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TEMPOS CONTURBADOS

Os tempos que vivemos não param de nos surpreender e 
nem sempre por boa razões.

Foi a pandemia, algo que ninguém estava à espera, nem sabia 
como lidar, espaços fechados, proibição de circular, portas 
que não se abriam, pessoas temerosas e desconfiadas, uma 
verdadeira desgraça global. Lá se foi ultrapassando esse 
tempo e esperamos que o pior já tenha passado.

Mas não estávamos ainda refeitos desses acontecimentos 
repentinos e já estamos a enfrentar novas dificuldades e 
novos desafios. Estes têm a ver com a guerra na Europa e 
com as suas consequências. 

Sabemos da história que a guerra nunca traz coisas boas 
e, infelizmente, esta não vai ser diferente. Para já temos a 
inflação a subir, anuncia-se a escassez de muitos produtos 
e de alimentos, há quem tenha receio que pode vir aí o 
racionamento de alguns bens.

Para nós, o que mais nos afeta directamente é o aumento dos 
combustíveis. Quem, como nós, usa os combustíveis como 
matéria prima para trabalhar, qualquer aumento do preço 
traz-nos dificuldades a nós e aos nossos clientes. E, a juntar ao 
encarecimento do que compramos para vender, começamos 
a reparar que muitos dos nossos clientes têm cada vez mais 
dificuldades e deixam de ter margem para compras já que vai 
tudo para a alimentação.

O que fazer no meio de tudo isto? Não é fácil dar uma 
resposta, mas todos temos que estar atentos e adaptar a 
nossa actividade a estes tempos difíceis. Se calhar teremos 
que limitar algumas viagens e voltas, encontrar maneira 
de contactar os clientes sem a deslocação física, tentar que 
alguns clientes paguem com utilização de transferências 
bancárias, evitando assim a necessidade da deslocação para 
fazer as cobranças, entre outras medidas.

Quanto ao preço dos combustíveis não estamos sozinhos 
neste barco e pouco podemos fazer. No entanto, há algumas 
promessas do Governo para evitar a escalada, nomeadamente 
com a descida de alguns impostos incorporados no preço, 
esperamos que dê resultado.

No que estiver dependente da Direção esta está empenhada 
em fazer o que puder para minorar as dificuldades que todos 
já estamos a começar a sentir. Oxalá não se agravem muito.
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APCVD - A NOSSA ASSOCIAÇÃO
AO LONGO DOS ANOS antigos, damo-nos conta que muita coisa já foi feita, 

muitas coisas aconteceram, relembramos de alguns 
momentos e factos que se foram passando ao longo do 
tempo.

Vou tentar descrever alguns pontos mais essenciais 
e relevantes. Os associados daquela altura vão-se 
relembrar decerto e os associados mais novos ficam com 
uma ideia do que foi feito ao longo dos anos de existência 
da nossa Associação.

Ainda o escritório era no Cacém, foram enviadas cartas, 
no dia 9 de Junho do ano 1997, ao Comandante Geral 
da PSP e ao Comandante Geral da GNR, a informar 
o que era esta actividade, em que legislação estava 
inserida, informando também essas Autoridades que 
os associados estavam munidos de um cartão e de uma 
declaração, passados pela Associação, para ir incutindo 
a ideia que não eramos clandestinos e também para 
evitar eventuais confusões com outras actividades 
semelhantes. O CAE dos associados nessa altura era o 
52630 e o dos comissionistas 74842.

A APCVD, por essa altura, celebrou protocolo com a 
Real Seguros, para disponibilizar aos seus associados 
seguros em condições privilegiadas. 

É elaborado o primeiro boletim informativo da APCVD, 
ainda a preto e branco – O Prestaneiro nº1. 

Foi também a fase dos Exclusivos, das negociações 
com fornecedores, com a possibilidade da utilização da 
marca “CVD” em diversos produtos.

Foi realizado o 1º Almoço Convívio em 11 de Outubro 
de 1997, no restaurante Aviário.

A 16 de Dezembro de 1998, já com a sede da APCVD 
aqui no Infantado e eu já aqui a trabalhar, foram 
enviadas cartas:

• Ao 1º Ministro

• Ao Ministro das Finanças

Escrever um texto em todos os Prestaneiros faz-nos 
muitas vezes dar volta à cabeça e à imaginação, e nem 
sempre é fácil, para escolher assuntos que tenham algum 
interesse para os leitores que vão tendo paciência para 
ler o que é escrito.

Nestes últimos dias dei com uma pasta onde ao longo 
dos anos se vão arquivando os assuntos mais importantes 
da vida da APCVD. Ao reler certos documentos, alguns 
já com uns bons anos, e bisbilhotar alguns Prestaneiros 
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sobre o enquadramento da actividade exercida pelos 
associados, e para debater soluções para ultrapassar os 
constrangimentos de que padecia.

A 17 de Outubro de 2000, celebrado contrato de 
Licenciamento de Marca com as empresas, Cruzinox 
e Telefac Internacional. Logo a seguir com as Criações 
Farant.

Protocolo com a TMN – vantagens do Club Sing, 
tarifas a 4$00 / minuto entre associados e diversas outras 
vantagens. Como tudo evolui, ainda em escudos, é bom 
recordar!

Criamos o nosso primeiro endereço electrónico em 
2002, o nosso correio eletrónico era o seguinte: apcvd@
clix.pt e pensou-se logo em a APCVD ter também uma 
página na internet, era essencial para a divulgação da 
nossa associação. Na altura era www.apcvd.web.pt.

Foi eleita uma comissão (grupo de trabalho) em Junho de 
2002, com alguns associados e apoio jurídico, que tinha 
como objectivo, o enquadramento legal da actividade da 
Venda ao Domicílio.

Sempre a pensar no bem-estar dos associados, assinou-
-se mais um protocolo com a Carfor, Lda, para obter 
vantagens na aquisição de carrinhas da marca Ford, 
automóveis, peças e acessórios.

Em Janeiro de 2003, a quota mensal é actualizada para 
15,00€ e o valor da joia de inscrição 175,00€, mediante 
proposta em Assembleia Geral. Relembramos que no 
início a joia era de 15 000$00 e a quota 3 000$00.

A 21 de Fevereiro de 2003, a Shell Portuguesa rescinde 
o contrato, iniciado em 1998.

Mais um contrato celebrado com a Expopneus, Lda. 
descontos em pneus e serviços. A 17 de Dezembro de 
2003, celebra-se mais um contrato de Licenciamento de 
Marca com a empresa Siala, Lda, serviços de mesa chá 
e café com a marca “CVD”. 

