. E quem diria que o 
Prestaneiro número 1, o número 50 e hoje o número 100 
com 25 anos de existência, tive a honra e o privilégio de 
participar.

E se todos pensarem bem, chegar ao número 100 do 
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Prestaneiro, ou a 25 anos de existência da nossa tão im-
portante associação, é já uma grande história. Muito se 
passou nestes anos como podem analisar. Há APCVD 
muitos parabéns por estes longos 25 anos e 100 Prestanei-
ros editados e enviados a todos os associados e entidades. 
A História, tivemos o privilégio de a ver relatada no nosso 
livro, “APCVD – Uma associação com história e com raí-
zes no pinhal interior” que agradecemos de coração pelo 
empenho e dedicação que o autor Dr. Silvério Mateus 
teve para que ele hoje estivesse na posse de todos nós.

Após todo este tempo, cá me encontro sempre rodeado 
com as melhores equipas que tenho um grande orgulho 
em trabalhar, com a senhora Dª. Silvina um grande pi-
lar e com o doutor Silvério Mateus, sempre disponível 
e empenhado em nos ajudar. Nada se faria e atrevo-me 
a dizer se não fossem eles, decerto já nada existiria. Da 
minha parte queria dar um muito bem-haja e no dia de 
hoje o meu muito obrigado a todos que comigo fizeram 
parte desta longa viagem. Aos órgãos sociais, assembleia 

geral e concelho fiscal, às Direcções, à nossa secretaria e 
à minha actual equipa, o meu muito obrigado. 

Para terminar quero agradecer humildemente a todas 
as empresas que estão connosco desde o boletim n.1 até 
aos dias de hoje. São já uns longos anos. Obrigada tam-
bém às restantes empresas por toda a colaboração, só 
assim pode-mos chegar ao número 100.

E por último, um agradecimento especial a todas as 
entidades e pessoas que estiveram sempre presentes no 
nosso dia-a-dia. A todos que vão colaborando na reda-
ção dos textos para os Prestaneiros. Felicitar o Excelente 
trabalho da nossa secretária e do Dr. Silvério Mateus nos 
mandatos que eu junto com os meus colegas estivemos a 
frente desta tão seria associação.

A todos um grande abraço e um feliz ano 2022.

José Carlos Dias Mateus
Associado nº6 – Presidente - Direcção 

QUALIDADE E EXPERIÊNCIA HÁ MAIS DE 50 ANOS!

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

Tel.: 261-335550      Fax: 261-335559

E-Mail: bomrepouso@iol.pt Web: www.colchoesbomrepouso.com
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O PRESTANEIRO Nº100

Ser o número 100 do Prestaneiro é já uma longa his-
tória de todos nós.

Esta edição do Prestaneiro é especial, é atingir um nú-
mero memorável da vida da nossa associação ou seja 25 
anos de existência. 

 
Eu sempre tentei fazer parte do que me era proposto 
assim como ajudar no que estava ao meu alcance. Sou o 
número 22 de associado o que quer dizer que fui dos pri-
meiros a fazer parte desta associação. Já fiz parte de ou-
tra direção em 2011/2013 e digo com alguma convicção 
que todos devíamos passar por cá. É preciso despender 
de algum do nosso tempo, tentar dar tudo para que as 
coisas funcionem e por vezes ter alguma calma mediante 
certas situações. Faz parte do dia-a-dia de um grupo de 
pessoas que têm a mesma actividade. 

Por tudo o que há foi dito, por tudo o que já vivi dentro 
da APCVD, foi preciso muita coragem para erguer esta 
entidade que todos nós nos devemos orgulhar. Hoje po-
demos dizer que andamos bem na nossa actividade, mas 
muito foi feio para que se chegasse a esta realidade.

Podemos dizer que estamos todos de parabéns. São 
datas marcantes nas nossas vidas, 100 números editados 
do Prestaneiro e 25 anos de existência da nossa associa-
ção. Resta-me agradecer a todos que fizeram parte deste 
tempo, que contribuíram para que hoje se festeje estas 
maravilhosas datas.

Obrigado a todos e um bom ano 2022 cheio de saúde. 

António Mendes Almeida 
Associado nº22  Vice –Presidente - direcção 

OS TEMPOS!...

Caros associados e amigos, hoje gostava de vos pedir, 
um pouco do vosso tempo.

Há uma tése que diz que o tempo é um instrumento 
que o homem usa a seu belo prazer, para que com ele 
viva consoante as suas ideologias, necessidades e até vai-
dades.

