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EXECUÇÃO GRÁFICA

Começa aqui mais um número do nosso Prestaneiro, 
mais uma oportunidade de comunicarmos uns com os 
outros, mais um sinal que estamos vivos.

A mensagem com que abrimos este número é mais uma 
vez a de dar uma palavra de força e ânimo a todos os 
associados, as dificuldades são conhecidas de todos e 
não vale a pena estar a insistir nelas nem a pintá-las com 
cores ainda mais negras.

Recentemente o Governo anunciou algumas medidas de 
apoio à população, sobretudo à mais carenciada, que nos 
dão um pouco de esperança que o poder de compra não 
caia assim tanto e que a nossa actividade – que, como 
temos insistido, é também uma actividade de apoio 
às populações mais dispersas e com menos recursos 
– possa continuar a ser exercida com dignidade e 
vantagens mútuas para todos os envolvidos, produtores, 
distribuidores e consumidores. 

É preciso lembrar sempre que os produtos são fabricados 
mas alguém tem que os fazer chegar aos consumidores 
em condições de qualidade e bom funcionamento.

É este o nosso papel, vender, ter o lucro legítimo e justo, 
mas vender com o apoio necessário para que o produto 
possa desempenhar a sua função.

É uma actividade útil e necessária da qual nos devemos 
orgulhar e tentar fazer cada vez melhor. 

E que ninguém tenha dúvidas que é disto que depende a 
nossa sobrevivência. •

A Direção
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FÉRIAS!!! APCVD
OS ÚLTIMOS 10 ANOS

Após estas, sentimo-nos mais leves principalmente 
a mente de todos nós. Mais um ano em que podemos 
agradecer a Deus por estarmos cá com saúde e com 
força para enfrentar o nosso dia-a-dia.

Desejo um bom recomeço a todos os associados, muita 
saúde para todos assim como para seus familiares. 

Quero agradecer aos meus colegas de direção e a todos 
os que participaram nesta iniciativa, para que a APCVD, 
ou melhor dizendo, que todo o trabalho envolvente, seja 
levada a bom porto. 

Agradeço também o empenho e a dedicação da nossa 
secretaria, o meu muito obrigado por todos estarmos 
presentes nesta caminhada tão importante e tão difícil 
por tudo o que temos passado, mas tudo vai terminar 
bem.

Somos uma família à qual em nome de todos os 
associados queremos desejar bons negócios e também 
às empresas fornecedoras que tanto delas dependemos 
para que isto tudo funcione. 

Espero que as férias tenham dado para carregar baterias 
para mais um ano positivo que nós temos que enfrentar 
daqui em diante 

Pois a nossa actividade é como muitas que irão ser 
afetadas a médio e a longo prazo. 

Vai ser difícil, para muitos pequenos empresários 
de diversos ramos, mas como nós somos capazes de 
enfrentar qualquer obstáculo, vamos em frente.

Estamos a passar por momentos difíceis, tudo a encarecer 
e a haver menos poder de compra, que nos vai afectar 
muito. Com o decorrer do tempo, vai desaparecer pouco 
a pouco a classe média é vai ficar só o rico e o pobre.

Mediante tudo isto, deixo uma palavra de ânimo 
e também um alerta, quem não tenha dívidas que 
temporariamente não se meta nelas.

Pois toda a Europa e todo o mundo estão numa situação 
de guerra que não se adivinham bons tempos, mas 
temos que aceitar e acreditar que dias melhores virão. •
Forte abraço 

José Carlos Dias Mateus

Associado nº6

No seguimento do Prestaneiro anterior, nº102 vou 
continuar a descrever os assuntos mais relevantes dos 
últimos dez anos da nossa associação. Posso dizer que 
foi uma abordagem que me deu muito gosto, muito 
entusiamo em fazer, recordar grandes momentos que se 
foram vivendo ao logo destes anos.

Todos os órgãos sociais estiveram envolvidos, mas 
como todos temos conhecimentos, são as Direcções 
que despendem mais do seu precioso tempo, para dar 
continuidade a todos assuntos, tarefas, organizações que 
se vão desenrolando ao longo do tempo.
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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

Também com o Grupo Obicool, se celebrou um protocolo 
para que todos os associados obtivessem regalias a nível 
de vários ramos de seguros. Esta empresa oferece ainda 
outos serviços como contabilidade e informática.

Os anos 2015 e 2016, além dos outros assuntos, 
destacou-se, a celebração de protocolos, Malhas Sopi 
e representante da Pier Cardin, qualidade a preços 
competitivos.

Vizetextil, Ourigo, Opção de Tecidos e Sampedro, a nível 
de têxteis e ainda com a Artauria, no ramo imobiliário e 
estofos. Todas estas parcerias têm como objectivo bons 
preços nos mais diversos produtos.

Em 2016, decorreu a visita a fábrica – Lameirinho, 
no dia 28 de Setembro. Os associados tiveram a 
oportunidade de analisar de perto, alguns dos produtos 
que comercializam. 

Logo de seguida a 30 de Maio de 2017, visitamos a 
Flama S.A, ambas muito positivas e enriquecedoras. 
Além dos associados poderem apreciar o fabrico de 
vários produtos, estas visitas serviram também como 
uma forma de convívio.

Os 20 anos da APCVD, foram celebrados na vila de 
Oleiros a 22 de Outubro de 2016. 

Criação de um grupo no WhatsApp, para poder estreitar 
as comunicações entre os associados.

Protocolo com a Nós empresas, possibilidade de ter mais 
uma empresa na área das comunicações.

Curso de informática para os associados, começou em 
Fevereiro de 2018, com 15 alunos, foi dividido em duas 
turmas e as aulas decorreram aqui na sede da nossa 
Associação. Uma boa iniciativa para que os associados 
pudessem adquirir novos conhecimentos a nível 
informático.

Mais parcerias com as empresas Orima, Electro-
Pontécnica, Lar Ibérico e JM Estofos.

No Prestaneiro nº91, em Setembro de 2019, volta-se 
a ter a preocupação de alterar a imagem de capa. Esta 
capa como podem verificar é bem alusiva a Venda ao 
Domício. 