• Aos Grupos Parlamentares PS / PSD

• Ao Ministro do Trabalho e Solidariedade Social

Estas cartas davam conta da nossa existência, da 
importância social da nossa actividade e começaram 
a solicitar alterações legislativas, sendo uma delas a 
consagração do regime de caixa, em que o IVA seria 
devido à medida que o preço fosse recebido dos clientes. 
A 20 de Dezembro de 1999, foram enviadas cartas à 
Direcção Geral dos Impostos, no sentido de pedir alguns 
esclarecimentos sobre a circulação de mercadorias. 

Uma das prioridades da APCVD, era que a actividade 
fosse reconhecida e enquadrada legalmente, pelo que 
foram também enviadas cartas a todas as Câmaras 
Municipais do País. Essas cartas foram elaboradas 
no sentido de deixar claro que pretendíamos que 
esta actividade fosse diferenciada dos vendedores 
ambulantes, visto estarem enquadradas em Decretos/ 
Lei diferentes. 

Foi solicitada pela Dra. Maria da Glória reunião com 
a Associação Nacional de Municípios Portugueses, 
em 23 de Junho de 2000, tendo ocorrido em Coimbra 
a 26 de Julho, na sede da ANMP. Esta reunião tinha 
como objectivo esclarecimentos de assuntos relevantes 
para o bom funcionamento da actividade dos nossos 
associados.

Os Estatutos aprovados na Assembleia Geral de 19 
de Março de 1998 foram publicados no Boletim do 
Trabalho e Emprego nº39 de 22 de Outubro de 2000. 
A APCVD, foi registada no Ministério do Trabalho e 
Solidariedade, como associação Patronal.

Em Maio do ano 2000, foi solicitado à RTP, o Direito de 
Antena, que foi aceite e começamos a divulgar a nossa 
Associação, no ano 2001, com direito de antena de 52 
segundos.

A 22 de Maio de 2001, a APCVD envia carta à 
Direcção-Geral do Comércio e concorrência, a fim de 
solicitar reunião para apresentar o seu ponto de vista 

ARMAZÉNS
Reguengo da Parada
Caldas da Rainha
Tel.: 96 403 0325

Bairro Arenes
Torres Vedras
Tel.: 96 298 1168

COLCHÕES
SOFÁS • MÓVEIS
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Em 18 de Fevereiro de 2008, é assinado Protocolo com 
a empresa Carvalho Machado & Filhos e em Abril com 
Armindo J. Figueiredo.

São enviadas novamente cartas para a PSP, GNR e 
Câmaras Municipais, a dar conhecimento da nossa 
actividade e da documentação que os associados andam 
munidos. Foi também enviada carta ao Ministério da 
Economia para revisão da nossa legislação, para que nos 
fosse atribuída uma regulamentação própria.

A 15 de Outubro de 2008, celebra-se protocolo com 
Friaconde – Fábrica de Frigoríficos de Vila do Conde, 
bons preços e produtos com a marca CVD”.

De seguida celebrou-se protocolos com SCAL - seguros, 
MXJR, e Ótimos Negócios.

Como falei no início, isto é só uma breve citação dos 
assuntos mais relevantes, que fui encontrando, que me 
ia lembrando, mas claro que muito mais se fez, que 
muitas outras coisas também terão a mesma ou mais 
importância, mas não é fácil fazer um resumo de 14 
anos de existência de uma associação. Espero tenham 
revivido todos estes assuntos e gostado desta minha 
iniciativa. No próximo Prestaneiro darei conhecimento 
dos últimos 10 anos.

Tudo isto ficou a dever-se ao trabalho em equipa das 
Direções e demais órgãos sociais e do apoio da retaguarda, 
onde tenho a honra de me incluir, tenho a noção de que 
todos trabalhamos com muito empenho, uma enorme 
dedicação, e muito esforço para ir desbravando um 
terreno que era desconhecido para todos. 

Um agradecimento especial a todas as pessoas que de 
alguma forma estão relacionadas com a APCVD e com 
todo este trabalho. 

Boas Férias para todos!....

A secretária

Silvina Marçal •

Com a Telefac Internacional, em 2004, negocia-se mais 
dois produtos com a marca “CVD” (máquina de lavar 
roupa e frigorífico).

Os serviços jurídicos deixem de estar a cargo da Dra. 
Maria da Glória e passam a ser exercidos pelo Dr. Vítor 
Saruga.

Angariação de novos associados, campanha entre 1 
Março e 31 de Maio de 2004, com o benefício de não 
pagarem joia de inscrição, mas sim 1 ano de quotas, 
180,00€. Foram inscritos 30 novos associados. Mais 
tarde voltou-se a lançar uma nova campanha de 1 de 
abril a 30 de Junho de 2006. São iniciativas muito 
positivas e que podemos pensar de novo nos dias de hoje.

Realização do 1º Congresso APCVD no dia 28 de 
Setembro de 2004, no Hotel Sheraton em Lisboa.

Protocolo com o Banif, conta de gestão de tesouraria 
a todos os associados com condições muito vantajosas.

Em 2006, celebra-se protocolo com a empresa António 
Pereira Caseiro, bons desconto no ramo mobiliário. 
Também se celebrou protocolo com os Colchões Bom 
Repouso, a nível de descontos na compra de colchões 
e a Flama S.A lança novas campanhas com preços 
vantajosos. Todos estes benefícios, só para quem é 
associado APCVD.

Os 10 anos da APCVD, foram comemorados com a 
oferta de um quadro a todos os associados com 10 de 
inscrição na Associação.

A joia de inscrição desce de 175,00€ para 45,00€, valor 
pago actualmente. E o valor da joia de inscrição é fixado 
em 12,50€.

Ano 2008, celebra-se protocolo com a Vodafone. Em 
Março deste mesmo ano o nosso Prestaneiro ficou com 
um novo visual. 

Sai legislação sobre os livretes de controlo de viaturas. 
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CORONAVIRUS-COVID19

A situação de alerta foi declarada em vigor até às 23:59h 
do dia 05 de maio de 2022, sem prejuízo da sua eventual 
prorrogação. 

Confinamento obrigatório 

Os doentes com COVID-19 são obrigados a permanecer 
em confinamento obrigatório, sendo que as autoridades 
de saúde têm o dever de comunicar às forças e serviços 
de segurança do local onde estão em isolamento, para 
efeitos de fiscalização do cumprimento do confinamento 
obrigatório.

Uso de máscara 

Relativamente ao uso de máscara importa invocar o 
Decreto-Lei n.º 30-E/2022, de 21 de abril, que veio 
alterar o Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, 
relativamente à obrigatoriedade do uso de máscara. 

Com as alterações introduzidas deixou de ser obrigatório 
o uso de máscara nos seguintes locais: 

• Espaços, equipamentos e estabelecimentos comerciais e 
de prestação de serviços; 

• Edifícios públicos ou de uso público onde se prestem 
serviços ou ocorram atos que envolvam público; 

• Estabelecimentos de educação, de ensino e das creches; 

DECLARAÇÃO DA SITUAÇÃO DE ALERTA

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 41-A/2022, 
de 21 de abril, vem declarar a situação de alerta em todo 
o território nacional continental prevendo um regime 
substancialmente diferente daquele que vigorou até ao 
momento. 

