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EXECUÇÃO GRÁFICA

A união faz a força

Foi bonito ver a união manifestada, mais uma vez, no 
último convívio da nossa Associação, por um expressi-
vo número de associados e familiares que compareceu 
a este novo evento.

Há quem pense que comparecendo mais ou compare-
cendo menos os convívios não deixam de se fazer, 
porque ninguém é insubstituível.

É verdade. 

Mas todos concordarão que a força que transmitimos 
para nós próprios e para o exterior é totalmente dife-
rente se aparecerem meia dúzia de pessoas (meia dúzia 
de gatos pingados como se costuma dizer) ou, como foi 
o caso, se enchermos uma boa sala, com associados e 
familiares, incluindo crianças e vários jovens. 

Quem esteve atento não deixou de reparar que a mistu-
ra de gente bonita, os risos e a alegria que pairou no ar, 
deram outro colorido ao convívio e fez-nos sentir bem 
naquele ambiente familiar e de amizade.

É importante que este espírito de comparência e de 
participação continue a aumentar e a reforçar-se entre 
nós, pois só assim, unidos, a remar para o mesmo lado, 
poderemos mostrar a nossa força, reforçar os laços que 
nos unem para que, quando necessário, possamos ele-
var a nossa voz e dizer que existimos, que terão que nos 
respeitar e contar connosco. •
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MAIS UM CONVÍVIO DA NOSSA ASSOCIAÇÃO. E JÁ LÁ VÃO 26!

No passado dia 22 de outubro realizou-se, no Restau-

rante Paraíso do Coto, nas Caldas da Rainha, o nosso 

26.º convívio.

 Estiveram presentes 143 pessoas entre associados (59), 

famílias e amigos.

É claro que a Direção gostaria que estivessem ainda 

mais pessoas, que em vez de 59 associados, estivesse 

o dobro ou o triplo, acompanhados das famílias. Mas 

também é justo dizer que o número de participantes 

tem aumentado a partir dos anos da fase mais aguda 

da pandemia.

Por razões diversas da vida de cada um nem sempre é 

possível a comparência de mais gente mesmo que al-

guns, como chegou ao nosso conhecimento, tivessem 

manifestado pena de não terem ido. 

Em qualquer caso há que salientar que foi um óptimo 

dia de convívio, muita gente não arredou pé durante 

longas horas, houve muita animação e fomos honra-

dos com a presença do senhor Presidente da Câmara 

Municipal de Oleiros Dr. Fernando Jorge e sua espo-

sa que, como tem acontecido noutros encontros, nos 

tem acompanhado e dado o seu apoio, o que muito nos 

honra e enriquece.

O Dr. Silvério Mateus, que também comparece em 

muitos dos nossos convívios, deu uma palavra de sim-

patia a todos os associados e familiares, o que muito 

também agradecemos.

É também devido um agradecimento às empresas 

que nos apoiam, com a sua publicidade no Prestanei-

ro, com a presença física de alguns representantes e 

também com os produtos que nos oferecem para sor-

tear e leiloar, o que também vai ajudando os magros 

cofres da Associação. 

Como dizemos no Editorial, este convívio foi mais uma 

manifestação da nossa união e da nossa força, que te-

mos que continuar sem desfalecer.

A União faz a força •

 A Direção,
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no nosso caso o transporte dos bens que levamos ao 
domicilio dos nossos clientes tem exactamente a mesma 
natureza e a mesma utilidade que os transportes em 
maior dimensão.

Sabemos que não vai ser uma luta fácil nem breve, 
entre exposições escritas, pedidos de reuniões e até 
se conseguir alguma coisa, temos consciência que vai 
ser uma tarefa difícil e prolongada, mas o não já o 
temos garantido, se nada fizermos de certeza que nada 
alcançaremos. 

Fica a promessa que os associados serão informados de 
tudo o que se fizer e, oxalá que sim, dos resultados que 
se consigam alcançar.

E há outra mensagem que quero também dirigir 
aos associados e que tem a ver com a necessidade de 
refrescar os órgãos sociais e particularmente a Direção 
da APCVD.

O tempo desta Direção está quase a chegar ao fim. 
Fizemos o melhor que pudemos e soubemos, para 
dignificar a associação e para manter vivo o espirito 
associativo. E assim continuaremos até ao fim do 
mandato.

Mas agora outros associados terão que se chegar à 
frente, isto não pode ser uma tarefa só para alguns, há 
que aparecer sangue novo, ideias novas, a mudança é 
algo muito positivo na vida das instituições.

Como sabem é necessário preparar as listas a 
tempo, no meu caso pessoal e da actual Direção, 
desempenharemos o nosso papel até ao último dia e 
daremos todo o apoio necessário a quem nos procurar 
e a quem se seguir. Mas outro ciclo terá mesmo que 
seguir-se. É a vida.