A APCVD, é sem dúvida uma associação sólida, que 
ao logo de todo este tempo, tem feito de tudo para que 
a actividade dos seus associados seja desenvolvida sem 
sobressaltos e que seja um grande orgulho para todos, 
os que dela fazem parte.

Em 2011, a Direcção presente, lançou um assunto de 
grande importância para a APCVD e seus associados 
uma possível Central de Compras. Ocorreram em vários 
meses reuniões com várias empresas, com a finalidade 
de sabermos se eventualmente estariam interessadas 
neste projecto. 

Reunião com o Dr. Francisco Lima Aires da Galp 
Energia, para se conseguir descontos nos combustíveis. 
Mediante a profissão de todos os associados, era 
muito importante um desconto neste sentido. Foi-nos 
concedido um cartão Galp Frota, que ainda hoje existe 
e nos tempos que correm com o aumento consecutivo 
dos combustíveis, torna-se de facto uma grande ajuda.

Foram enviadas cartas a todos os associados, para 
agendar reunião para se debater mais um projecto, 
a criação de uma IPSS. Aproveitava se também esta 
reunião para debater a introdução da obrigatoriedade de 
uso de selo emitido pelo Estado. 

Em Setembro de 2012, o apoio jurídico da nossa 
Associação, foi de novo alterado, tendo ficado a partir 
desta data a cardo do Dr. Nelson Tereso.

A nível financeiro o banco Banif, voltou a oferecer 
propostas com condições mais vantajosas para os 
associados.

A 20 de Fevereiro de 2013, foi celebrado um protocolo 
com a AND Saúde, para que os associados pudessem ter 
mais escolha a nível de seguros e neste caso ramo saúde.

O Prestaneiro nº 67, apresentou-se com uma nova capa, 
havia a preocupação de tentar aproximar mais a capa a 
realidade da venda ao domicílio.

No decorrer do ano 2014, voltou se a ter a preocupação 
de celebrar protocolos no sentido de oferecer alguns 
benefícios a todos os associados. Assinou-se com a Cartrak 
para que houvesse segurança e recuperação de viaturas.

Com a Carglass, para vidros das viaturas.
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Dia 29 de Abril de 2019, na Casa de Cultura de Oleiros, 
ocorre o lançamento do livro APCVD – Uma Associação 
com História e com Raízes no Pinhal Interior. Uma 
grande obra do Sr. Dr. Joaquim Silvério Dias Mateus e 
que todos os prestaneiros se devem orgulhar. 

Parceria com a empresa F2M, a nível de Software 
equipamentos informáticos.

Dia 18 de Junho de 2019, os associados voltam a ter 
outra visita, desta vez a Fábrica António Pereira Vieira 
Caseio, a Pataias, mais um momento enriquecedor, os 
associados apreciam o fabrico de vários modelos de 
móveis.

Em 23 de Agosto de 2019, a APCVD esteve no programa 
da Cristina Ferreira – SIC. Fomos convidados a 
demonstrar como é a actividade da Venda ao Domício.

O apoio jurídico da nossa Associação, passa a estar a 
cargo da sociedade de advogados FDD advogados, a 
partir de Setembro de 2019.

A 21 de Novembro de 2019, tivemos mais uma vez a 
honra de organizar mais uma visita, desta vez à fábrica 
de Estofos, da Artauria em Paços de Ferreira.

Parceria com a Fuel Card Service, oferecer a todos os 
associados cartão de combustíveis adequados a sua frota.

Ida a Oleiros a um almoço de cabrito estonado, na adega 
dos Apalaches, no dia 23 de Janeiro. Todos os associados 
foram convidados para este grande dia de convívio.

Março de 2020, uma data que nunca mais vai ser 
esquecida. Um vírus assolador invade Portugal e o resto 
do mundo, Coronavírus – Convid 19.

Preocupação de fazer de tudo para que os associados não 
deixassem de poder exercer a sua actividade, durante a 
pandemia.

Problemas com as carrinhas Ford, vários associados 
fazem-nos chegar reclamações, foi feita uma exposição 
à Ford Lusitânia.

Nova página da Internet, www.apcvd.pt a anterior 
encontrava-se muito desatualizada.

Em 2021, são celebradas mais algumas parcerias, JJ 
Louro descontos móveis, estofos e colchões. Taurus 
Group parceira para usufruir descontos a nível de 
eletrodomésticos e com as Mitomóvel a nível de 
mobiliário.

Chegamos ao Prestaneiro nº100 e aos 25 anos de 
existência da nossa Associação.

Termino aqui, e com uns bonitos números, (datas 
especiais para a APCVD) mais esta citação de 
acontecimentos, que foram ocorrendo ao logo destes 
últimos dez anos. 

Para mim, tem sido uma honra trabalhar nesta 
Associação e com todas as equipas que tive o privilégio 
de acompanhar. Neste mês de Setembro celebro mais 
um ano e já contam 24 anos ao serviço da APCVD e 
de todos os seus associados, assim como de todas as 
entidades que dela fazem parte.

Volto a salientar que todos os assuntos são de grande 
relevância, todos merecem ser publicados, mas como 
referi aqui fiz apenas uns breves resumos.

Resta-me desejar que os próximos anos a APCVD 
continuo este trabalho maravilhoso que tem feito ao 
logo de toda a sua existência. Agradecer a todos quantos 
estão envolvidos e fazem parte desta Associação, órgãos 
sociais, contabilista, apoio jurídico, fornecedores e um 
obrigado especial a todos os associados. •

Um bem-haja a todos nós! Estamos todos de Parabéns!

A secretária

Silvina Marçal
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Em termos indus-
triais a Flama apre-
senta elevados pa-
drões de qualidade, 
apostando na me- 
lhoria contínua dos 
sistemas e práticas 
e utilizando os mais 

recentes equipamentos e tecnologias para estar na van-
guarda das tendências do mercado. A inovação, o rigor 
na execução, a procura da excelência e o foco nos re-
sultados estão na base da estratégia e visão da empresa. •

FLAMA: Há quatro décadas a tornar as suas roti-
nas mais fáceis e divertidas

Com 43 anos de experiência, a Flama é uma empresa 
100% portuguesa, dedicada à produção e comercial-
ização de pequenos e grandes eletrodomésticos. Sedeada 
no Norte de Portugal, em Cesar, Oliveira de Azeméis, a 
fábrica, os serviços administrativos, técnicos e logísticos 
ocupam uma área total de 12 000m2.