A referida Resolução vem, assim, alterar as medidas que 
vinham vigorando no âmbito do COVID-19, eliminando: 

• A obrigatoriedade do uso de máscara, com exceção 
dos locais caracterizados pela especial vulnerabilidade 
das pessoas que os frequentam, bem como dos locais 
caraterizados pela utilização intensiva; 

• As regras relativas à realização de testes de diagnósticos 
de COVID-19, passando a prever-se que a realização dos 
mesmos pode ser determinada pela Direção-Geral da 
Saúde; 

• A obrigatoriedade de apresentação do Certificado 
Digital COVID da União Europeia ou certificado de 
dose de reforço de vacinação, para acesso às estruturas 
residenciais e para visitas a estabelecimentos de prestação 
de cuidados de saúde, sendo encarregue a Direção-Geral 
de Saúde da determinação das normas e orientações 
específicas para a proteção das populações de maior 
vulnerabilidade. 
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que a realização dos mesmos pode ser determinada pela 
Direção-Geral da Saúde. 

Nos casos em que o resultado dos testes realizados por 
determinação da Direção-Geral da Saúde impossibilite o 
acesso de um trabalhador ao respetivo local de trabalho, 
considera-se a falta justificada. 

Populações de maior vulnerabilidade 

As medidas de proteção das populações de maior 
vulnerabilidade, designadamente, os residentes em 
estruturas residenciais para idosos, unidades de cuidados 
continuados integrados da Rede Nacional de Cuidados 
Continuados Integrados e noutras estruturas e respostas 
residenciais dedicadas a crianças, jovens e pessoas com 
deficiência, requerentes e beneficiários de proteção 
internacional e a acolhimento de vítimas de violência 
doméstica e de tráfico de seres humanos, bem como os 
utentes internados em estabelecimentos de prestação de 
cuidados de saúde, é determinada de acordo com normas 
e orientações específicas da DGS.

Entrada em vigor 

A referida resolução do conselho de ministros entrou em 
vigor no dia 22 de abril de 2022.

“Da autoria da equipa redatorial” •

• Salas de espetáculos, de exibição de filmes 
cinematográficos, salas de congressos, recintos de 
eventos de natureza corporativa, recintos improvisados 
para eventos, designadamente culturais, ou similares; 

• Recintos para eventos de qualquer natureza e celebrações 
desportivas, designadamente em estádios; 

Continua, porém, a ser obrigatório o uso de máscara nos 
seguintes locais: 

• Estabelecimentos e serviços de saúde; 

• Estruturas residenciais ou de acolhimento ou serviços 
de apoio domiciliário para populações vulneráveis, 
pessoas idosas ou pessoas com deficiência, bem como 
unidades de cuidados continuados integrados da Rede 
Nacional de Cuidados Continuados Integrados; 

• Utilização de transportes coletivos de passageiros, 
incluindo os transportes aéreos, bem como no transporte 
de passageiros em táxi ou TVDE; 

• Locais em que tal seja determinado em normas da 
Direção-Geral da Saúde. 

Realização de testes de diagnóstico de COVID-19 

Deixa de se fixar as regras relativas à realização de testes 
de diagnósticos de COVID-19, passando a prever-se 
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amigo que lhe ensinou o que precisava de saber para 
começar. O João, agora também seu patrão, determinou 
as áreas do Alentejo onde era mais conveniente vender 
(os funcionários eram distribuídos por várias áreas do 
Sul do país), e foi à descoberta de clientes e de um dom 
que só aí soube que tinha. 

O primeiro artigo que vendeu foi um terno de tapetes 
Tejo Rio, a uma cliente a quem ainda hoje vende e 
cuja família viu nascer e crescer. Hoje vende artigos a 
elementos de diferentes gerações da mesma família, até 
porque a maior parte das clientes originais ainda hoje 
o são.  

Trabalhou oito anos para o João até surgir a coragem 
e a oportunidade de comprar a carrinha, material e a 
carteira de clientes que angariou ao longo dos anos, 
tendo aberto a sua própria empresa em 1999. 

E é graças a muito amor à profissão, a dedicação e ao 
empenho que se mantém uma empresa de sucesso.

José Nascimento

Associado nº214 •

Comerciante de Venda ao Domicílio – O percurso

José Manuel Simões do Nascimento, nascido a 8 de 
Junho de 1967 na pacata aldeia Retaxo. Ingressou 
precocemente no mercado de trabalho, com apenas 
catorze anos começou a trabalhar na serração da 
freguesia, na altura para conseguir ajudar os pais, 
o que levou a que se tornasse independente também 
muito cedo. 

Passou por várias áreas profissionais e em 1990 começou 
a ser aliciado por um grande amigo, o João, (hoje, seu 
padrinho de casamento há 30 anos), que já tinha a sua 
própria empresa de comércio de venda ao domicílio. 
Na altura, ainda sem carta de condução e a trabalhar 
na construção civil, em Castelo Branco, José assumiu 
o compromisso de rumar a Santarém (onde estava 
sediada a empresa do João) assim que conseguisse a 
carta de condução. Em Outubro foi para França, para 
uma campanha da maçã, para juntar o dinheiro que 
precisava para pagar a carta de condução, que começou 
assim que chegou a Portugal, três meses depois. 

Em Setembro de 1991 rumou a Santarém em busca 
de uma vida diferente. Acompanhou inicialmente um 

HISTÓRIA DOS ASSOCIADOS
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2. O alargamento dos elementos de prova aceites, de 
forma a incluir, para além de todos os documentos 
referentes à participação do sinistro, também 
fotografias e vídeos.

3. Alterar o tempo para a prescrição de processos IDS/
CIDS, cujo prazo passará a ser de 1 ano a contar da 
data do sinistro.

Esta atualização teve efeito a 10 de janeiro de 2022, 
substituindo todos os textos anteriores e aplica-se aos 
processos novos e em gestão.

Para qualquer informação adicional, agradecemos 
que contactem a nossa equipa, Uma equipa sempre ao 
vosso dispor:

telmo@obicool.pt

Raul@obicool.pt

Halyna@obicool.pt

soraia@obicool.pt

pedro@obicool.pt 

Caro/a cliente e amigo/a,

A  Comissão Executiva da APS revisitou a Convenção 
de Regularização de Sinistros (CRS) e os respetivos 
protocolos que a integram, tendo procedido à sua 
revisão e atualização.