Esta equipa deseja um Feliz Natal e um Próspero Ano 
Novo a todos os associados, familiares e amigos, com 
muita saúde e paz.

Um forte abraço para todos. •

José Carlos Dias Mateus

Associado nº 6

Mais uma etapa do nosso caminho à frente da APCVD. 
Todos nós estamos de parabéns, esta equipa começou 
um projecto em Junho de 2019 e três anos e meio 
depois, cá estamos nós, unidos como sempre, a remar 
para a frente. 

Dentro das limitações que uma Associação tem e face 
aos tempos conturbados da pandemia que passámos, 
fizemos o melhor possível para servir os associados e 
dignificar a Associação. 

No passado dia 22 de Outubro de 2022, mais um 
convívio magnífico, uma manifestação da união e da 
força que, quando nos empenhamos, conseguimos 
demonstrar.

Envio uma palavra de agradecimento a todos e a cada 
um dos que compareceram. 

Um agradecimento muito especial ao Doutor Fernando 
Jorge, Presidente da Câmara Municipal do Concelho 
da maioria dos nossos associados, que muito nos tem 
apoiado e mais uma vez nos honrou com a sua presença. 

Um agradecimento também ao Dr Silvério Mateus 
que desempenha também funções na Assembleia 
Municipal do nosso concelho, e que habitualmente nos 
apoia e mais uma vez compareceu no nosso convívio.

Como a vida não pode resumir-se aos convívios, por 
melhores que sejam, quero aproveitar este final de ano 
para me dirigir aos associados com duas mensagens 
muito claras.

A primeira mensagem é lançar um desafio a todos os 
associados para apoiarem esta Direção numa tentativa 
que vamos começar a preparar para ver se conseguimos 
algum apoio do Governo em matéria de subsídio de 
gasóleo que é pago às empresas transportadoras em 
geral. 

Como os meios de comunicação social têm dado conta, 
o Governo dá um apoio de 30 cêntimos por litro de 
combustível às “empresas que operam no sector dos 
transportes de mercadorias por conta de outrem que 
estejam licenciados pelo IMT”.

Ora, nós não nos enquadramos neste tipo de empresas 
e por isso sabemos que não é aqui que nos temos que 
enquadrar.

A nossa luta tem que passar por explicar ao Governo 
que embora a nossa actividade não seja a de transportar 
mercadorias por conta de outrem, mas fazemos 
também o transporte de mercadorias directamente 
para os nossos clientes, muitos deles com dificuldades 
de mobilidade e isolados em muitas localidades e 
aldeias, a quem prestamos um serviço essencial que 
muitas vezes não é devidamente valorizado.

Além disso, tal como as empresas que fazem do 
transporte de bens a sua vida e a sua actividade, também 

MENSAGEM DO PRESIDENTE
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Quando nos apróximamos do fim de cada ano, pensamos 
sempre e desejamos que o próximo seja melhor, que seja 
diferente, há sempre uma esperança de dias melhores. 
E é o que temos que pensar em relação ao fim deste 
corrente ano e que o ano 2023 nos traga coisas boas, 
pelo menos, saúde e paz.

Também a APCVD, este ano 2022, celebrou mais um 
ano de existência, o seu 26º aniversário, dos quais eu já 
faço parte há 24 anos. E aqui também podemos dizer...

 – E como o tempo passa!!!

Já são 24 anos ao serviço de uma associação que tem 
como principal objectivo ajudar todos os seus associados 
no desempenho da sua actividade.

Quero deixar aqui uma mensagem de Boas Festas a todos 
os associados, familiares e amigos. A todas as empresas 
que de alguma forma fazem parte da vida da APCVD, 
assim como ao nosso apoio jurídico, contabilidade e 
informática.

Que o Natal seja mágico, com fé, amor e esperança e 
que o próximo ano não seja apenas uma mudança de 
número, seja um ano de luz, de paz e traga a todos muita 
saúde, harmonia e a realização de todos os sonhos.

Que a felicidade e os sorrisos imperem todos os dias da 
nossa vida. 

Bem-vindo, 2023! •

Silvina Marçal

Secretária APCVD

Mais um ano a chegar ao fim. 

E como passou depressa, penso que muitos de nós nem 
se dão conta deste passar repentino do tempo.

Quando eramos mais novos, há uns anitos atrás, não 
dávamos conta deste voar do tempo, porque será? 

Talvez o nosso dia-a-dia nos possa dar essas respostas.

O ano 2022 foi um ano mais calmo, de tentar que tudo 
entrasse na normalidade, não fosse o recomeçar de uma 
guerra no dia 24 de Fevereiro, longe de nós mas que nos 
toca de perto e que nos está a afetar em muitos aspectos.