Especializada em pe-
quenos domésticos, 
a Flama trabalha di-
ariamente para levar 
até casa das famílias 
portuguesas pro-
dutos qualitativos e 
modernos, sempre 

adaptados às suas necessidades. E porque as rotinas não 
têm de ser aborrecidas, a marca conta com soluções de 
cozinha, aspiração ou climatização: equipamentos à sua 
medida, que acrescentam valor ao seu dia-a-dia e tor-
nam as tarefas domésticas mais fáceis e divertidas.

Prova disso são as re-
centes distinções que 
elegeram a Flama 
como Líder de Ino-
vação em Portugal 
(distinção atribuí-
da pelo Consumer 
Guidance Institute) 
e alguns dos seus aspiradores verticais como Produto do 
Ano, na opinião dos consumidores portugueses.

ESPAÇO EMPRESA

Vendedor: André Sousa
914 859 057
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Apenas eu e um irmão mais velho 3 anos, duas crianças 
perdidas algures nas montanhas da beira baixa, talvez as 
dificuldades ou o pouco entusiasmo pela aprendizagem 
com tanto sacrifício, levou a que o Diogo tira-se no 
primeiro ano -0- de aproveitamento.

Tristeza; onde já se viu uma criança chumbar no 
primeiro ano?

Tendo o meu irmão concluído a universidade, o exame 
da 4ª classe, eu fui transferido para a escola de Sobral 
Magro, no ano seguinte por existirem apenas meia dúzia 
de alunos fui transferido para a escola de Lobatinhos 
concelho de Pampilhosa da Serra, agora tinha pela 
frente o dobro do caminho para percorrer.

Então os meus pais resolveram comprar uma casa em 
Sobral Magro, o que encurtou a caminhada para metade 
do percurso.

MINHA BIOGRAFIA SIMPLIFICADA

Nasci em 22 de Setembro de 1961 junto ao rio Zêzere 
num pequeno lugar chamado Braçal, freguesia de 
Cambas concelho de Oleiros distrito de Castelo Branco.

Sou o mais novo de sete irmãos, o meu pai nasceu em 
1918 no lugar de Souto do Brejo freguesia de Janeiro de 
Baixo, trabalhador na indústria mineira de Minas da 
Panasqueira.

A minha mãe domestica e trabalhadora rural nasceu a 8 
de Dezembro de 1916.

Quando fiz sete anos, como era a idade naquele tempo 
de entrar para o ensino primário, entrei para a primeira 
classe para a escola de Salada das Pedras, o que envolvia 
andar mais de uma hora a pé por montes e vales, o que 
era necessário, durante o inverno sair de casa de noite e 
chegar noite.

HISTÓRIA DOS ASSOCIADOS
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Uma cliente, que chamamos da velha guarda pelos anos 
de fidelidade.

No mês de Agosto em Lamego parei frente á casa da 
dona Glória, e perguntei a uma jovem que estava a 
passar férias: a dona Glória está? Retorqui a jovem, você 
conhece a minha mãe?

Conheço a sua mãe á mais tempo que a jovem!

A Sra. Glória risonha sai cá fora e diz: é verdade filha, 
ainda tu não tinhas nascido, já eu comprava coisas ao 
Sr., Diogo, grande risada que demos os três.

Hoje bastante debilitada a dona Glória continua a dizer: 
acho que já não posso passar sem comprar coisas ao 
Sr. Diogo, isto é mesmo clientes da velha guarda que 
merecem o nosso carinho e respeito.

Ao longo da vida como vendedor, nunca perdi a vontade 
de aprender, 

Usando apenas no momento, a carta de condução de 
ligeiro, ainda tenho em dia, pesado e moto, o curso de 
eletrotécnica, ar condicionado e refrigeração, carta de 
marinheiro, e acho que vou ficar por aqui. Embora eu 
ache que nunca é tarde para aprender! •

Associado nº180

Fernando dos Santos Diogo

A terceira e quarta classe foram feitas sob a instrução da 
Prof. Dona Antónia esposa do eis presidente da camara 
da Pampilhosa Sr. José Augusto, uma senhora bastante 
exigente, a quem agradeço, começando pela tabuada 
aquela maquina melhor de calcular em contas simples.

Momentos felizes que se conseguia conciliar escola, 
agricultura, pastor e recreação nos braços do grande 
amigo, o rio Zêzere.

Aos 17 anos de um momento para o outro a minha vida 
mudou completamente, desde o centro de Portugal 
o Diogo deu um salto para entre Minho e Douro, e 
comecei a minha vida como prestaneiro na cidade de 
Amarante.

Uma linda cidade que ainda hoje gosto muito, e onde 
ainda continuam muitos amigos.

De porta em porta pelas lindas terras transmontanas, 
desde o Nordeste ao alto Douro, recebi uma pequena 
carteira de clientes para iniciar o meu batente, como 
chamamos o trabalho de bater portas a arranjar novos 
clientes.

Com mais de quarenta anos como vendedor já tenho 
um reportório mais ou menos extenso de experiências 
e dissabores, mas também tenho muitos momentos de 
alegria e engraçados.

Como a minha história já vai longa, e sei que a vossa 
paciência de esgota, vou contar apenas uma breve 
passagem que ficou gravada e eu ainda hoje me lembro 
quando passo no local.
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ABONO DE FAMÍLIA

O Governo aprovou no dia 11/08/2022 em Conselho 
de Ministros, o Decreto-Lei que irá reforçar o abono 
de família e alterar os respetivos escalões de acesso ao 
mesmo.

Tais medidas pretendem ir de encontro à implementação 
do programa global de apoio às famílias com filhos.

Está previsto que esta medida chegue a cerca de 400 mil 
crianças. A medida vai ser implementada de uma forma 
faseada no último trimestre de 2022 e serão pagos os 
retroativos desde 1 de julho de 2022.

A medida ficará completa em 2023, ano em que se prevê 
que todas as crianças terão, no mínimo, 50 euros por 
mês, independentemente da idade.