A atualização efetuada pretende:

1. Permitir que sejam regularizados ao abrigo do 
Protocolo IDS os danos materiais dos sinistros em que 
existam também danos corporais. Ou seja, um sinistro 
cuja Declaração Amigável esteja deviamente 
preenchida e assinada pelos dois condutores e que 
tenha a indicação de feridos, passa a ter condições 
para ser regularizado também por esta via. 

No entanto, salientamos que os danos corporais, 
continuam a ser, como até aqui, regularizados pelo 
segurador civilmente responsável pelo sinistro. 
A responsabilidade atribuída a um interveniente 
num processo IDS não significa a atribuição da 
responsabilidade pelos danos corporais decorrentes do 
mesmo sinistro.

ESPAÇO EMPRESA
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PENSEM NISTO!...

Todos juntos seríamos mais fortes a união faz a força, há 
um ditado antigo que diz na saúde, no pronto-a-vestir, 
na sapataria, no supermercado, os preços são todos 
iguais para os ricos e para os pobres e mais remediados, 
pensem nisto pois são palavras de união e não de poder. 
Cada um faz o melhor que sabe, esta equipa e todas 
outras fazem o melhor que sabem, estamos aqui para 
fazer o melhor possível, para todos nós há coisas que se 
tentam fazer mas não se consegue, mas nunca baixamos 
os braços, olhamos sempre para lá longe.

Em 1995 eu sempre achei que tínhamos que ter algo para 
a longo prazo termos uma actividade, não andarmos 
à deriva. Eu sempre vi nestes anos passados que o 
futuro não era risonho. Pois meus amigos está à vista 
a realidade, cá estamos nós a atravessar uma fase de 
crise económica mundial. Será que se nós estivéssemos 
como nos anos oitenta, estaria esta actividade em curso? 
Será que muitos dos nossos herdeiros não irão precisar 
da APCVD para seguirem o seu futuro? Para isso 
precisamos que isto vá para a frente, forte, sem medos e 
sem dúvidas, há muitos jovens que precisam disto, como 
muitos de nós também. 

São meras consciências de um jovem muito novo, que 
já previa o futuro negro mas como os beirões nunca 
desistiram, todos juntos seremos capazes de enfrentar 
todos os problemas, todos os obstáculos.

Força a todos um grande abraço.

Associado nº6

J.Mateus •

A APCVD é uma associação com raízes muito fortes, 
na maioria somos beirões e de concelhos vizinhos. 
Criada para defender os direitos e os problemas dos seus 
associados, todas as suas funções e competências são a 
proveito dos seus interesses, pois esta direção e todos os 
seus órgãos sociais lutam para que isso aconteça.

Sou só um associado que leva quase meio século a 
bater portas e que tem muito orgulho em ter sido sócio 
fundador.

Estas palavras ou outras mais, não são para dar lições 
de moral a ninguém, mas sim para alertar todos os seus 
associados. Nos sobrevivemos com a maioria das receitas 
dos nossos fornecedores, fabricantes, etc. 

Tenho a consciência que tudo depende de nós para que 
tudo corra bem. 

Por exemplo as firmas que acreditam em nós, mas 
com pensamentos no retorno e nós por vezes andamos 
distraídos, só há uma oportunidade para que tudo corra 
bem, que é a união nas compras pois há muitas empresas 
que nós compramos e que deviam colaborar mais 
connosco e ter mais consideração pela nossa actividade 
e associados da nossa Associação.

Temos que ajudar quem nos ajuda e incentivar para que 
colegas, que não são associados se juntem a nós, porque 
muitos fazem o mesmo e acabam por andar à nossa 
sombra. Devíamos de trabalhar mais neste assunto e os 
fornecedores também são culpados porque vendem a 
eles ao mesmo preço, por vezes não se olha a meios nem 
a interesses, cada um caça com o seu próprio cão. 
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INCENTIVO PARA COMPRA DE 
VEÍCULOS ELÉTRICOS NOVOS

Valor do incentivo e requisitos dos veículos 
Veículos ligeiros de passageiros

O incentivo tem o valor de € 4.000,00 (quatro mil euros) 
para pessoas singulares, sendo atribuído por cada 
veículo 100% elétrico novo, isto é, cujo primeiro 
registo tenha sido feito em nome do candidato, 
após 1 de janeiro de 2022. 

As pessoas coletivas não beneficiam de qualquer 
apoio na aquisição de veículos ligeiros de 
passageiros 100% elétricos. 

Este incentivo abrange apenas automóveis ligeiros 
de passageiros novos, da categoria M1, conforme 
classificação do Instituto da Mobilidade e dos 
Transportes, IP (IMT) e devidamente homologados. 

Foi publicado em Diário da República o Despacho 
n.º 3419-B/2022, de 22 de março, que veio aprovar 
o Regulamento de Atribuição do Incentivo pela 
Introdução no Consumo de Veículos de Emissões 
Nulas no Ano de 2022. 

Este incentivo criado pelo Ministério do Ambiente 
e da Ação Climática, à semelhança do que sucedeu 
nos anos anteriores, é um mecanismo que apoia 
a aquisição de veículos elétricos, dando assim 
continuidade à implementação de medidas de 
aceleração da apropriação de energias de tração 
alternativas e ambientalmente mais favoráveis, como a 
tração 100 % elétrica, considerando o seu contributo 
para a melhoria da qualidade do ar, redução de ruído 
e descarbonização, de forma a cumprir o compromisso 
de atingir a neutralidade carbónica até 2050.
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elétrica, a que é construída especificamente para 
o transporte de passageiros, objetos volumosos ou 
reboques destinados a esse fim. 

Bicicletas elétricas para uso citadino 

O incentivo tem o valor de 50% do valor da bicicleta, 
até ao limite máximo de € 500,00 (quinhentos euros), 
incluindo IVA, cuja primeira aquisição tenha sido feita 
em nome do candidato, após 1 de janeiro de 2022. 

Considera-se bicicleta elétrica para uso citadino, as que 
são construídas especificamente para o uso citadino, 
não incluindo bicicletas destinadas a uso desportivo, 
nomeadamente, para circuitos de cross ou montanha, 
nem trotinetes ou velocípedes de outro tipo.

Motociclos, Ciclomotores, triciclos, quadriciclos 
e outros dispositivos de mobilidade elétricos 

O incentivo pela aquisição de motociclos, ciclomotores, 
triciclos, quadriciclos e dispositivos de mobilidade 
pessoal, elétricos, tem o valor de 50% do valor do 
veículo ou dispositivo, incluindo IVA, até ao limite 
máximo de € 500,00 (quinhentos euros), cuja primeira 
aquisição tenha sido feita em nome do candidato, após 
1 de janeiro de 2021. 