Eu dou um exemplo que fala de necessidades, ima-
ginem um grupo de duas ou três pessoas que efectuam 
um determinado trabalho. A um certo tempo estão to-
dos com sede, e há um que desafia para se irem refres-
car. Mas há um outro que diz que aquele tempo é do 
patrão, e que depois do dia de trabalho acabado terão 
muito tempo para beber. Mas o primeiro insiste que não 

é nenhum escravo, que prefere gastar o tempo do patrão 
indo beber, e dar algum do seu tempo no fim do dia de 
trabalho, compensando assim o patrão.

Portanto, isto é poder decidir, é gastar o tempo a seu 
belo prazer. Mas todos nós sabemos que nos últimos tem-
pos vivemos um tempo que ninguém queria! Um tempo 
de pandemia que nos condicionou, e até confinou por 
algum tempo! Um tempo que nos proibiu os casamentos, 
batizados e até as festas entre amigos e familiares.

Um tempo que não nos deixou decidir, escolher… tive-
mos que viver como o tempo pandémico quis!

Foi um tempo que nos impôs mudanças e nos obrigou 
a tomar decisões que noutro tempo nunca tomaríamos!

E nós em vez de, por vezes partirmos para a crítica fá-
cil, devíamos gastar algum do nosso tempo para pensar 
se não teria mesmo que ser assim. Será que podia ser de 
outra forma? Talvez pudesse, mas noutro tempo, nunca 
neste.

Esperando que o mau tempo já tenha passado, agrade-
ço o tempo que me dispensaram.

Forte abraço a todos.

Abílio Jorge Lourenço Luís
Associado nº213 Secretário- Geral  - Direcção 

A JUVENTUDE

Para todos os leitores que têm esta revista “O Presta-
neiro” desejo um bom fim e 2021, um bom ano 2022 e 
venham muitos mais.

As minhas próximas palavras são de encorajamento 
para esta camada mais jovem que continuam em frente 
sem baixar os braços.

Mesmo que o futuro não seja fácil tendo em conta a 
situação actual e contínua, nunca será tão difícil como os 
que passaram pelos anos 70-80-90, pois os 90 já fazem 
parte do meu passado.

Tempos diferentes comparados com os tempos actuais.

Não masse mais os meus leitores.

Desejando a todos Boas Festas.

Adérito de Jesus Gonçalves
Associado nº108  Tesoureiro - Direcção 
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ÉPOCA ATÍPICA

O tempo passa a correr, parece que não mas, o primei-
ro mandato nesta nossa APCVD passou a voar. 

Deixando algumas marcas umas boas outras menos 
boas. Falando das boas, fica experiência de trabalhar 
com estes meus camaradas e a dona Silvina, por todas 
estas etapas que temos ultrapassado, bem ou mal feito 
mas, sempre com a  consciência que estamos a trabalhar 
em prol do bem dos nossos associados e da nossa asso-
ciação. 

Neste tempo que passou, tivemos várias alterações 
no nosso quotidiano, esta pandemia que já enerva, falar 
dela, mas derivado à nossa saúde e bem-estar temos que 
a respeitar. Numa época que às vezes criticar algumas 
mudanças traçadas por obrigação da sociedade fica mais 
fácil do que ajudar, ou contribuir para que todos tenha-
mos mais força juntos.

Não que me querendo alongar muito, gostava de real-
çar e ficar contente por no Prestaneiro nº100 estar a es-
crever, e fazer parte desta equipa em trabalhos.

Esperamos que nestes 2 anos que nos esperam no fu-
turo consigamos por em prática, todas as nossas ideias e 
destinos, para todos os nossos associados.

Cumprimentos 

Filipe Afonso
Associado nº 324 Vogal – Direcção  

NÚMERO 100

Chegamos ao fim do ano de 2021 e ao Prestaneiro 
nº100!...

Como todos sabem o Prestaneiro, é um dos melhores 
meios de comunicação entre todos os associados e onde 
as empresas (Fornecedores e Prestação de Serviços) po-
dem publicitar os seus produtos.

Em 100 números, ou seja 25 anos, visto este nosso 
boletim informativo ser trimestral, muita informação foi 
publicada, muitos textos, histórias reais, muito se escre-
veu…

Por vezes surgiu alguma dificuldade em se preencher 
todas as páginas, mas com a colaboração de todos, sem-
pre se tentou que as edições dos Prestaneiros, fossem 
úteis e ao mesmo tempo agradáveis.

Além da colaboração normal na redação dos textos 
(Direcção, contabilista e Drs. – apoio jurídico), houve 
sempre a possibilidade dos associados colaborarem e as 
empresas que nele fazem publicidade. A estas empresas 
que fazem publicidade no Prestaneiro, há algumas que 
estão desde o número um que é de uma enorme genero-
sidade, um apoio incansável que tem dado a nossa asso-
ciação. A todas o nosso muito obrigado.