Podemos dizer que, ultimamente, temos passado por 
períodos bastante difíceis, que de uma ou outra forma 
não estávamos habituados e que nos tem trazido ao 
longo dos dias alguma insegurança, instabilidade e por 
vezes até o medo.

Foi necessário seguir enfrentando muitos desafios, que 
nos questionaram por vezes o modo de ver a vida.

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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porque o patrão nunca deixou, pois eu era considerado 
em Torres Vedras o melhor recepcionista. 

Entretanto como conhecia todos os clientes, incluindo 
o Francisco Mendes e outros Prestaneiros, o tempo foi 
passando e veio o 25 de Abril. A Foroeste começou a 
estar mal financeiramente, então recebia o vencimento 
a prestações. Num belo dia, o Francisco Mendes foi lá a 
oficina e ele disse-me que iria precisar de um vendedor 
porque o Silvestre iria sair, e assim foi, fui substitui-lo 
e logo no primeiro mês, fiquei muito feliz, pois ganhei 
3 vezes mais que na Foroeste.

E continuei sempre para a frente, então comecei 
também a andar com duas mulheres e num belo dia 
fomos para Setúbal, ainda não havia a Vasco da Gama. 
Chegamos a Alcochete, estava a GNR e mandou-
nos parar e apareceu as Finanças, fomos multados e 
ficou tudo apreendido, carro, documentos e material e 
tínhamos que voltar para casa.

Mas eu fiz o contrário, seguimos viagem para Setúbal, 
pois foi um dia espetacular, cheio de vendas, nunca 
mais me esqueci.

A História verdadeira de um Prestaneiro verdadeiro. •

António Joaquim da Salvação Baudouin

Associado nº179

Sou de uma aldeia que é Maxial do concelho de Torres 
Vedras. Os meus pais resolveram vir para Torres Vedras 
tinha eu mais ou menos 5 anos e o meu irmão 7 anos, 
que era para nós estudarmos. Andei até à 4ª classe, não 
fui mais para a escola, eu queria era trabalhar e jogar 
a bola.

Então os meus pais arranjaram trabalho para ajudante 
de eletricista de construção civil, tinha eu 12 anos, 
entretanto quando fiz 14 anos, o meu pai arranjou me 
trabalho para uma empresa de carros marca FORD, 
que se chamava Foroeste. Fui fazer serviço de estafeta, 
ir aos bancos, câmara, finanças etc. Quando ia para o 
banco com muito dinheiro, ia comigo um adulto.

Cheguei aos 18 anos, já não podia estar nesse serviço, 
então fui para a recepção, o qual gostei imenso, mas 
eu queria era ser vendedor de automóveis, nunca fui 

HISTÓRIA DOS ASSOCIADOS
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ESPAÇO EMPRESA
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durante o período em que o mesmo permaneceu indisponível.

O referido período de 24 horas é contado a partir do momento 
em que a situação de indisponibilidade seja do conhecimento 
da empresa ou da comunicação pelo utilizador final.

A empresa que presta os serviços de comunicações eletrónicas 
deve reembolsar o utilizador final pelos custos em que este 
tenha incorrido com a participação da indisponibilidade de 
serviço que não lhe seja imputável.

A dedução ou o reembolso a que o utilizador final tenha 
direito são efetuados por crédito na fatura seguinte ou por 
crédito no saldo do utilizador. No caso de serviços pré-pagos, 
ou, tendo terminado a relação contratual entre as partes sem 
que tenha sido processado esse crédito, o reembolso deve ser 
feito por transferência bancária ou envio de cheque, no prazo 
de 30 dias após a data da cessação do contrato.

A indisponibilidade dos serviços que, depois de reportada 
à empresa, se prolongue por um período superior a 15 dias 
confere ao utilizador final o direito de resolver o contrato sem 
qualquer custo.

As empresas que prestam serviços de comunicações 
eletrónicas podem desenvolver mecanismos que permitam 
identificar os utilizadores finais devedores, nomeadamente 
através da criação de uma base de dados partilhada. 
Todavia, têm de respeitar várias condições, designadamente 
proceder à eliminação imediata de todos os elementos 
relativos ao devedor, após o pagamento das dívidas, após a 
sua não exigibilidade, nomeadamente em razão da respetiva 

(Atenção às novas regras que podem ser úteis a qualquer 
um. Apresentamos um texto resumido que não dispensa a 
consulta mais detalhada antes de celebrar os contratos)

A Lei n.º 16/2022, de 16 de Agosto, aprovou a nova lei 
das comunicações eletrónicas, e obriga as empresas que 
prestam serviços de comunicações electrónicas a  fornecer 
aos consumidores, num suporte duradouro, um resumo 
do contrato, facilmente legível, com os seguintes dados 
informativos:

• A identificação da empresa e os dados de contacto para 
eventuais reclamações;

• As principais características de cada serviço prestado;

• Os preços de activação e demais encargos;

• A duração do contrato e as suas condições de renovação e 
de cessação;

No que respeita aos serviços de acesso à Internet, o contrato 
tem que conter informações obrigatórias sobre os débitos, 
uma explicação clara e compreensível sobre as regras de 
desempenho e qualidade dos serviços

Sempre que, por motivo não imputável ao utilizador final, 
qualquer dos serviços de comunicações eletrónicas acessíveis 
ao público se mantiverem indisponíveis por um período 
superior a 24 horas, consecutivas ou acumuladas por período 
de faturação, a empresa deve, independentemente de pedido 
do utilizador, proceder ao crédito do valor equivalente ao 
preço que seria por este devido pela prestação do serviço 

O SABER NÃO OCUPA LUGAR……
NOVA LEI DAS COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS
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prescrição, ou quando o seu valor seja inferior a 141 euros 
(em 2022).

Alterações ao regime da fidelização 

A operadora não pode exigir ao consumidor o pagamento de 
quaisquer encargos relacionados com o incumprimento do 
período de fidelização nas seguintes situações:

• alteração do local de residência permanente do consumidor, 
caso a empresa não possa assegurar a prestação do serviço 
contratado ou de serviço equivalente, nomeadamente em 
termos de características e de preço, na nova morada;

• mudança imprevisível da habitação permanente do 
consumidor titular do contrato para país terceiro;

• situação de desemprego do consumidor titular do contrato, 
motivado por despedimento da  iniciativa do empregador por 
facto não imputável ao trabalhador, que implique perda do 
rendimento mensal disponível do consumidor;

• incapacidade para o trabalho, permanente ou temporária de 
duração superior a 60 dias, do consumidor, nomeadamente 
em caso de doença, que implique perda do rendimento 
mensal disponível do consumidor.

Resolução dos contratos

O exercício do direito de resolução do contrato, nas situações 
acabadas de descrever, deve ser exercido pelo consumidor 
através de comunicação escrita, incluindo por correio 
eletrónico, com uma antecedência mínima de 30 dias, 
apresentando os seguintes elementos comprovativos:

• alteração da residência permanente – documentação que 
comprove o novo local de residência;

• mudança imprevisível da habitação permanente para país 
terceiro – certificado de residência em país terceiro ou cópia 
de contrato de trabalho ou de prestação de serviços nesse país 
que permita comprovar a necessidade de residência nesse 
local do consumidor titular do contrato;

• desemprego do consumidor titular do contrato – declaração 
comprovativa da situação de desemprego do consumidor 
titular do contrato, obtida junto do respetivo centro de 

emprego ou uma declaração da situação de desemprego 
emitida pela Segurança Social.

Nos casos referidos de desemprego do consumidor ou de 
incapacidade para o trabalho, a quebra de rendimentos 
corresponde a uma diminuição de rendimentos igual ou 
superior a 20% e é calculada pela comparação entre a soma 
dos rendimentos do consumidor no mês em que ocorre 
a causa determinante da alteração de rendimentos e os 
rendimentos auferidos no mês anterior.

São considerados relevantes para efeito do cálculo da quebra 
de rendimentos:

• no caso de rendimentos de trabalho dependente, o respetivo 
valor mensal bruto;

• no caso de rendimentos de trabalho independente, a 
faturação mensal bruta;

• no caso de rendimento de pensões, o respetivo valor mensal 
bruto;

• o valor mensal de prestações sociais recebidas de forma 
regular;

• os valores de outros rendimentos recebidos de forma regular 
ou periódica.

A perda do rendimento mensal disponível deve ser 
comprovada através de quaisquer documentos que permitam 
a verificação desses factos, nomeadamente, mediante:

• declaração da entidade patronal do consumidor;

• declaração do centro de emprego ou da junta de freguesia 
do local da habitação permanente do consumidor;

• documento bancário comprovativo da situação financeira 
do consumidor.

De qualquer forma, a empresa pode cobrar os serviços 
prestados durante o período de pré-aviso.

Esta regra de proteção relativamente à alteração do local 
de residência permanente do consumidor, caso a empresa 
não possa assegurar a prestação do serviço contratado 
ou de serviço equivalente, nomeadamente em termos de 
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características e de preço, na nova morada, aplica-se também 
no caso de utilizadores finais que sejam microempresas, 
pequenas empresas ou organizações sem fins lucrativos, 
exceto se estas renunciarem expressamente a essa proteção.

Denúncia do contrato por iniciativa do consumidor

Os encargos pela cessação antecipada do contrato com 
período de fidelização por iniciativa do consumidor não 
podem exceder 30% do valor das mensalidades vincendas.