Foi ainda decidida uma alteração dos escalões para 
que os mesmos sejam adequados à evolução do salário 
mínimo nos últimos anos. Esta alteração terá efeitos em 
80 mil crianças.

Foi ainda aprovada a garantia para a infância, uma 
medida destinada a apoiar as famílias com crianças 
com idade igual ou inferior a 18 anos que pertençam a 
agregados familiares que se encontrem em situação de 
pobreza extrema.

Esta medida prevê a atribuição de uma prestação 
adicional ao abono de família, que será pago 
automaticamente, para as crianças que estão em risco 
de pobreza. Esta medida vai abranger cerca de 123 mil 
crianças e será também implementada de forma faseada.

Em 2022 essa prestação será de 70 euros por mês e em 
2023 será de 100 euros por mês, garantindo que estas 
crianças recebam 1200 euros por ano. •

FLAGELO DOS FOGOS

Em 2022, o território nacional está mais uma vez a ser 
consumido pelos grandes incêndios florestais.

O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas 
(INCF) diz ainda que em 2022 arderam já mais de 50 
mil hectares – bem mais do que o total do ano passado.

Segundo os dados revelados pela Associação Portuguesa 
de Ciência de Dados para o Bem Social (DSSG PT), 
entre 1980 e 2021, ardeu o equivalente a 55% da área de 
Portugal continental em incêndios florestais. 

Em anos como 2003 ou 2017, a mancha resultante da 
área ardida é ainda mais notória.

No que diz respeito a 2022, e uma vez que os dados 
ainda não se encontram disponíveis, o ICNF diz que o 
incêndio que gerou maior extensão de área ardida este 
ano foi o incêndio rural de Vale da Pia, na freguesia 
de Abiul (concelho de Pombal), que abrangeu outros 
concelhos e terá afectado um total de 4467 hectares. 
Este incêndio aconteceu no dia 8 de Julho.

O ICNF explica que este incêndio rural teve início 
e decorreu numa região densamente arborizada e 
povoada, onde as operações de combate se depararam 
com desafios bastante complexos.

Desde 2012, o ano de 2022 está a ser o segundo com 
um valor mais elevado de área ardida (com os dados 
disponíveis até 15 de Julho, em que tinham ardido 40 
mil hectares), sendo só ultrapassado por 2017, ano dos 
grandes incêndios em Pedrógão Grande e no centro do 
país. No ano passado, até 15 de Julho, tinham ardido 12 
mil hectares.
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A GNR já deteve mais incendiários este ano do que nos 
12 meses de 2021: 56 pessoas contra 52. 

Metade vive em Viseu, Vila Real e Guarda. Em 79% 
das situações, as chamas alastraram por negligência e 
em 21% a sua atuação teve como objetivo o de provocar 
o fogo. O maior grupo está na faixa dos 40 anos, quando 
o ano passado era a dos 70. 

Sendo a negligência a causa principal dos incêndios, é 
importante agir na sensibilização junto da população 
que se identificou com maior risco de fazer queimadas, 
limpeza de terrenos, churrascos, etc. 

É importante que as informações cheguem às pessoas 
que estão num contexto mais isolado, idosos e até mesmo 
junto das crianças na escola. •

Dra. Sónia Teixeira

Advogada

APOIOS DO ESTADO

A situação económica em Portugal, e no resto da 
Europa, agravou-se nos últimos meses nomeadamente 
com a guerra na Ucrânia.

Tal agravamento fez com que o custo de vida tenha 
vindo a aumentar e os preços tenham vindo a subir cada 
vez mais com a inflação.

Neste contexto, o estado decretou apoios para todos os 
cidadãos que se consubstanciam no pagamento unitário 
de 125€, bem como no pagamento de 50€ por cada filho 
dependente com menos de 24 anos, sendo o pagamento 
efectuado em Outubro de 2022.

O pagamento deste montante destina-se à maior parte 
da população, ficando abrangidos os seguintes cidadãos: 

a) Cidadãos com rendimento anual declarado no IRS 
inferior a 37.800,00€ por ano (vencimento médio 
inferior a 3.150,00€);

b) Cidadãos que estejam isentos de entregar IRS por 
baixos rendimentos (actualmente quem aufere menos 
de 8.500,00€ por ano está dispensado de entregar a 
declaração de IRS);

c) Beneficiários do Rendimento Social de Inserção ou 
da Prestação Social de Inclusão;

d) Desempregados, desde que inscritos no IEFP e/ou 
Segurança Social, e mesmo que estejam a receber o 
subsídio de desemprego;

e) Cidadãos a receber subsídios de doença

f) Beneficiários do Complemento Solidário para Idosos

Coloca-se a questão de saber como ter acesso a este 
apoio do estado, sendo que em primeiro lugar devemos 
garantir que o IBAN facultado às entidades públicas, 
nomeadamente finanças e segurança social, se encontra 
actualizado. 

Para quem entrega IRS, e tenha efectuado essa entrega 
em 2021, o pagamento é efectuado à semelhança do 
reembolso de IRS pela Autoridade Tributária (AT), 
ou seja, através de transferência bancária para o IBAN 
registado.

Para quem não entrega IRS, ou não tenha entregue IRS 
em 2021, bem como para os beneficiários de prestações 
sociais, o valor é pago pela Segurança Social, através de 
transferência bancária.
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Para os inscritos na Segurança Social, beneficiários de 
abono de família e para os menores de 18 anos que estejam 
registados em agregados na segurança social o apoio 
é pago pela Segurança Social, através de transferência 
bancária, devendo assegurar a confirmação do IBAN 
junto da segurança social.

Os pensionistas vão receber o apoio monetário no valor 
de 50% do valor da pensão que será paga em outubro, 
sendo o valor entregue da mesma forma que é paga a 
pensão auferida.

No caso do apoio a filhos dependentes com menos de 
24 anos, o mesmo apenas é pago caso o filho não aufira 
rendimentos declarados em sede de IRS. Caso os tenha 
receberá o apoio de 125€ acima explicitado e não os 50€.

Ainda sobre este apoio, caso os pais sejam casados ou 
tenham guarda partilhada, cada um deles recebe metade 
do valor por cada filho. No caso de o filho ser incluído 
apenas no agregado familiar de um dos pais, o total dos 
50€ é transferido apenas para o cidadão que indica o 
filho como dependente na declaração de IRS.