E sugerimos que todas elas, contribuam com pequenos 
textos, ou informações sobre as suas empresas e produ-
tos que comercializam, como já tínhamos anunciado.

Neste momento temos o espaço empresa, que é tam-
bém mais uma forma de agradecimento, mas todas elas 
podem participar de forma assídua, e em função do es-
paço existente.

Aos associados, solicitamos também que continuem a 
enviar as vossas histórias, é uma forma de participarem 
e darem a conhecer, situações muito caricatas das vossas 
vidas, assim como das dificuldades do começo da vossa 
profissão.

Deixo aqui também um agradecimento as tipografias 
que colaboraram na edição destes 100 números de Pres-
taneiros, pelo trabalho, dedicação e profissionalismo. Ao 
longo destes anos temos tido a preocupação que este 
nosso Prestaneiros seja cada vez mais de leitura fácil, 
percetível e ao mesmo tempo atractivo.

Esperamos continuar com este empenho, para que o 
nosso Prestaneiro continuo a ter a importância que tem e 
não posso deixar de agradecer de novo a todas as empre-
sas que nele fazem publicidade, sem elas, de certo, não 
era possível a sua edição.

E que venham mais 100 números!.....

Desejo também um ano 2022, cheio de saúde, paz, ale-
gria e muito sucesso para todos nós.

Silvina Marçal  
A secretária - direcção  
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25 ANOS DA APCVD

Quando há 25 anos iniciamos este projeto não sabía-
mos muito bem no que iria resultar. Hoje estamos todos 
de Parabéns.

Todas as Direções fizeram o seu melhor, mas há duas 
pessoas sem as quais esta Associação não existia. O Dr. 
Silvério Mateus e o José Carlos Dias Mateus.

O Dr. Silvério Mateus abriu-nos o caminho, acompa-
nhou-nos em todos os passos e escreveu o excelente li-
vro, que aconselho todos a lerem.

O José Carlos desde início que se disponibilizou como 
ninguém. Muitas vezes lhe pedi que me fosse tratar disto 
ou daquilo e ele sempre o fez.

Além disto, as 5 direções a que presidiu são elucidati-
vas do quanto ele deu á nossa associação. Tenho notado 
que sempre que se realiza um evento em Oleiros, os as-
sociados manifestam satisfação. O que muitos associados 
não sabem é que na altura em que compramos o escri-
tório, onde é a nossa sede, o Ex. Presidente da Câma-
ra Municipal de Oleiros, Sr. José dos Santos Marques, 
prontificou-se a arranjar-nos um espaço em Oleiros para 
nos instalarmos. Na altura agradecemos, mas não pude-
mos aceitar por ser muito longe e as acessibilidades não 
eram como são hoje.

Além disto o Sr. José dos Santos Marques esteve sem-
pre presente em tudo para o que foi solicitado. Muitas 
vezes se deslocou de Oleiros a Lisboa para nos ajudar.

O meu muito obrigado a todos os que contribuíram 
para que a associação seja o que é hoje

Obrigado.

Adério Neves Mateus
Associado nº5 

BOLETIM Nº100
25 ANOS DE TODOS NESTA DEDICAÇÃO!

Um presidente, um génio, uma aventura.

Numa tarde há 25 anos atrás, no restaurante “O Can-
galho”, estive presente para ser o sócio nº 58. Sou funda-
dor da nossa associação de que tanto me orgulho!

Ao longo do nosso percurso houve alguns presiden-
tes mais ponderados, outros nem tanto, mas sempre os 
apoiei a 100%, pois eu sei que com as minhas capacida-
des não faria melhor que eles. Sendo assim, e não esque-
cendo todo o trabalho que tem sido feito na retaguarda, 
vai um agradecimento muito grande a todos os Presiden-
tes e Direções ao longo destes 25 anos. 

Da minha parte fica também um agradecimento mui-
to grande a todos os que contribuíram monetariamente 
ou com muito trabalho e dedicação. A nossa associação 
é um bem que nos deve orgulhar a todos pois, mesmo 
sendo pequena, temos contribuído para a ver crescer e 
tornar-se naquilo que é hoje.

Gostaria de acrescentar que deveríamos ser mais uni-
dos e não deixar tanta carga para os outros. Penso que há 
pessoas que ainda não se aperceberam de que também 
fazem parte dela e de que o seu contributo também é 
importante. Não devemos baixar os braços a um projeto 
que foi construído com tanto trabalho e suor. Tive pena 
que estes 25 anos não tivessem sido celebrados como 
tanto mereciam, mas percebo que tenha sido um ano um 
pouco diferente dos outros. 