O incentivo abrange: 

• Motociclos de duas rodas ou ciclomotores 
exclusivamente elétricos, que possuam homologação 
europeia e estejam sujeitos a atribuição de matrícula, 
com exclusão daqueles classificados como enduro, 
trial ou como sidecar, conforme a classificação do 
Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I. P. 
(IMT, I. P.); 

• Triciclos ou quadriciclos exclusivamente elétricos, 
das categorias L5e, L6e ou L7e, com homologação 
europeia, conforme classificação do IMT e cuja 
primeira aquisição e matrícula, se aplicável, tenham 

São elegíveis veículos introduzidos no consumo por 
meio de contrato de compra e venda ou de contrato 
de locação financeira celebrados após 1 de janeiro de 
2022 e com a duração mínima de 24 meses, não sendo 
aceites outras formas de locação. 

Importa ainda referir, que não são elegíveis veículos 
cujo custo final de aquisição seja superior a 62.500,00 
(sessenta e dois mil e quinhentos euros), incluindo IVA 
e todas as despesas associadas.

Veículos ligeiros de mercadorias 

O incentivo tem o valor de € 6.000,00 (seis mil euros), 
incluindo IVA, independentemente de se tratar de 
pessoa singular ou coletiva, sendo atribuído por cada 
veículo 100% elétrico novo, isto é, cujo primeiro 
registo tenha sido feito em nome do candidato, após 1 
de janeiro de 2022. 

Este incentivo abrange apenas automóveis ligeiros 
de mercadorias novos, da categoria N1, conforme 
classificação do Instituto da Mobilidade e dos 
Transportes, IP (IMT) e devidamente homologados. 

São elegíveis veículos introduzidos no consumo por 
meio de contrato de compra e venda ou de contrato 
de locação financeira celebrados após 1 de janeiro de 
2022 e com a duração mínima de 24 meses, não sendo 
aceites outras formas de locação.

Bicicletas de Carga 

O incentivo tem o valor de 50% do valor da bicicleta 
de carga com assistência elétrica, até ao limite máximo 
de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros), incluindo IVA, 
ou de € 1.000 (mil euros) no caso de bicicletas de carga 
sem assistência elétrica, cuja primeira aquisição tenha 
sido feita em nome do candidato, após 1 de janeiro de 
2022. 

Considera-se bicicleta de carga, com ou sem assistência 
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Neste apoio apenas estão abrangidas bicicletas 
convencionais, sem assistência elétrica, destinada a uso 
citadino, excluindo-se bicicletas para uso desportivo, 
nomeadamente, circuitos de cross, montanha, e 
trotinetes e velocípedes de outro tipo.

Carregadores para veículos elétricos 

Foi introduzida uma nova modalidade de incentivo, 
relativo a carregadores para veículos elétricos, no valor 
de 80% do valor de aquisição do carregador, incluindo 
IVA, até ao máximo de € 800 (oitocentos euros) por 
carregador, correspondendo um carregador a um lugar 
de estacionamento, ao qual pode acrescer 80 % do 
valor da instalação elétrica associada ao carregador 
adquirido, incluindo IVA, até ao máximo de € 1.000 
(mil euros) por lugar de estacionamento. 

Este incentivo está limitado a um carregador por 
condómino, até ao limite de 10 (dez) carregadores por 
condomínio/CPE (Código de Ponto de Entrega). 

O incentivo fica condicionado à ligação do carregador 
à rede Mobi.E, constituindo-se o condómino num 
Detentor de Pontos de Carregador junto da Mobi.E. 

Aos referidos valores acresce ainda o pagamento pelo 
Fundo Ambiental da Tarifa da Entidade Gestora da 
Mobilidade Elétrica aos Detentores de pontos de 
Carregamento, por um período de 24 meses a contar 
da data de aprovação do incentivo. 

Os carregadores devem ser instalados em espaços 
comuns de uso privado, associados a unidades 
multifamiliares de habitação em propriedade 
horizontal, devendo as candidaturas ser apresentadas 
por moradores ou administrações de condomínio para 
lugares de estacionamento num mesmo condomínio/
CPE.

Para efeitos do presente benefício, são considerados 
moradores os residentes ou os proprietários que 

sido feitas em nome do candidato após 1 de janeiro 
de 2022; 

• Qualquer dispositivo destinado à mobilidade de 
pessoas ou mercadorias, especialmente concebidos 
pelo fabricante para poder transportar passageiros 
ou objetos volumosos em espaços públicos, incluindo 
trotinetas e monorrodas, de propulsão elétrica, não 
incluídos nas restantes tipologias, cuja primeira 
aquisição e matrícula, se aplicável, tenham sido feitas 
em nome do candidato após 1 de janeiro de 2022.

Bicicletas Citadinas Convencionais 

O incentivo tem o valor de 20% do valor da bicicleta, 
incluindo IVA, até ao limite máximo de € 100,00 (cem 
euros) por cada bicicleta nova, cuja primeira aquisição 
tenha sido feita em nome do candidato após 1 de 
janeiro de 2022. 
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à instalação de 10 (dez) carregadores, a um mesmo 
condomínio/CPE. 

Quanto aos restantes veículos a atribuição do apoio 
está limitada um incentivo por pessoa singular e quatro 
incentivos por pessoas coletivas.

O número de incentivos para veículos das várias 
categorias não é cumulativo, podendo o mesmo 
beneficiário usufruir de incentivos de mais do que uma 
categoria em simultâneo até aos referidos limites. 

O incentivo não pode ser atribuído a empresas que 
tenham como atividade principal ou secundária(s) o 
comércio de veículos, nos seguintes termos: 

• Para ter acesso ao incentivo à introdução de veículos 
ligeiros de mercadorias, o comprador não pode ter 
como CAE principal ou secundário(s) o referente ao 
comércio de automóveis ligeiros, ou seja, 45110; 

• Para ter acesso ao incentivo à introdução de 
motociclos e ciclomotores elétricos, o comprador 
não pode ter como CAE principal ou secundário(s) 

sejam pessoas singulares, os quais podem apresentar 
candidaturas individuais ou conjuntas, sendo que as 
candidaturas conjuntas devem ser acompanhadas de 
acordo escrito dos moradores, conforme o modelo 
disponibilizado pelo Fundo Ambiental. 

Beneficiários 

Com exceção dos veículos ligeiros de passageiros, cujos 
únicos beneficiários são as pessoas singulares, podem 
beneficiar dos referidos apoios as pessoas singulares e 
coletivas. 

No caso dos veículos ligeiros de passageiros, o número 
de unidades de incentivo atribuídas ao mesmo 
beneficiário está limitado a 1. 

No caso dos veículos ligeiros de mercadorias, o 
número de unidades de incentivo atribuídas ao mesmo 
beneficiário está limitado a 1 para as pessoas singulares 
e 2 para as pessoas coletivas. 

No caso dos carregadores para veículos elétricos, prevê-
se o limite de 10 (dez) incentivos, correspondentes 
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Identificação Fiscal. 