APOIOS EMPRESAS 

A inflação em Portugal, fixou-se em 8,9% no mês de 
Agosto, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística. 

Esta inflação reflete-se nos orçamentos das famílias mas 
também nos das empresas. Para fazer face a esta realidade 
foi anunciado pelo governo um pacote de medidas para 
apoiar as empresas face ao aumento dos gastos com a en-
ergia, o qual vai ter um custo de mais de 1.400 milhões 
de euros. 

Uma das medidas principais para apoiar as empresas face 
ao aumento dos referidos gastos é uma linha de crédito 
de 600 milhões de euros, que se destina às empresas que 
foram direta ou indiretamente afetadas pelo aumento 
acentuado dos custos energéticos e das matérias-primas e 
pelas perturbações nas cadeias de abastecimento. 

Esta linha tem execução a partir da segunda quinzena de 
outubro, e terá um prazo de oito anos e carência de capital 
de 12 meses.

Outra medida anunciada pelo governo destina-se a 
apoiar a aceleração da transição energética nas empresas 
que operam no domínio industrial e agrícola. Os obje-
tivos pretendidos são a descarbonização do domínio in-
dustrial, a produção de energias renováveis, o incentivo 
à mudança de fontes de energia, a redução de emissões e 
a monitorização do consumo.

O valor global deste apoio é de 290 milhões de euros, e 
terá execução já a partir de 1 de outubro de 2022.

O Governo pretende ainda ajudar as empresas com apoios 
ao emprego e à formação qualificada, de modo a optimizar 
os tempos de produção, tendo destinado 100 milhões de 
euros para a sua execução, que começará imediatamente.

Importante é também o reforço da presença internacional 
das empresas, acesso a novos mercados e promoção ex-
terna. Tais medidas farão com que haja uma maior visi-
bilidade das empresas nacionais no estrangeiro, abrindo 
novos mercados e novas perspectivas. Para este desen-
volvimento o governo destinou a verba de 30 milhões de 
euros. •

Na sequência dos apoios ao Estado, alertamos todos os 
associados que é de extrema importância verificar se têm 
os dados bancários actualizados, quer no Portal das Fi-
nanças, quer na Segurança Social.

Para obter mais informações poderá aceder à Segurança 
Social Directa e Portal das Finanças. •
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EMPREENDE XXI
APOIO À CRIAÇÃO DE NOVOS PROJETOS EMPRESARIAIS

Modalidades de apoio 

Esta medida integra as seguintes modalidades de apoio, 
para criação e desenvolvimento de novos projetos em-
presariais, cumuláveis entre si: 

− apoio financeiro ao investimento elegível para a 
criação de empresas; 

− apoio financeiro à criação do próprio emprego; 

− formação profissional adequada à criação de empre-
sas e do próprio emprego, sempre que necessário; 

− mentoria e consultoria especializada na área do em-
preendedorismo para reforço de competências e para a 
estruturação e consolidação do projeto; 

− possibilidade de instalação em incubadoras, sempre 
que necessário. 

Destinatários 

São destinatários da medida as pessoas que possuam 
uma ideia de negócio financeiramente viável, inscritas 
no IEFP, nas seguintes situações: 

A medida Empreende XXI, criada pela Portaria nº 
26/2022, de 10.1, consiste num apoio à criação e desen-
volvimento de novos projetos empresariais por jovens à 
procura do primeiro emprego e desempregados inscri-
tos no Instituto do Emprego e da Formação Profission-
al (IEFP). 

A medida é executada pelo IEFP em parceria com a 
Startup Portugal, Associação Portuguesa para a Pro-
moção do Empreendedorismo – SPAPPE. 

Objetivos 

A medida de apoio ao empreendedorismo e à criação 
de postos de trabalho visa: 

− apoiar a criação de empresas; 

− promover a implementação de projetos em áreas in-
ovadoras; 

− fomentar o desenvolvimento de atividades em-
preendedoras em ambientes colaborativos. 

EMPREGOEMPREGO
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− subsídio não reembolsável, até ao limite de 40% do 
investimento elegível; 

− empréstimo sem juros, até ao limite de 45% do in-
vestimento elegível. O apoio financeiro atribuído sob 
esta forma é reembolsável no prazo de 5 anos e o seu 
início pode ser diferido até 2 anos a contar da data da 
concessão. O reembolso do apoio é efetuado através 
de prestações mensais, constantes e sucessivas, salvo 
amortização antecipada do empréstimo. 

II. Apoios à criação do próprio emprego

Aos projetos de criação de empresas é atribuído, pelo 
IEFP, um apoio financeiro, sob a forma de subsídio 
não reembolsável, até ao montante de 15 vezes o valor 
do IAS (€443,20 x 15 = €6 648) por destinatário pro-
motor que crie o seu posto de trabalho a tempo inteiro, 
até ao limite de quatro postos de trabalho objeto de 
apoio. 

Este apoio financeiro é majorado nas seguintes situ-
ações: 

• em 30%, quando se trate de posto de trabalho 
preenchido por pessoa do sexo sub-representado em 
determinada profissão, nos termos definidos na Por-
taria nº 84/2015, de 20.3; 

• em 25%, quando se trate de posto de trabalho local-
izado em território do interior, nos termos definidos 
pela Portaria nº 208/2017, de 13.7; 

• em 20% por posto de trabalho, quando se trate de 
projeto com mais de um destinatário promotor. 

O apoio financeiro é reduzido na devida proporção e 
tendo por base um período normal de trabalho de 40 
horas semanais, quando se trate de desenvolvimento de 
atividade a tempo parcial, desde que devidamente jus-
tificada e aprovada pelo IEFP. 