Viva os 25 anos da nossa querida associação que é um 
orgulho para todos nós! Um feliz Natal e um bom come-
ço de ano para nós e para as nossas famílias.

Com os melhores cumprimentos,
Sócio Nº58, Fernando Farinha 

Tel.: 937 064 797

E-mail: geral@f2m.pt

Morada: Rua Gil Vicente, nº8

2695-784 São João da Talha

Solicite demonstração
das nossas soluções!

• Venda de material informático
• Assistência técnica personalizada

Dispomos de várias
soluções para a gestão
de vendas ao domicílio.

F2M-Informática
Unipessoal, Lda

• Software certificado junto da A.T.
• Gestão de compras, vendas, pagamentos
 e recebimentos, cargas
• Sistema de A.T. do SAFT-PT com faturação mensal
• Pedido em tempo real do código mobilidade (venda
 e recebimentos), totalmente integrado
• Envio direto à Autoridade A.T. das guias de transporte
• Gestão do RGPD - Recolha de autorizações
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ARMAZÉNS
Reguengo da Parada
Caldas da Rainha
Tel.: 96 403 0325

Bairro Arenes
Torres Vedras
Tel.: 96 298 1168

COLCHÕES
SOFÁS • MÓVEIS

Vasco S. Oliveira

INFORMAÇÕES

Apoio à Tesouraria para Micro
e Pequenas Empresas 

Empresas já se podem candidatar
Entrou no mês de Setembro em vigor a regulamenta-

ção da Linha de Apoio à Tesouraria para Micro e Peque-
nas Empresas (MPE). Este apoio foi criado em finais de 
julho, e vai ser atribuído sob a forma de subsídio reem-
bolsável até dia 31 de dezembro deste ano. A dotação 
inicial para financiamento de operações ao abrigo da Li-
nha de Apoio MPE é de 100 000 000 euros, e a Linha de 
Apoio MPE é gerida pelo IAPMEI, I. P.. 

O apoio corresponde a 3.000 € por cada posto de 
trabalho existente na empresa no mês imediatamente 
anterior à apresentação da candidatura, multiplicado por 
três, e tem os seguintes limites máximos: 

• 75.000 € para as pequenas empresas;
• 25.000 € para as microempresas. 

O apoio financeiro é reembolsado no prazo máxi-
mo de quatro anos, a contar da data de celebração do 
respetivo contrato, incluindo um período de carência 
de capital de até 12 meses. É exigida fiança pessoal de 
um dos sócios da empresa para garantia do reembolso 
do apoio financeiro. Ao apoio financeiro é aplicável uma 

taxa de juro fixa de 150 pontos base. O reembolso 
do apoio financeiro concedido ocorre em prestações 
de capital iguais, postecipadas, com uma periodicidade 
mensal. O beneficiário pode, a todo o tempo, efetuar o 
reembolso antecipado do empréstimo, parcial ou total, 
sem custos adicionais. 

Para poderem aceder a este apoio, as empresas têm de 
assumir o compromisso de manutenção do número de 
postos de trabalho, existente a 1 de outubro de 2020, 
pelo período mínimo de um ano após a concessão 
do financiamento. Durante esse período também não 
é possível avançar com despedimentos coletivos, despe-
dimentos por extinção do posto de trabalho ou despedi-
mentos por inadaptação.

As empresas que receberem este apoio também não 
poderão realizar distribuição de dividendos enquanto vi-
gorar o período de carência de capital do empréstimo. 

As candidaturas podem ser apresentadas, a par-
tir de hoje, dia 15 de setembro, através do formulá-
rio disponível no portal do IAPMEI.

Quem se pode candidatar
 Micro e Pequenas Empresas, com Certificação PME, 

inclui Empresários em Nome Individual (ENI), com 
contabilidade organizada, de qualquer setor de ativida-
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Telf.: 249 790 825 - Telem.: 964 004 415
Rua da Escola, 22 • Deselga de Cima • Assentis
2350-014 TORRES NOVAS

Cutelarias - Utilidades Domésticas
Brás Artur Lopes FerreiraBrás Artur Lopes Ferreira

Tréns Inox - Faqueiros
Porcelanas - Cristais
Decorações e Alumínios

de, em situação de crise empresarial 
•  microempresa, a que emprega menos de 10 pes-

soas e cujo volume de negócios anual ou balanço total 
anual não excede 2 milhões de euros;

•  pequena empresa, a que emprega menos de 50 
pessoas e cujo volume de negócios anual ou balanço total 
anual não excede 10 milhões de euros.