• No caso de o requerente ser uma pessoa coletiva, 
deverá remeter cópia de Certidão de Registo Comercial 
ou código de acesso à certidão permanente, e cópia 
de documentos de identificação dos representantes 
da sociedade com poderes para a obrigar; 

• Comprovativo de regularização da situação 
tributária do candidato ou, preferencialmente, 
autorização para consulta da situação tributária; 

Comprovativo de regularização da situação 
contributiva do candidato ou, preferencialmente, 
autorização para consulta da situação contributiva; 
Número de Identificação bancária.

Relativa ao veículo/meio de mobilidade: 

• Fatura de aquisição do veículo com data posterior 

o referente ao comércio de motociclos, isto é, 45401. 

Apresentação do pedido

O pedido de atribuição de incentivo deve ser apresentado 
online através do site do Fundo Ambiental. 

Após a submissão do pedido, o candidato é notificado, 
por correio eletrónico, da respetiva confirmação, 
contendo a data e hora do mesmo. 

Documentos 

Além do preenchimento do formulário online 
disponível no site do Fundo Ambiental acima referido, 
deverá ser anexa a seguinte documentação: 

Relativa ao candidato: 

• Cópia de documentos de identificação: Cartão 
de Cidadão ou Bilhete de Identidade e Número de 

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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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!

documento anexo, em como o veículo é fabricado 
para uso citadino ou para transporte de carga, 
conforme a situação aplicável; 

O direito ao incentivo é reconhecido pelo Fundo 
Ambiental, através da atribuição do número 
sequencial correspondente, pela ordem da data e hora 
de submissão do pedido de atribuição de incentivo, 
desde que o número atribuído seja inferior ou igual a: 

• 1300 incentivos ou € 5 200 000 para veículos ligeiros 
de passageiros; 

• 150 incentivos ou € 900 000 para veículos ligeiros 
de mercadorias; 

• 300 incentivos ou € 450 000 para bicicletas de carga; 

• 4550 incentivos ou € 2 275 000 para bicicletas 
citadinas elétricas; 

a 1 de janeiro de 2022, em nome do beneficiário, 
em que conste o número de chassis, se aplicável, 
devendo ainda ser feita prova de matrícula a favor do 
beneficiário, através do documento único automóvel 
ou em outro documento; 

• No caso de o veículo ser introduzido no consumo 
em regime de locação financeira (leasing), no lugar da 
fatura deve ser inserida cópia do contrato de locação 
financeira, em nome do beneficiário, com o número 
de chassis e/ou matrícula, com duração mínima de 
24 meses e com data posterior a 1 de janeiro de 2022. 
Nos casos de contratos de locação financeira deverá 
ser feita prova da entrega do veículo ao candidato ao 
apoio, através da submissão de auto de entrega do 
veículo ou documento equivalente;

• No caso de bicicletas deve ser apresentada uma 
declaração do vendedor, na fatura, no recibo ou em 
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• 1050 incentivos ou € 525 000 para motociclos, 
ciclomotores, triciclos, quadriciclos e outros 
dipositivos de mobilidade pessoal, elétricos; 

• 1500 incentivos ou € 150 000 para bicicletas 
citadinas convencionais; 

• 270 incentivos ou € 500 000 para instalação de 
carregadores de veículos elétricos; 

O beneficiário é notificado, por correio eletrónico, do 
reconhecimento do direito ao incentivo, contendo a 
indicação dos números sequenciais atribuídos.

Pagamento do incentivo 

O pagamento do incentivo é efetuado por transferência 
bancária para a conta do beneficiário, que o mesmo 
deve identificar no processo de submissão, assim que 
estejam reunidas as condições para o exercício do 
direito ao incentivo. 

No caso dos carregadores de veículos elétricos, o 
pagamento da tarifa, por 24 meses, será faturado 
pela Mobi.E diretamente ao Fundo Ambiental após 
comunicação de aprovação da candidatura, com data 

igual à da aprovação e será liquidada diretamente pelo 
Fundo Ambiental à Mobi.E. 

Obrigações dos beneficiários 

Os beneficiários ficam obrigados, após receção 
do incentivo, a manter a posse dos veículos e dos 
carregadores por um período não inferior a 24 meses a 
contar da data de aquisição. 

Aos beneficiários fica vedada a possibilidade de 
exportarem os veículos que tenham sido objeto deste 
incentivo, em virtude de o principal objetivo do 
programa ser a introdução no território nacional de 
veículos ambientalmente mais favoráveis.

Período de candidaturas 

As candidaturas para beneficiar do presente apoio 
devem ser submetidas até ao dia 30 de novembro de 
2022.

“Da autoria da equipa redatorial” •
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Somos uma Indústria jovem e dinâmica, atualmente com 26 colaboradores, 
focamo-nos na produção de sofás, camas, cadeirões e cadeiras, também somos 
compevos em algumas linhas de mobiliário, para mais informações, não deixe 
de contactar, diretamente poderá fazê-lo através do email:  filipe@filcosta.com
ou 964249014 Filipe Costa contacto direto do gerente da empresa. Para vosso apoio, 
temos catálogos �sicos, amostras de tecidos e madeiras.

Rua do Industrial Nº54
4590-079 Carvalhosa – Paços de Ferreira 
255143264 – 913854248 – geral@filcosta.com
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APOIOS NO ÂMBITO DO
CONFLITO ARMADO NA UCRÂNIA produção provocada pelo conflito armado na Ucrânia, 

b) Definir medidas de apoio às famílias, trabalhadores 
e empresas no âmbito do conflito armado na Ucrânia, 

c) Criar medidas excepcionais que visam assegurar 
a simplificação dos procedimentos de produção de 
energia a partir de fontes renováveis.

Na mesma reunião extraordinária, o Conselho de 
Ministros aprovou, ainda, o projecto de proposta de lei 
que altera a Lei de Enquadramento Orçamental.

O governo clarificou ainda que para os combustíveis, 
e enquanto o país não recebe luz verde por parte da 
Comissão Europeia, irá avançar com uma redução 
do Imposto sobre Produtos Petrolíferos equivalente 
à redução do IVA para 13%, serão mantidos os 
mecanismos de compensação dos aumentos de receita 
fiscal e alargada a suspensão do aumento da taxa de 
carbono até 31 de Dezembro.

Em relação à electricidade, foi já apresentada pelo 
governo em Bruxelas uma proposta ibérica que limita o 
contágio dos preços da electricidade pelo preço do gás.

Finalmente irão existir apoios às famílias vulneráveis, 
para que as mesmas consigam fazer face ao acréscimo 
de custo dos bens essenciais, sendo alargado a todas 
as famílias titulares de prestações sociais mínimas as 
medidas de apoio ao preço do cabaz alimentar e das 
botijas de gás. •

O Conselho de Ministros extraordinário aprovou no 
passado dia 08/04/2022 um conjunto de novas medidas 
de emergência para conter o aumento dos preços 
energéticos e agro-alimentares.