Formação profissional 

Sempre que, na sequência de apreciação do IEFP ou 
das entidades de acompanhamento, se verifique que os 
destinatários acima indicados não possuem formação 

• jovens à procura do primeiro emprego, com idade en-
tre os 18 anos e os 35 anos, inclusive, que nunca ten-
ham prestado atividade ao abrigo de um contrato de 
trabalho sem termo; 

• jovens desempregados, com idade entre os 18 anos e 
os 35 anos, inclusive, incluindo os que não se encon-
trem a estudar nem a frequentar formação; 

• outros desempregados inscritos, incluindo os que 
reúnam condições para ser destinatários da medida 
Apoio ao Regresso de Emigrantes a Portugal, prevista 
na Portaria nº 214/2019, de 5.7, exceto no que se refere à 
celebração de contrato de trabalho por conta de outrem, 
e respetivos membros do agregado familiar. 

Projetos elegíveis 

São elegíveis os projetos de criação de empresas ou do 
próprio emprego, nos seguintes termos: 

− constituição de entidades privadas com fins lucra-
tivos, independentemente da respetiva forma jurídica; 

− constituição de cooperativas; 

− desenvolvimento de atividade como trabalhador in-
dependente, com rendimentos empresariais ou profis-
sionais. 

Estes projetos devem respeitar, nomeadamente, os 
seguintes requisitos: apresentar um investimento total 
até €175 mil euros; apresentar viabilidade económi-
co-financeira; não incluir, no investimento a realizar, a 
compra de capital social de empresa existente. 

Note-se que os projetos devem manter a atividade da 
empresa e assegurar a criação do respetivo posto de 
trabalho dos destinatários promotores, durante um 
período não inferior a 3 anos, contados a partir da data 
da assinatura do termo de aceitação. 

I. Apoio financeiro ao investimento para a criação 
de empresas 

Aos projetos de criação de empresas elegíveis é conce-
dido, pelo IEFP, um apoio financeiro, até 85% do total 
do investimento elegível, nas seguintes modalidades: 
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• No âmbito do apoio prestado podem ainda ser dis-
ponibilizados mentores para acompanhamento do pro-
jeto em contexto de trabalho colaborativo ou de incu-
bação de projetos. 

Candidaturas 

Os períodos de abertura e encerramento de candida-
turas à medida Empreende XXI são definidos por de-
liberação do IEFP e divulgados nos portais eletrónicos 
www.iefp.pt e em www.empreendeXXI.pt. 

A candidatura à Medida é apresentada ao IEFP, no sí-
tio eletrónico www.empreendeXXI.pt nas condições a 
definir em regulamento a aprovar por esta mesma en-
tidade. 

Deste modo, o IEFP irá brevemente elaborar o regu-
lamento aplicável à medida, definindo, por exemplo, 
critérios de análise para apreciação das candidaturas. •

“Da autoria da equipa redatorial”

profissional adequada ao desenvolvimento do negócio, 
devem os mesmos frequentar ações de formação visan-
do o desenvolvimento de competências empreendedo-
ras, ou de outras áreas de competências identificadas 
como importantes para o projeto. 

Consultoria especializada 

A mentoria e consultoria especializada a prestar ao 
projeto pode revestir as seguintes modalidades: 

apoio prévio à aprovação da candidatura, para a criação 
e estruturação do projeto, nomeadamente no que se 
refere à conceção e elaboração de planos de investi-
mento e de modelos de negócio; 

• apoio de mentoria e consultoria especializada nos 3 
primeiros anos de atividade da empresa para consoli-
dação do projeto financiado, abrangendo, designada-
mente, as seguintes atividades: 

• consultoria em áreas de maior fragilidade na gestão 
ou na operacionalidade da iniciativa, diagnosticada du-
rante o acompanhamento; 

• alargamento de competências na área do empreende-
dorismo e da capacitação na estruturação do projeto. 
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QUALIDADE E EXPERIÊNCIA HÁ MAIS DE 50 ANOS!

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

Tel.: 261-335550      Fax: 261-335559

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

obrigatória a partir de 1/1/2023).

Sobre a prorrogação da comunicação das séries e 
do ATCUD sugere-se a consulta ao Despacho n.º 
351/2021-XXII, de 10 de novembro do SEAAF. 

A implementação do Código de Barras Bidimensional (QR 
Code) é obrigatória a partir de 1 de janeiro de 2022, 
para todos os documentos de faturação e outros documen-
tos fiscalmente relevantes processados através de progra-
mas informáticos de faturação certificados pela AT.

O que é o ATCUD?

O ATCUD é um código único composto pelo código de 
validação da série e pelo número sequencial do documen-
to dentro da série, atribuídos pela Autoridade Tributária. 
Este código de validação da série vai ser composto por 
um conjunto de oito carateres, no mínimo, e vai permitir 

ATCUD  CÓDIGO ÚNICO ENTRA EM VIGOR 
EM 2023

Já se encontra disponível a comunicação de séries de 
faturação e dos outros documentos fiscalmente rele-
vantes no Portal das Finanças.

A comunicação das séries à Autoridade Tributária e 
Aduaneira (AT) apenas será obrigatória a partir 
de 1/1/2023, podendo ser aplicada antecipadamente já 
a partir deste momento.

Para acesso à comunicação das séries no Portal das Fi-
nanças. 

Com a comunicação das séries à AT será possível a 
geração do ATCUD, que passará a ser aposto na face 
das faturas e dos documentos fiscalmente relevantes 
(a implementação do ATCUD também apenas é 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
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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!

c) Por inserção direta no Portal das Finanças. 

A comunicação direta no Portal das Finanças é hoje 
apenas possível para os sujeitos passivos que emitem 
faturas manualmente, em documentos pré-impressos 
em tipografia autorizada. Só podem faturar desta for-
ma os sujeitos passivos enquadrados no regime sim-
plificado de IRS (sem contabilidade organizada), que 
não tenham tido, no ano civil anterior, um volume de 
negócios superior a € 50 000 ou, quando, no exercício 
em que se inicia a atividade, o período em referência 
seja inferior ao ano civil, e o volume de negócios anua- 
lizado relativo a esse período seja inferior àquele mon- 
tante e, em qualquer dos casos, não tenham optado por 
utilizar programas informáticos de faturação. 

Todos os restantes sujeitos passivos, estão obrigados a 
utilizar, exclusivamente, programas informáticos cer-
tificados, incluindo aplicações de faturação disponibi-
lizadas pela AT. E a comunicação das faturas e restantes 
documentos previstos tem que ser feita por transmissão 
eletrónica de dados em tempo real (utilizando o Web-
service disponibilizado pela AT) ou através do envio 
do ficheiro SAF-T (PT), exportado mensalmente pelo 
programa de faturação certificado e recorrendo a apli-
cação de envio de dados disponibilizada no site e-fatu-
ra no Portal das Finanças. 