 Condições de elegibilidade dos beneficiários
 Têm acesso à Linha de Apoio MPE as empresas 

que, à data da candidatura, reúnam as seguintes 
condições:

•  dispor da certificação eletrónica que comprova o 
estatuto de micro ou pequena empresa, emitida pelo IA-
PMEI, I. P.;

•  dispor de capitais próprios positivos à data de 31 
de dezembro de 2019, exceto no caso de empresas que 
tenham iniciado a atividade após 1 de janeiro de 2019 e 
até 30 de setembro de 2020, ou demonstrem evidências 
de capitalização, através de novas entradas de capital que 
permitam anular o valor negativo dos capitais próprios 
existentes a 31 de dezembro de 2019, caso aplicável;

•  dispor da situação tributária e contributiva 
regularizada perante, respetivamente, a administra-
ção fiscal e a segurança social, à data de apresentação 
da candidatura, verificada através de consulta eletrónica 
efetuada pelo IAPMEI junto da autoridade tributária e 

segurança social;
•  não ser considerada entidade com domicílio 

fiscal em país, território ou região sujeito a um re-
gime fiscal mais favorável, constante da lista oficial;

•  disponham da situação regularizada em maté-
ria de crédito perante o IAPMEI, as instituições bancá-
rias, o Banco Português de Fomento, S. A., e entidades 
suas participadas do sistema bancário;

•  não tenham operações de financiamento, apro-
vadas ou contratadas, no âmbito de uma linha ou 
sublinha de crédito com garantia mútua criada ou 
apoiada pelo Fundo de Contragarantia Mútuo para 
apoio à normalização da atividade das empresas face ao 
surto pandémico da COVID-19, à data de apresentação 
da candidatura;

•  apresentem declaração do beneficiário da qual 
conste o volume de negócios por si obtido em 2019 e em 
2020, ou apenas 2020 para empresas constituídas nesse 
ano, bem como a estimativa de volume de negócios que 
o beneficiário prevê obter nos exercícios de 2021, 2022 
e 2023, conforme minuta a disponibilizar pelo IAPMEI, 
sendo apenas elegíveis os beneficiários que apresentem 
valores estimados para 2022 e 2023 superiores, em cada 
um destes anos, ao valor observado em 2019, ou em 
2020, para empresas constituídas nesse ano;

•  cumpram com a obrigação de registo no Re-
gisto Central do Beneficiário Efetivo, caso aplicável.
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 A verificação do cumprimento das condições subli-
nhadas supra é efetuada mediante declaração pres-
tada pela empresa no momento da apresentação da 
candidatura, podendo ser solicitados pelo IAPMEI os 
respetivos comprovativos. 

Operação não elegíveis 
Não são elegíveis operações:
•  que se destinem à reestruturação financeira e/ou im-

pliquem a consolidação de crédito vivo, nem operações 
destinadas a liquidar ou substituir, de forma direta ou in-
direta, ainda que em condições diversas, financiamentos 
anteriormente acordados;

•  destinadas à aquisição de terrenos e imóveis em es-
tado de uso, bem como de imóveis de uso geral que não 
possuam, antes da aquisição, características específicas 
adequadas às exigências técnicas do processo produtivo 
e/ou operações da empresa.

Apresentação de candidaturas 
As candidaturas são apresentadas através de requeri-

mento, em formato eletrónico, disponível na página do 
IAPMEI, I. P., acompanhado de vários documentos, 
além da declaração do contabilista certificado que ateste 
a situação de crise empresarial.

•  declaração de remunerações entregue na Segurança 
Social relativa a outubro de 2020;

•  declaração de remunerações entregue na Segurança 
Social relativa ao mês imediatamente anterior à data de 
apresentação da candidatura;

•  declaração conforme referido supra;
•  declaração em como cumpre com a obrigação de 

registo no Registo Central do Beneficiário Efetivo, se 
aplicável.

•  autorização ao IAPMEI de consulta eletrónica da 
situação tributária e contributiva;

•  autorização de consulta do mapa de responsabilida-
des de crédito extraído da Central de Responsabilidades 
de Crédito do Banco de Portugal ao Banco Português 
de Fomento, S. A. para comunicação, por parte deste, da 
respetiva situação de cumprimento ou incumprimento 

ao IAPMEI;
•  autorização ao IAPMEI de consulta ao Banco Portu-

guês de Fomento, S. A;
•  disponibilização ao IAPMEI do código de validação 

da Informação Empresarial Simplificada (IES) relativa 
aos exercícios de 2019 e 2020, caso aplicável;

•  comprovativo de Registo Central do Beneficiário 
Efetivo, caso aplicável;

•  fiança pessoal de um dos sócios da empresa mutuária 
para garantia do reembolso do apoio financeiro.