A lista de medidas será apresentada de forma mais 
concreta no dia 11/04/2022, sendo apenas referido 
que o projecto de proposta de lei consagra medidas 
“de natureza extraordinária e temporária” para fazer 
face aos efeitos decorrentes do aumento dos preços dos 
combustíveis.

O referido conselho de ministros aprovou ainda outros 
diplomas que visam:

a) Estabelecer um sistema de incentivos para apoiar as 
indústrias intensivas em gás, e para criar um regime 
excepcional e temporário de compensação destinado 
aos profissionais da pesca pelo acréscimo de custos de 

TLF  224 113 391

FAX  224 152 370

Rua S. João de Sobrado, 4780 4440-339 Sobrado VLG

TLM 934 743 771

EMAIL  jmestofos@gmail.com
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Nelson Santos
Comercial

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

Grandes marcas 
para sua casa
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Rua Fontes de Vila, 257 - 4615-101 FIGUEIRÓ Santa Cristina
Tel. 255 490 970 - Fax 255 490 979 • E-mail: armantexteis@sapo.pt

(Serrinha - Lixa) PORTUGAL

Têxteis Lar - Bordados - Lingerie - Tapeçarias
Household - Textiles - Handcraft Textiles - Rugs

Armando M. Macedo, Lda.

Importação / Exportação

APOIO AO SECTOR DOS 
TRANSPORTES Paralelamente, são criados dois apoios para o setor dos 

transportes: 

i) um para o setor dos transportes de mercadorias 
por conta de outrem, a conferir aos operadores 
de veículos que utilizem combustíveis fósseis, que 
comprovadamente tenham a inspeção periódica 
obrigatória válida e que estejam licenciados pelo 
Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I. P., para o 
transporte de mercadorias por conta de outrem, tendo 
por referência o período entre 1 de janeiro de 2022 e 31 
de março de 2022; 

ii) outro para o setor do transporte individual 
e remunerado de passageiros em veículos 
descaracterizados a partir de plataforma eletrónica. 

Por fim, e no mesmo sentido, o referido Decreto-
lei altera o regime complementar de diferimento de 
obrigações fiscais a cumprir no primeiro semestre de 
2022, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 125/2021, de 30 
de dezembro, alargando-o a todas as empresas do setor 
dos transportes.

Dra. Sónia Teixeira

Advogada •

Foi publicado em Diário da República no dia 25 de 
Março de 2022 o Decreto-Lei n.º 28-A/2022 de 25 de 
Março que estabelece medidas de apoio às famílias e 
às empresas no âmbito do conflito armado na Ucrânia.

O referido Decreto-lei tem por base a situação de 
conflito armado que se verifica na Ucrânia, e que gerou 
uma crise humanitária em larga escala. Neste contexto, 
a Resolução do Conselho de Ministros n.º 29-A/2022, 
de 1 de março, veio estabelecer os critérios específicos 
da concessão de proteção temporária a pessoas 
deslocadas da Ucrânia, em consequência dos recentes 
conflitos armados vividos naquele país. Por outro lado, 
e em consequência do referido conflito, verifica -se já 
um aumento de preço de bens alimentares de primeira 
necessidade e dos combustíveis. Neste âmbito, é criado 
um apoio extraordinário para mitigação dos efeitos do 
aumento extraordinário dos preços dos bens alimentares 
de primeira necessidade nas famílias beneficiárias da 
tarifa social de eletricidade por referência ao mês de 
março de 2022. Este apoio tem o valor de € 60,00 por 
agregado familiar e é pago pela segurança social, no 
mês de abril de 2022. 
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CONTRATO DA VENDA AO DOMICÍLIO

Foi revisto e actulaizado o nosso Contrato de Venda ao Domicilio. Junto colocamos a minuta do referido contrato. 
Caso pretendem que vos seja enviado por email, é só nos contactarem.

 

1 – A Vendedora, é dona e legitima possuidora do(s) bem(s) referido(s) no verso e dele(s) faz entrega, em perfeito estado, à Comprador(a) no 

mesmo indicada que dele(s) fica fiel depositária. 

2 – A comprador(a) terá direito a usar o bem(s) indicado enquanto cumprir o contrato, obrigando-se a mantê-lo em bom estado de conservação e 

funcionamento se fôr o caso, mas a Vendedora poderá, sem restrições, fiscalizar as condições de utilização, transferindo até o bem, se o julgar 

necessário, para as suas instalações, podendo retê-lo para salvaguarda dos seus direitos, quando a compradora deixar de cumprir o contrato. 

3 – A Vendedora reserva para si a propriedade do(s) dito(s) bem(s) até integral pagamento do preço. Até que isso suceda não pode o 

Comprador(a) vender, alienar ou onerar por qualquer forma o(s) mesmo(s) bem(s), nem ceder o seu uso obrigando-se ainda em caso de apreensão 

judicial a exibir o presente documento e fazer constar em auto que o(s) bem(s) lhe pertence(m), dados os termos e condições deste contrato. 

4 – A Vendedora garante: 

a) A entrega ao Comprador(a) da garantia do fabricante do produto objecto da venda perante o qual deverão ser apresentadas quaisquer 

reclamações por defeito de fabrico ou avaria por uso normal durante o período de garantia. 

b) A Vendedora dará o apoio necessário ao Comprador(a) para que esta possa fazer funcionar a garantia em caso de necessidade. 

c) No caso de produto que não disponha de garantia por parte do fabricante a Vendedora garante a substituição e reparação das peças com 

defeito de fabrico, ou avariadas por uso normal do bem(s) durante o período de garantia. 

5 – A Vendedora não garante nas seguintes condições: 

a) Quando se verifica negligência, uso anormal do bem(s) como seja exposições às intempéries, maus tratos, obstrução motivada por calcário, 

variações de corrente eléctrica, etc. 

b) Quebra de vidros, plásticos e demais partes quebráveis. 

c) No caso de reparações efectuadas sem autorização prévia da Vendedora. 

d) Na falta de cumprimento do contrato e quando as prestações em dívida excederem 1/8 do preço total. 

Notas: 1. Quando em qualquer das condições descritas em 5. houver intervenção da Vendedora serão de conta do comprador todas as despesas 

efectuadas e necessárias para colocar novamente o bem, em situação de utilização. 

              2. A Vendedora não se responsabiliza por qualquer dano provocado pela utilização indevida do bem. 

6 – A falta de cumprimento ou cumprimento defeituoso, no todo ou em parte, do estipulado neste contrato pelo Comprador(a), implica para este: 

a) A obrigação de restituir o(s) bem(s) à Vendedora; b) A obrigação de ressarcir a Vendedora de todos os prejuízos por esta sofridos em 

consequência do incumprimento defeituoso do contrato no mínimo equivalente à desvalorização a seguir indicada, calculada sobre o valor do 

contrato e pelo tempo correspondente à posse do referido(s) bem(s): Até 2 meses 30%; até 4 meses 40%; até 8 meses 50%; até 12 meses 60%; até 

18 meses ou mais 75%; c) A perda a favor da Vendedora das importâncias entregues. 