Suspensão e caducidade dos contratos

Sem prejuízo de outras alterações extraordinárias das 
circunstâncias que determinaram a celebração do contrato 
por parte do consumidor, o contrato fica suspenso, 
designadamente, nas seguintes situações:

• perda do local onde os serviços são prestados;

• alteração de residência para fora do território nacional;

• ausência da residência motivada por cumprimento de pena 
de prisão;

• ausência da residência por incapacidade, doença prolongada 
ou estado de dependência de cuidados prestados ou a prestar 

por terceira pessoa;

• situação de desemprego ou baixa médica.

A suspensão mantém-se durante o período de tempo em que 
durar o motivo justificativo da mesma.

A suspensão originada por desemprego ou baixa médica 
opera-se por comunicação do próprio titular do contrato 
ou de quem o represente, acompanhada de documento 
comprovativo da situação invocada.

A suspensão do contrato que se prolongar por mais de 180 
dias origina a caducidade do mesmo, a requerimento do 
titular do contrato ou de quem o represente em caso de 
incapacidade, doença prolongada ou dependência.

As situações de suspensão ou caducidade do contrato 
referidas não originam quaisquer encargos para o titular 
do contrato, nomeadamente encargos relacionados com a 
cessação antecipada do contrato. •
Fonte: ”Boletim do Contribuinte” 

Texto seleccionado e preparado pela Equipa redatorial do 
Prestaneiro
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Instalar um posto de carregamento num condomínio é 
um direito de todos, mas há regras para que isso seja 
feito.

As regras para a instalação do posto de carregamento 
estão definidas no DL n.º 90/2014, de 11.6, que estabelece 
o Regime Jurídico da Mobilidade Elétrica. A instalação 
de um Posto de Carregamento de Veículos Elétricos 
(PCVE), por qualquer condómino, arrendatário ou 
ocupante legal, é perfeitamente admitida, desde que 
custeada pelo próprio.

Qualquer condómino, arrendatário ou ocupante legal 
pode, por sua iniciativa, instalar pontos de carregamento. 
A despesa é assumida pelo próprio. Se a instalação 
passar por parte comum ou aí for feita, deve comunicar 
a intenção à administração ou ao proprietário através de 
uma comunicação escrita, com a antecedência mínima 
de 30 dias sobre a data pretendida para fazer a instalação 
ou a transformação.

O condomínio só se poderá opor caso se antecipe: deve 
instalar, por sua iniciativa, um ou mais dispositivos 
que assegurem o mesmo nível de serviço e tecnologia 
para todos os utilizadores nos 90 dias a seguir a essa 
comunicação.

O condomínio também pode opor-se quando o edifício 
já tem um ponto de carregamento comum e quando a 
instalação põe em risco a segurança de pessoas ou bens 
ou prejudica a linha arquitetónica do edifício.

Os condomínios dos prédios com projetos aprovados antes 
de 2010 não têm a obrigação de garantir a infraestrutura 
básica para instalar pontos de carregamento. Esta pode 
ser criada, mas é preciso que os condóminos aprovem a 
instalação por maioria representativa de dois terços do 
valor total do prédio.

Num prédio com vários condutores de veículos elétricos, 
o condomínio pode assumir a realização da obra e a 
respetiva despesa para que todos os condóminos possam 
usar os dispositivos de carregamento.

Em março de 2022 foram criados incentivos públicos, 
através do Fundo Ambiental. Nestes incentivos inserem-

VEÍCULOS ELÉCTRICOS
REGRAS PARA A INSTALAÇÃO DE UM POSTO DE
CARREGAMENTO NUM CONDOMÍNIO

se os apoios para a compra e instalação de pontos de 
carregamento de veículos elétricos em espaços comuns 
dos condomínios.

O apoio público pode chegar até 80% dos custos de 
compra e instalação, o que pode traduzir-se num valor 
de 800 euros por cada lugar de estacionamento.

Os incentivos podem ser atribuídos a três tipos de 
candidatos: moradores individuais em condomínios, 
grupos de condóminos ou administrações do 
condomínio.

O incentivo está limitado a 1 (um) carregador por 
condómino, até ao limite de 10 (dez) carregadores por 
condomínio/CPE (Código de Ponto de Entrega).

Toda a informação sobre este incentivo está disponível 
em:

• https://www.fundoambiental.pt/apoios-2022/
mitigacao-das-alteracoes-climaticas1/incentivopela-
introducao-no-consumo-de-veiculos-de-emissoes-
nulas-ven-2022.aspx

• https://www.fundoambiental.pt/postos-de-
carregamento-2022.aspx •

“Da autoria da equipa redatorial” 
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SIMPLEX 2022 – NOVAS MEDIDAS PARA MELHORAR A BUROCRACIA
(VER SITE DA AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA)

de conclusão previsto para o final de 2022. A medida 
“pensão social ‘online’ vai permitir ao cidadão a apre-
sentação de pedido de pensão social quando não cum-
pra o mínimo de 15 anos de descontos. No que respeita 
ao Balcão Migrante, a medida visa desenvolver o portal 
MyCNAIM para suportar serviços transacionais e com 
atendimento multilingue, por email, telefone ou video-
conferência. 