Os sujeitos passivos de IRS que fazem a sua faturação 
no Portal das Finanças já tem as faturas comunicadas 
dessa forma. 

Este enquadramento serve para relembrar que, at-
ualmente, a comunicação dos elementos das faturas, 

identificar um documento independentemente de quem 
o emite, qual o seu tipo ou série utilizada.

A utilização do ATCUD pretende simplificar a comu-
nicação das faturas e agilizar o processo de definição 
das despesas dedutíveis em sede de IRS. Desta forma, 
existe uma maior segurança e transparência para o 
comerciante e para o cliente.

É, naturalmente, mais uma ferramenta no combate à 
fraude e evasão fiscais, a par da utilização do QR Code, 
obrigatório a partir de janeiro de 2022. 

PRAZO DE COMUNICAÇÃO DE FATURAS 
SEM ALTERAÇÃO ATÉ AO FINAL DE 2022

Desde 2013, as pessoas, singulares ou coletivas, que 
tenham sede, estabelecimento estável ou domicílio fis-
cal em território português e aqui pratiquem operações 
sujeitas a IVA, são obrigadas a comunicar à Autoridade 
Tributária a Aduaneira (AT), por transmissão eletróni-
ca de dados, os elementos das faturas emitidas nos ter-
mos do Código do IVA, bem como os elementos dos 
documentos que possibilitem a conferência de merca-
dorias ou de prestação de serviços e recibos, por uma 
das seguintes vias:

a) Por transmissão eletrónica de dados em tempo real;

b) Por transmissão eletrónica de dados, mediante en-
trega de ficheiro normalizado estruturado com base 
no ficheiro SAF-T (PT), criado pela Portaria n.º 321-
A/2007, de 26 de março, na sua redação atual;
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municadas até ao dia 31 de agosto, em virtude do di- 
ferimento extraordinários de prazos em vigor desde o 
ano passado. 

Conforme n.º 1 do artigo 57.º-A da Lei Geral Tributária, 
as obrigações tributárias cujo prazo termine no decur-
so do mês de agosto podem ser cumpridas até ao últi-
mo dia desse mês, independentemente de ser útil, sem 
quaisquer acréscimos ou penalidades. •

Isilda André

TOC 15580

qualquer que seja a forma de comunicação, deve ser 
efetuada até ao dia 12 do mês seguinte ao da emissão 
da fatura (ou primeiro dia útil seguinte, caso o prazo 
legal termine em dia não útil). 

E que a  Lei do Orçamento do Estado para 2022 con-
templa a alteração da data limite de comunicação dos 
elementos das faturas para o dia 5 do mês seguinte ao 
da sua emissão. 

Contudo, foi aprovada uma proposta de alteração 
segundo a qual, a comunicação até ao dia 5 do mês 
seguinte apenas produzirá efeitos a 1 de janeiro de 
2023.  

Assim, fica claro que a comunicação das faturas em 
2022 continua a poder ser feita até ao dia 12 do mês 
seguinte ao da sua emissão.

E assim sucessivamente até ao final do ano. Com ex-
ceção das faturas do mês de julho, que podem ser co-
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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 
compe os 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 catálog os, amostras de tecidos e madeiras.

Rua do Industrial Nº54
4590-079 Carvalhosa – Paços de Ferreira 
255143264 – 913854248 – geral@filcosta.com
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Foi publicado o Decreto-Lei n.º 84/2021, de 18 de Ou- 
tubro  que, a partir do próximo dia 1 de janeiro de 2022, 
regula os direitos dos consumidores na compra e venda 
de bens, conteúdos e serviços digitais, transpondo para o 
direito nacional duas Diretivas da União Europeia (Dire-
tivas 2019/771 e 2019/770).

Este novo diploma alarga o prazo de garantia na com-
pra de bens móveis, elevando-o de 2 para 3 anos.

Além disso, este diploma procede ao enquadramento legal 
de novas tipologias de bens, como os conteúdos e serviços 
digitais e os bens com elementos digitais incorporados, no 
sentido de reforçar os direitos do consumidor no ambiente 
digital.

Os prestadores de mercado em linha, quando parceiros de 
negócio do profissional que disponibiliza o bem, devem, 
a par com o profissional, satisfazer os direitos do consu-
midor em caso de falta de conformidade, norma que tem 
bastante impacto no âmbito do comércio eletrónico. 

No que respeita à proteção dos direitos dos consumidores 
relativamente aos bens imóveis, aumenta-se de 5 para 10 
anos o prazo de garantia em relação a defeitos.

Em resumo, as alterações desde Decreto-Lei são as 
seguintes:

− Alargamento dos prazos de garantia dos bens. A ga-
rantia dos bens móveis passa de dois para três anos, en-
quanto a garantia para os defeitos que afetem a estrutura 
de bens imoveis é alargada de 5 para 10 anos.

− A nova legislação inclui outras tipologias de bens, 
como os conteúdos e serviços digitais, contribuindo 
para o reforço dos direitos do consumidor ao nível do 
comércio eletrónico.

Bens usados

Os Bens usados também estão incluídos nesta alteração 
e, quanto a estes, também a garantia passa a ser de 3 
anos, embora em determinados casos esse prazo pode 
vir a ser reduzido por mútuo acordo.

É por exemplo o caso da compra de um veículo em se-
gunda mão, em que o prazo pode ser reduzidos para 18 
meses por acordo entre vendedor e comprador, o que 
acontece normalmente se as partes pretendem reduzir o 
preço do negócio.

Quanto aos defeitos, sempre que se verifica um defei-
to do bem adquirido, resentemente, o consumidor tem 
várias opções: pode escolher em reparar o bem, pode 
trocar por outro, também pode pedir a redução do preço 
ou pode optar por desistir dessa compra e restituir o bem 

NOVOS PRAZOS DE GARANTIA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
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Nelson Santos
Comercial

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

Grandes marcas 
para sua casa
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com defeito e receber de volta o preço que pagou por ele.