As decisões sobre as candidaturas são adotadas pelo 
IAPMEI, I. P., no prazo máximo de 15 dias úteis após 
a data de apresentação da candidatura. No entanto, este 
prazo suspende-se com a solicitação à entidade bene-
ficiária, sempre que necessário, de esclarecimentos ou 
elementos complementares, os quais devem ser apre-
sentados no prazo máximo de 10 dias úteis contados da 
data de notificação do respetivo pedido, considerando-se 
desistência da candidatura a ausência de resposta neste 
prazo.

A aceitação da decisão de atribuição do apoio finan-
ceiro é formalizada através da confirmação eletrónica 
do termo de aceitação do contrato pela entidade bene-
ficiária. A decisão de aprovação caduca caso o termo de 
aceitação do contrato não seja confirmado pelo bene-
ficiário no prazo de 30 dias corridos, a contar da data 
da notificação da decisão, salvo por motivo justificado, 
não imputável ao beneficiário e aceite pelo IAPMEI, I. P.  

O apoio é atribuído até 31 de dezembro de 2021.

Obrigações dos beneficiários
As empresas beneficiárias têm de:
•  apresentar, um ano após a concessão do financia-

mento, documento comprovativo da manutenção dos 
postos de trabalho existentes à data de 1 de outubro de 
2020, não podendo recorrer, durante esse período, à 
cessação de contratos de trabalho ao abrigo das moda-
lidades de despedimento coletivo, de despedimento por 
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extinção do posto de trabalho ou de despedimento por 
inadaptação, nem iniciar os respetivos procedimentos;

•  cumprir as obrigações legais, designadamente, as fis-
cais e contributivas;

reembolsar o apoio financeiro concedido nos prazos e 
termos aprovados e contratados;

•  entregar, nos prazos estabelecidos para o efeito, to-
dos os elementos solicitados pelo IAPMEI, I. P.;

•  comunicar ao IAPMEI, I. P. qualquer ocorrência ou 
alteração que coloque em causa os pressupostos de apro-
vação do apoio;

•  sempre que aplicável, manter as condições legais ne-
cessárias ao exercício da atividade;

•  manter a contabilidade organizada de acordo com a 
legislação aplicável;

•  não realizar distribuições de dividendos, sob qual-
quer forma, nomeadamente a título de levantamento por 
conta, reembolsos de suprimentos ou outras formas de 
pagamentos a acionistas, enquanto o empréstimo se en-
contrar em período de carência de capital.

Dra. Isilda André
TOC 15580 

COMPRA E VENDA DE BENS

Entra em vigor no dia 01 de janeiro de 2022 o Decre-
to-Lei n.º 84/2021, de 18 de outubro, que visa regula-
mentar os direitos do consumidor na compra e venda de 
bens, conteúdos e serviços digitais, transpondo as Dire-
tivas 2019/771 e 2019/770, da União Europeia, de 20 
de maio.

A nova legislação pretende reforçar de forma vincada 
os direitos dos consumidores, que frequentemente são 
diminuídos e desvalorizados.

Para tal, procede à alteração das regras relativas às ga-
rantias dos bens, e prevê direitos para os consumidores 
relativamente ao fornecimento de conteúdos e serviços 
digitais, o que até agora não sucedia.

Entre outras regras, o diploma determina:
•  Os direitos dos consumidores em caso de falta de 

conformidade (nomeadamente defeitos) dos bens mó-
veis, incluindo os bens móveis com conteúdo digital in-
corporado, dos bens imóveis, e dos conteúdos e serviços 
digitais.

•  O alargamento do prazo de garantia dos bens mó-
veis de 2 para 3 anos, sendo que nos dois primeiros anos 
mantem-se a presunção legal a favor do consumidor, ou 
seja, o consumidor não terá de provar que o defeito exis-
tia quando lhe foi entregue o bem;

•  Um prazo de garantia adicional de seis meses caso o 
consumidor opte pela reparação do bem móvel (até um 
máximo de 4 reparações);

•  Um prazo de garantia de dois anos para os conteú-
dos e serviços digitais, podendo ser superior ou inferior 
quando estejam em causa fornecimentos contínuos;

•  O direito designado de rejeição que permite ao con-
sumidor optar livremente entre a substituição do bem e 
a resolução do contrato quando a não conformidade se 
manifeste nos primeiros 30 dias a contar da entrega;

•  O aumento do prazo de garantia dos bens imóveis de 
5 para 10 anos quando esteja em causa defeitos que afe-
tem elementos construtivos estruturais;

•  A obrigação de disponibilização de peças sobresse-
lentes pelo período de 10 anos, bem como, um dever de 
assistência no caso de bens sujeitos a registo (carros, mo-
tas, barcos…);

•  A responsabilização dos prestadores de mercado em 
linha, a par do profissional, na satisfação dos direitos do 
consumidor em caso de falta de conformidade, de acor-
do com determinadas condições.