8. Entre outras medidas previstas para o último trimestre 
de 2022, estão a Consulta de desemprego ‘online’, que 
disponibiliza ao cidadão o detalhe dos seus pedidos rel-
acionados com a proteção no desemprego, incluindo os 
cálculos efetuados para apuramento de prazo de garan-
tia, período de concessão e do montante da prestação 
ou os fundamentos para a não atribuição da prestação. 

9. Balcão do Condutor, que permitirá renovar automati-
camente a Carta de Condução, consultar contra-orde-
nações, entre outros procedimentos relacionados com 
a condução de veículos automóveis.

10. SNS Omnicanal, Balcão SNS24 e Convocatória Dig-
ital. A primeira visa disponibilizar ao utente do SNS 
um acesso presencial, telefónico e digital, através do 
portal e da app – a um conjunto de informações e 
serviços digitais e de tele-saúde, assegurando a equi-
dade, transparência e a simplicidade do acesso ao SNS. 
O Balcão SNS24 será expandido a todo o território de 
Portugal continental, tratando-se de um espaço de 
proximidade para acesso e prestação de serviços dig-
itais e de tele-saúde aos cidadãos, em entidades fora 
do Serviço Nacional de Saúde, como autarquias locais, 
estruturas residenciais para idosos e estabelecimentos 
prisionais e centros educativos. A Convocatória Digital 
SNS tem como objetivo disponibilizar meios digitais 
de convocatória para os principais atos dos cuidados de 
saúde primários, nomeadamente consultas, vacinação 
e rastreios. 

11. Entre outras medidas, estão ainda previstas a Via Verde 
do Estudante Internacional, e a Ação Social no Ensino 
Superior Simplificado. 

Anota-se que o presente resumo das medidas não dispensa 
a consulta mais detalhada das mesmas. •

“Da autoria da equipa redatorial”  

Assim, entre outras, foram aprovadas ou estão previstas as 
seguintes medidas:

1. Exames de saúde digitalizados. Os cidadãos passam a 
ter acesso aos exames de saúde digitalizados, permitin-
do também acesso aos exames na aplicação app SNS24

2. Medicamentos comparticipados na Hora – dirigida aos 
beneficiários do Complemento Solidário para Idosos – 
que permite a estes beneficiários, no ato da compra dos 
seus medicamentos, terem acesso imediato à compar-
ticipação desses medicamentos.

3. Certificado da gravidez, que permite verificar auto-
maticamente a condição especial de atribuição do 
abono de família pré-natal e ser efetuada prova do 
tempo de gravidez, bem como do número previsível de 
nascituros, através da ligação entre Segurança Social e 
a Saúde, eliminando a necessidade de entrega de for-
mulário em papel. 

4. Autenticação biométrica, a qual permite a ativação 
dos certificados de assinatura do Cartão de Cidadão 
à ativação da Chave Móvel Digital através de uma bi-
ometria, o que elimina, em muitos casos, a deslocação 
aos balcões do Espaço do Cidadão ou das Lojas do Ci-
dadão. A Autenticação Biométrica tem como prazo de 
conclusão o segundo trimestre de 2023. 

5. Fatura sem papel. Até final do ano de 2022 prevê-se 
que vai estar disponível a medida Fatura sem papel, 
que permitirá enviar faturas eletrónicas aos cidadãos 
e empresas por correio eletrónico diretamente através 
do programa de faturação, substituindo, “por opção do 
contribuinte, a versão física” da mesma. 

6. Simplex Licenciamentos, que elimina licenças, autor-
izações e outros procedimentos que criem encargos 
para as empresas. Até junho de 2023 estará disponível o 
Simplex licenciamento, que pretende eliminar licenças, 
autorizações e outros procedimentos que criem encar-
gos para as empresas nas áreas do ambiente, urbanis-
mo e ordenamento do território, indústria, comércio 
e serviços, e agricultura, melhorando a forma como 
são disponibilizados os serviços digitais que suportam 
estas formalidades e uniformizando o contato entre a 
Administração Pública e as empresas e os cidadãos.

7. Pensão social ‘online’, os cuidados de saúde primári-
os sempre em linha e o Balcão Migrante, com prazo 
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nacional ou estrangeiro e/ou séries para serem utilizadas 
por um adquirente estrangeiro. Pode igualmente registar, 
consultar, alterar ou finalizar o acordo prévio de autofatu-
ração estabelecido entre si e o adquirente nacional.