As novas regras não alteram estes direitos mas sujeitam 
as opções a uma ordem e, assim, o consumidor já não 
pode recorrer de forma imediata à resolução do contra-
to, devolver o bem e receber o preço que pagou por ele.

As novas regras impõem que o consumidor exerça, em 
primeiro lugar, o direito de exigir a reparação do bem ou 
a sua substituição e só no caso de tal não suceder é que 
poderá resolver o contrato.

No entanto, há uma exceção a esta regra sempre que o 
defeito seja detetado nos primeiros 30 dias. Nesse caso, 
o consumidor pode escolher entre a substituição desse 
bem ou resolver imediatamente o contrato, entregando 
o bem e recebendo em troca o preço que pagou por ele.

Denúncia dos defeitos

O prazo para a denúncia dos defeitos, que estava atual-
mente previsto, foi eliminado. Assim, o consumidor está 
sempre em tempo de denunciar o defeito do bem.

Prazo da reparação

O vendedor tem de reparar ou substituir o bem defeituo-
so no prazo de 30 dias a contar da denúncia.

Prazo de garantia do bem reparado

Com a nova legislação, o bem que foi reparado passa 
a ter um prazo de garantia adicional de seis meses por 
cada reparação.

Prazo de garantia do bem substituído

No caso de bem substituído, o consumidor que recebe o 
novo bem beneficia de um novo prazo de três anos, que 
começa a contar da data da sua entrega. •

Fonte: “Boletim do Contribuinte”
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COIMAS APLICÁVEIS A QUEM NÃO CUMPRIR
O TAMANHO DA LETRA DOS CONTRATOS

• De € 24 000,00 a € 90 000,00, para as grandes em-
presas.

Para os efeitos previstos no Regime Jurídico das Con-
traordenações Económicas, nomeadamente, para apli-
cação das coimas, são classificadas como:

• Microempresa, as pessoas coletivas que empreguem 
menos de 10 trabalhadores;

• Pequena Empresa, as pessoas coletivas que empre- 
guem entre 10 e 49 trabalhadores;

• Média Empresa, as pessoas coletivas que empreguem 
entre 50 e 249 trabalhadores;

• Grande Empresa, as pessoas coletivas que empre- 
guem 250 ou mais trabalhadores;

O Regime Jurídico das Contraordenações Económicas 
acrescenta que são considerados os trabalhadores ao 
serviço da empresa à data de 31 de dezembro do ano 
civil anterior ao da notícia da infração. •

“Da autoria da equipa redatorial”

Como o Prestaneiro já deu conta face ao Decreto-Lei 
n.º 109-G/2021, de 10 de dezembro, foram introduzi-
das alterações ao Regime Jurídico das Cláusulas Con-
tratuais Gerais, nomeadamente às sanções aplicáveis 
em caso de utilização de cláusulas absolutamente 
proibidas nos contratos, que entraram em vigor em 28 
de maio de 2022.

Temos conhecimento que foram já levantados vários 
autos por violação desta legislação.

Assim, face a tal legislação constitui contra-ordenação 
muito grave a celebração de contratos em que não seja 
respeitada a exigência do tamanho da letra punível 
com coima de € 250 a € 1250 por cada contrato celeb-
rado em desrespeito da referida norma.

Importa esclarecer que as cláusulas contratuais gerais 
redigidas com tamanho de letra inferior 

a 11 ou 2,5 milímetros e com espaçamento inferior 1,15 
são consideradas absolutamente 

proibidas, nos termos do disposto na alínea i) do artigo 
21º do Regime Jurídico das Cláusulas 

Contratuais Gerais, estando, portanto, sujeitas às co-
imas previstas no Regime Jurídico das Contraorde-
nações Económicas.

O Regime Jurídico das Contraordenações Económicas 
prevê os seguintes valores de coima em caso de prática 
de contraordenação muito grave:

• De € 2 000,00 a € 7 500,00, para as pessoas singu-
lares;

• De € 3 000,00 a € 11 500,00, para as microempresas;

• De € 8 000,00 a € 30 000,00, para as pequenas em-
presas;

• De € 16 000,00 a € 60 000,00, para as médias em-
presas;

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
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ALMOÇO CONVÍVIO
A APCVD, vai celebrar 
mais um ano de existência, 
pelo que está a ser orga- 
nizado um almoço convívio 
para todos os associados, fa-
miliares e amigos.

É já o nosso 26º Aniversário, 
e é sempre um gosto, fes-
tejar a existência da nossa 
Associação. Os convites e 
programas já foram envia-
dos, pelo que esperamos as 
vossas inscrições. Este almoço será no dia 22 de Ou- 
tubro no restaurante “ Paraíso do Coto” em Caldas da 
Rainha.

Vai ser decerto um dia memorável, marque já na sua 
agenda e inscreva-se. •
Contamos com todos!

HISTÓRIAS DOS ASSOCIADOS
Histórias dos associados, é um espaço onde todos os as-
sociados podem e devem participar com as suas histórias 
de vida. Tanto podem ser histórias da sua própria vida, 
como também peripécias ou momentos mais engraçados 
no decorrer da sua actividade.

Desde já agradecemos a participação de todos os asso-
ciados que já escreveram neste espaço, é sempre muito 
agradável ler todas estas histórias e que de alguma forma 
é muito enriquecedor.

Mais uma vez solicitamos a todos os associados que ain-
da não colaboraram neste espaço, que nos façam chegar 
as suas histórias para poderem ser publicadas nos Pres-
taneiros seguintes. •

QUOTAS VENCIDAS
Todos nós sabemos e vamos sentindo, algumas dificul-
dades no nosso dia-a-dia com o encarecimento de todas 
as coisas, mas continuamos a ter as nossas obrigações e 
com mais ou menos dificuldades, temos que as ir regu-
larizando.

As quotas são um dos meios de subsistência da nossa 
Associação, pelo que solicitamos a sua liquidação re- 
gularmente. Atrasar os pagamentos só faz com que seja 
cada vez mais difícil a sua regularização.

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

Após as férias, que esperamos que tenham sido 
boas para todos, desejamos

BOA VINDIMA

Que seja um ano de boa colheita

A Direcção da APCVD

DIVERSOS
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