As regras estabelecidas no novo diploma produzem 
efeitos a partir de 1 de janeiro de 2022.

NOVAS REGRAS PANDEMIA COVID 19

Entraram em vigor no dia 01 de Dezembro as novas 
medidas para controlo da Pandemia de Covid 19.
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Para garantir o enquadramento legal das novas medi-
das agora determinadas Portugal continental entrou 
em situação de calamidade, que corresponde ao nível 
de resposta a situações de catástrofe mais alto previsto 
na Lei de Base da Proteção Civil, acima da situação de 
contingência e de alerta.

As novas medidas que teremos de reter, cumprir e apli-
car às actividades profissionais assentam essencialmente 
em três elementos: uso de máscara, reforço de testagem e 
apresentação do certificado digital de vacinação, recupe-
ração ou testagem. Assim, a utilização da máscara é um 
dos três principais instrumentos do executivo para con-
ter o agravamento da pandemia de Covid 19. Pelo que o 
uso de máscara passa a ser novamente obrigatório 
em todos os espaços fechados.

Da mesma forma o certificado digital de vacinação, re-
cuperação ou testagem volta a ser obrigatório no acesso 
a restaurantes, estabelecimentos turísticos e alojamen-
to local, ginásios e eventos com lugares marcados, bem 
como em estabelecimentos de jogos de fortuna ou azar, 
casinos, bingos ou similares. A apresentação de certifica-
do digital tinha sido dispensada no âmbito das últimas 
medidas de desconfinamento, mas passa a ser novamen-
te obrigatório face ao agravamento da epidemia.

No acesso a lares, estabelecimentos de saúde, grandes 
eventos culturais ou desportivos e discotecas passa a 
ser exigida a apresentação de teste com resultado negati-
vo, para além do certificado de vacinação.

A legislação agora em vigor refere ainda que os even-
tos, incluindo os desportivos, que sejam "realizados em 
interior, ao ar livre ou fora de recintos fixos, podem rea-
lizar-se de acordo com as orientações específicas da Di-
reção-Geral da Saúde desde que precedidos de avaliação 
de risco, pelas autoridades de saúde locais, para deter-
minação da viabilidade e condições da sua realização".

Paralelamente, também se alteraram as regras para 

acesso ao território nacional. Assim, por via aérea todos 
os passageiros provenientes de voos internacionais, mes-
mo que sejam portadores de certificado de vacinação, 
são obrigados a apresentar um teste negativo no mo-
mento do embarque. A única excepção são os passagei-
ros com certificado de recuperação da covid-19. Estão 
ainda dispensados da obrigatoriedade de testes os pas-
sageiros de voos domésticos, os menores de 12 anos 
e as tripulações. Os testes a apresentar podem ser PCR 
ou rápidos. A obrigatoriedade de testes vai manter-se em 
vigor até 9 de Janeiro de 2022.

No acesso pela fronteira terrestre com Espanha, os ci-
dadãos de países exteriores à União Europeia bem como 
dos países da União Europeia que sejam considerados 
de risco vermelho ou vermelho-escuro precisam de apre-
sentar teste PCR negativo ou teste rápido antigénio para 
entrar em Portugal, ou, em alternativa, um certificado 
de recuperação. Para os cidadãos oriundos dos países da 
União Europeia considerados de risco baixo ou modera-
do é apenas exigido o certificado de vacinação, de testa-
gem ou de recuperação para entrarem Portugal.

Devemos ainda ter presente que durante a primei-
ra semana de janeiro, vão estar em vigor medidas 
acrescidas para redução dos contactos, tendo pre-
sente que nas semanas anteriores decorreu o período 
do Natal e Ano Novo. Assim, o reinício do ano letivo 
é adiado para 10 de janeiro, em vez da data inicialmen-
te definida no calendário escolar, que previa o início do 
2.º período no dia 3. O adiamento, aplicado a todos os 
estabelecimentos de ensino, independentemente do grau 
de escolaridade, será compensado com dois dias na in-
terrupção do Carnaval e três na interrupção da Páscoa. 

No período entre 2 e 9 de janeiro vão estar também 
encerradas as discotecas e bares, e o teletrabalho será 
obrigatório.