–  Comunicação de séries de autofaturação sem acordo

Nesta área pode comunicar as séries de autofaturação 
sem acordo, indicando as séries que irá utilizar para 
emitir faturas em nome do seu fornecedor de acordo com 
enquadramento a que se destina. Aplica-se apenas ao sec-
tor de desperdícios, resíduos e sucatas recicláveis, assim 
como a adquirentes de cortiça, madeira, pinhas e pinhões 
de casca.

Contudo, a AT disponibiliza dois mecanismos distintos 
para a comunicação das séries e obtenção do respetivo 
código de validação: de forma manual via Portal das Fi-
nanças ou automaticamente a partir do programa de fatu-
ração com a utilização de webservice.

Se a opção for obter os códigos de validação através do Por-
tal das Finanças, posteriormente, o código de validação da 
série, para o tipo de documento a que diz respeito, deve 
ser associado à respetiva série, colocando-se em campo 
próprio de configuração da série no programa ou outro 
meio eletrónico utilizado.

O meio de processamento utilizado só pode permitir pro-
cessar documentos numa série após a associação do respe-
tivo código de validação.

Contudo, para evitar erros de leitura e escrita dos códigos 
de validação, como forma de automatizar e simplificar todo 
este processo, garantindo a fiabilidade e segurança dos 
elementos comunicados e a correta criação do ATCUD, 
recomenda-se que se utilize a funcionalidade de comuni-
cação via webservice disponibilizada pelos programas de 
faturação.

Em qualquer um destes procedimentos, assume particular 
importância o apoio técnico do fornecedor do programa de 
faturação.

E quem emite documentos pré-impressos em tipografia au-
torizada, como pode obter o código de validação da série 
que compõe o ATCUD?

Esta obrigação aplica-se a todos os sujeitos passivos emi-
tentes de documentos fiscalmente relevantes estão obriga-
dos a comunicar as séries de faturação para todos os 
documentos que emitam, qualquer que seja o meio de 
processamento em que esses documentos são gerados: 
programa de faturação certificado; qualquer outro meio 
eletrónico, nomeadamente máquina registadora, terminal 
eletrónico ou balança eletrónica; e documentos pré-im-
pressos em tipografia autorizada, nas situações em que é 
possível utilizá-los.

Para cada série de documentos comunicada é devolvido um 
código de validação que, a partir de 1 de janeiro de 2023, 
deve obrigatoriamente integrar o código único de docu-
mento (o designado ATCUD).

O Decreto-Lei n.º 28/2019 determina que o código único de 
documento (ATCUD) deve constar em todos os documen-
tos fiscalmente relevantes emitidos, independentemente da 
sua designação, tais como faturas, faturas-recibo, faturas 
simplificadas, notas de débito e de crédito, e outros que se-
jam suscetíveis de apresentação ao cliente e que possibilitem 
a conferência de mercadorias ou de prestação de serviços, 
nos quais se incluem as notas de encomenda, orçamentos, 
faturas proforma, consultas de mesa e folhas de obra.

O serviço de comunicação de séries no Portal das Finanças 
está disponível em: Todos os serviços > Séries Documen-
tais > Comunicação e manutenção da informação de séries 
documentais.

Ao entrar nesta funcionalidade, encontramos três opções, 
que deve utilizar em função da sua responsabilidade em 
relação à comunicação:

– Comunicar as minhas séries

Nesta área pode registar as séries para obtenção do códi-
go de validação, com exceção das séries de autofaturação e 
séries para documentos pré-impressos em Tipografia. Pode 
também consultar, anular, finalizar ou repudiar séries.

– Comunicação de séries de autofaturação com 
acordo

Nesta área pode registar, consultar, anular e finalizar séries 
de autofaturação com acordo em nome do seu fornecedor 

ATCUD OBRIGATÓRIO NOS DOCUMENTOS EMITIDOS A PARTIR
DE 1 DE JANEIRO DE 2023
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io de refeição passa de 4,77€ para 5,20€ e se pago através de 
vales/cartão refeição passa de 7,63€  para 8,32€.

Solicitamos que nos informem com a brevidade possível, 
caso queiram alterar a partir de dia 1 de Novembro o valor 
do subsídio e se querem com efeitos retroativos a Outubro. 
Ou se querem alterar apenas a partir de 1 de Janeiro de 
2023. •

ENVIO DO SAFT

Informamos que o orçamento do estado uma vez aprovado, 
será obrigatório submeter os ficheiros SAFT até ao dia 5 de 
cada mês a partir de Janeiro de 2023. •

SERVIÇOS TELEFÓNICOS

Vimos por este meio e face à recente açao por parte da 
ASAE em algumas empresas, falar sobre um Decreto de 
Lei que remonta a 2021 e que até hoje e face ao entendi-
mento geral somente se deveria aplicar a empreas que dis-
ponibilizam serviços telefonicos de valor acrescentado. 