7 – Em qualquer caso a(s) importância(s) em dívida e não paga(s) na data convencionada vence juros de mora à taxa legal prevista no art.º 102 do 

Código Comercial. 

8 – A apresentação de qualquer reclamação perante o fabricante ou perante a Vendedora, conforme for o caso, não extingue nem modifica a 

obrigação de pagar as prestações do preço estipulado no contrato. Apenas serão aceites reclamações por escrito. 

9 – Constituem direitos do(a) Comprador(a): 

a) Poder resolver o contrato dentro do prazo de catorze dias úteis contados da data da sua assinatura ou desde esta última e até sete dias úteis 

ulteriores à entrega da mercadoria, se esta for posterior. 

b) Sem prejuízo de outra forma de notificação, entende-se exercido pelo(a) Comprador(a) o direito a que se refere o número anterior através da 

expedição, nos prazos aí previstos, por carta, correio electrónico ou por qualquer outro meio de prova nos termos gerais, comunicando á 

entidade Vendedora ou à pessoa para tal designada no contrato a vontade de o resolver. 

c) Em caso de resolução o Comprador(a) deve conservar as mercadoras, de modo a poder restitui-las em devida forma em prazo não superior a 

quinze dias úteis a contar da sua recepção, à entidade vendedora ou à pessoa para tal designada no contrato. 

d) O Comprador(a) deve ser reembolsado das despesas decorrentes da devolução no prazo de 30 dias úteis a contar da data em que a tenha 

efectuado. 

10 - Garantia e Assistência pós-venda 

a) Garantia do fabricante: _________ meses  ________ anos. 

b) Garantia da Vendedora,  no caso de não existir garantia do fabricante: 

        _____ meses ____ anos 

c) A assistência da Vendedora é prestada na sua sede ou em outro local que por escrito for indicado. 

 

VENDA AO DOMICÍLIO 
         Contrato Nº        Data __/__/__ 

 

Entidade Vendedora - Nome ______________________________________________________ Cont 

nº _____________, residente __________________________________________, Código Postal 

_________________ Localidade _________________  

Comprador(a) – Nome _____________________________________________ Cont nº _____________, portador 

do Cartão de Cidadão n.º__________, válido até _______, residente 

__________________________________________, Código Postal _________________ Localidade 

_________________ telef. Residência ____________ telemóvel ________________ 

 

Adquiriu a seguinte mercadoria: 

   Código do Artigo  Quant.                            Designação            Valores 

    

    

    

    

         

        Total ................. ___________€ 

          Entrada............. ____________€ 

        Res. a Cobrar.... ____________€ 

- Restante a cobrar em ____ prestações mensais, iguais e sucessivas de: _____________Euros, com vencimento 

no dia _____ de cada mês e a _____ prestação será de : ___________________Euros. 

       ___ CTT  ___ à Porta  ____no Banco/Dependência - __________________ conta nº_____________ 

- Local de entrega: ______________________________________________________________ 

- Aplicam-se ao presente contrato as cláusulas constantes no verso. 

- Obs.: IVA incluindo à taxa ___% 

- Guia de transporte nº _______ 

- A residência do comprador(a) é o domicílio convencionado para efeitos de citação ou notificação. 

- Os dados pessoais fornecidos pelo Segundo Outorgante poderão ser utilizados e/ou tratados pelo 

Primeiro Outorgante de acordo com o Regulamento Geral de Protecção de Dados, com vista ao 

cumprimento do presente contrato e à prossecução da actividade do Primeiro Outorgante, no respeito 

pelos direitos e interesses do Segundo Outorgante. O Segundo Outorgante declara expressamente que 

consente e autoriza o Primeiro Outorgante a recolher, conservar e disponibilizar a terceiros, no 

âmbito das finalidades do presente contrato, os seus dados recolhidos, podendo, a todo o momento, 

consultá-los, solicitar a sua alteração, rectificação, redução ou eliminação, quer por escrito, quer 

pessoalmente. 

 

                 ________________               _________________ 
                     O Vendedor            O Comprador 
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COLABORAÇÃO NO PRESTANEIRO

Solicitamos uma vez mais a colaboração de todos 
os associados no nosso boletim informativo – “O 
Prestaneiro”, com as suas histórias e peripécias ao logo 
da vida.

Em cada boletim vai uma História de um colega, 
pelo que agradecíamos que as fizessem chegar a cada 
trimestre, para que sejam publicadas.

Colabore, participe, envie a sua história, para poder 
compartilhar com todos nós.

Também o espaço empresa é uma forma de 
agradecimento às empresas que fazem publicidade. 
Temos tido o cuidado de contactar todas as empresas no 
sentido de fazer a página dedicada ao espaço empresa. 
Muitas por sua vontade, ainda não participaram, mas 
sugerimos que nos contactem caso decidam participar. 
Para nós é com muito gosto que oferecemos este 
harmonioso espaço. •

DECLARAÇÃO DE
PROTEÇÃO DE DADOS

A Direcção vem uma vez mais solicitar o seu 
consentimento para recolha, tratamento e partilha 
dos vossos dados pessoais com os nossos parceiros e 
patrocinadores.

De acordo com o Regulamento, a APCVD necessita 
do consentimento expresso de todos os associados para 
poder partilhar os vossos dados, pelo que solicitamos 
que preencham e assinem a declaração que já vos foi 
enviada e nos devolvam para a nossa sede.

Não esquecendo também a necessidade das declarações 
assinadas pelos vossos clientes. Caso precisem das 
mesmas, é só nos contactarem. Nós enviaremos de 
novo. •

QUOTAS VENCIDAS

Uma das preocupações desta direcção e para o bom 
funcionamento desta associação, é ter as contas todas 
em ordem e para tal as quotas também deveriam estar 
em dia.

Sabemos que por vezes não é fácil fazerem os pagamentos 
mensalmente, o que custa muito menos para o associado 
e para a APCVD é a maneira mais viável de ter as quotas 
regularizadas.

Sendo assim apelamos uma vez mais para não acumular 
valores, aconselhamos que façam os pagamentos por 
débito directo, NIB:  0010 0000 20457180001 39. •

FÉRIAS

Estamos quase a chegar aos tão desejados meses de 
Verão e com eles a vontade de tirar uns dias de descanso, 
com a família e amigos. Descanso esse bem merecido, 
após um logo ano de muito trabalho.

A Direcção deseja a todos bom descanso e uns excelentes 
dias de férias. •

DIVERSOS
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