Dra. Sónia Teixeira
Advogada  
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Em qualquer publicação o número 100 é sempre moti-
vo de festejo e comemoração. Representa a continuidade, 
o investimento e o interesse duradouro no que se publi-
ca. No Prestaneiro, o número 100 é ainda mais especial!

O Prestaneiro surgiu como uma publicação da Asso-
ciação Portuguesa dos Comerciantes de Venda ao Domi-
cílio de apoio aos seus associados.

Rapidamente se tornou num instrumento essencial 
para o exercício da profissão dos seus associados, tra-
zendo-lhes informação actualizada, regras a ter em conta 
na sua actividade, avisos legais, informação sobre come-
morações e organização de convívios, legislação fiscal e 
regras de contabilidade, legislação laboral e outras infor-
mações importantes.

Durante estes largos anos, as Direcções da APCVD 
mantiveram sempre o esforço de manutenção do Presta-
neiro, incentivando todos os associados a participarem, 
com os seus textos, experiências e informações úteis.  
Sendo uma revista ligada a uma actividade específica, a 
mesma tornou-se também um veículo de divulgação das 
dificuldades da profissão, mas também das suas alegrias 
bem como da sua importância na comunidade.

A actividade de venda ao domicílio é essencial, espe-
cialmente em comunidades mais vulneráveis, quer ao 
nível das acessibilidades quer ao nível da informação, lo-

cais onde os vendedores ao domicílio são muito mais do 
que isso. São muitas vezes a única forma de trazer algum 
conforto e alegria aos membros dessas comunidades.

Os últimos anos demonstraram ser dos mais difíceis da 
nossa existência. Fomos todos confrontados com uma 
pandemia global que retirou a grande parte dos asso-
ciados a possibilidade de trabalhar. Criando severas di-
ficuldades na vida dos associados, no exercício das suas 
actividades e na sua subsistência.

O Prestaneiro foi, nestes últimos dois anos, um veículo 
privilegiado de informação aos associados, mantendo-os 
ao corrente das restrições impostas aos cidadãos, quer 
na sua liberdade de circulação quer no exercício das suas 
profissões, tornando-se instrumento essencial para o ca-
bal esclarecimento de dúvidas e questões. 

Nunca em todos estes anos foi tão importante que a in-
formação veiculada fosse concreta e correcta, bem como 
que a mesma fosse transmitida de forma célere e eficaz.

Em todo este tempo, o Prestaneiro esteve sempre pre-
sente, e apesar das dificuldades sentidas foi sempre im-
perativo para a Direcção da Associação que o mesmo se 
mantivesse. 

É vontade da Direcção que este desígnio se mantenha 
por muitos e longos anos, e que o Prestaneiro continue 
a fazer parte da vida dos associados de forma presente 
e útil. 

 
“Da autoria da equipa redatorial”  
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DIVERSOS

Parceria Mitomóvel
“Caros associados, 
Foi recentemente celebrado uma parceria com a em-

presa Mitomóvel, em que os associados vão beneficiar de 
desconto nos produtos que esta empresa comercializa. 
Estas parcerias só serão benéficas se todos fizerem um 
esforço e procurarem comercializar estes produtos. Sen-
do assim, agradecemos que contactem a Mitomóvel pelo 
93 332 44 04 ou pelo email geral@mitomovel.pt. Esta-
remos à vossa inteira disposição e aguardamos o vosso 
contacto ou a vossa visita. Muito obrigado!”

Meo altice
Informamos que em relação aos serviços Meo altice, o 

Sr. Gabriel informou o seguinte:
Estarei disponível para tratar de qualquer assunto re-

lacionado com as telecomunicações (renovações, rene-
gociações, novos serviços) dos associados da APCVD. 
Aproveito também para informar que temos uma parce-
ria com a EDP referente  aos painéis fotovoltaicos, para 
redução do valor da fatura da luz. Coloco-me à sua intei-
ra disposição para quaisquer esclarecimentos.

Gabriel – 927 194 210

25º Aniversário da APCVD
Como todos já sabem, a APCVD celebrou este ano 25 

anos de existência. Para assinalar esta data, a Direcção 
mandou fazer uns porta-chaves que foram entregues a 
todos os associados presentes no almoço convívio em 
Oleiros. Decidiu-se para que todos os associados fiquem 
com esta pequena lembrança, enviar aos restantes asso-
ciados, pelo correio, junto com as Boas Festas.

Agradecimento
A direcção da APCVD agradece uma vez mais a todas 

as empresas que ofereceram algo para o sorteio das rifas 
no dia do almoço convivio.

A todas muito obrigado,  sem a vossa ajuda não seria 
possível a realização deste sorteio.

Ficamos sinceramente gratos pela vossa colaboração.
Bem haja a todos.
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