O entendimento da ASAE embora contestado por muitos 
juristas é que quando num dos documentos ou plataform-
as infra indicados existe a referencia a números de telefone 
se deve indicar o custo no caso de serviços de valor acres-

Nestes casos, deve requisitar à tipografia autorizada con-
tratada a elaboração dos documentos indicando a infor-
mação usual, nomeadamente, identificando a série que 
pretende usar, assim como o número do primeiro docu-
mento e a quantidade de documentos a imprimir, ou em 
alternativa à quantidade, o número do último documento 
a imprimir. Será a tipografia autorizada que comunicará, 
através do Portal das Finanças, a série e a numeração dos 
documentos para obtenção do código de validação de série 
a constar no ATCUD a incluir na impressão dos referidos 
documentos.

Atenção que os documentos pré-impressos adquiridos em 
tipografia autorizada sem o código único de documento 
(ATCUD) só podem ser utilizados até ao dia 31 de dezem-
bro de 2022.

Relembra-se que, nos documentos emitidos no Portal das 
Finanças, a comunicação será automática, sendo atribuído 
o código de validação da série e incluído o respetivo códi-
go único do documento (ATCUD), automaticamente na 
emissão. •

NOVOS LIMITES ISENÇÃO SUBSÍDIO 
ALIMENTAÇÃO 2022
Com a publicação da Portaria nº 280/2022, publicado a 18 
de Novembro, desde o dia 1 de Outubro de 2022, o subsid-
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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

centado, indicar se o custo é zero no caso de números gra-
tuitos ou não se enquadrando em nenhum dos anteriores, 
se deve colocar a seguir aos números de contacto, a ex-
pressão “Chamada para a rede fixa nacional” ou “Chama-
da para rede móvel nacional”.

Sendo esta informação obviamente direcionada aos nossos 
produtos, alertamos para o facto de terem de intervir por 
exemplo no vosso site ou na assinatura do email.

Abaixo transcrevemos o resumo interpretativo da ASAE 
face a este Decreto Lei. 

A falta de informação clara e visível para os consumidores 
nas comunicações comerciais, no sítio web, nas faturas, 
nas comunicações escritas e nos contratos celebrados dos 
números de telefone disponíveis e do respetivo custo das 
chamadas, constitui uma contraordenação grave.

Quando não seja possível apresentar um preço único para 
a chamada, pelo facto de o mesmo ser variável em função 

da rede de origem e da rede de destino, deve, em alternati-
va, ser prestada, consoante o caso, a informação “Chamada 
para a rede fixa nacional” ou “Chamada para rede móvel 
nacional”.

Estas contraordenações dão lugar ao pagamento de coimas 
cujos montantes variam em função do tamanho das empre-
sas infratoras - Decreto-Lei n.º 59/2021 •

ACTUALIZAÇÃO DAS RENDAS 2023
Senhorios podem aplicar 2,43%

Dra. Isilda André

Contabilista
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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!

Entre as soluções que podem ser usadas na renego-
ciação estão alargamentos de prazos de crédito, con-
solidação de créditos, realização de novos créditos 
ou redução da taxa de juro durante um determinado 
período de tempo.

Este processo não implicará o pagamento de comissões 
nem de imposto de selo e não pode significar aumento 
da taxa de juro.

Foi ainda clarificado que caso os clientes optem por 
alargamento de prazos, terão um período de 5 anos 
para optar por retornar ao prazo inicialmente contrata-
do, se vir a sua situação financeira restabelecida. •

  

O governo aprovou em conselho de ministros no pas-
sado dia 03/11 um diploma que afecta directamente 
quem tem crédito habitação activo em instituições fi-
nanceiras.

A partir de agora, as instituições bancárias têm de ver-
ificar e acompanhar a taxa de esforço dos clientes que 
tenham empréstimos para habitação própria e perma-
nente com valor em dívida até € 300.000.

Sempre que os bancos verificarem a existência de 
um agravamento significativo da taxa de esforço, são 
obrigados a avaliar o seu impacto na capacidade finan-
ceira do cliente e o eventual risco de incumprimento.

Deverão também apresentar soluções ao cliente para 
que tal situação seja mitigada ou ultrapassada.

O inverso também se aplica, ou seja, os clientes também 
poderão apresentar propostas negociais aos bancos no 
caso de enfrentarem uma alteração e/ou diminuição da 
sua capacidade financeira.

Este diploma suspende ainda temporariamente a 
comissão de vencimento antecipado nos contratos de 
crédito a taxa variável, independentemente do mont-
ante do crédito. Esta medida permitirá a melhoria 
de condições nas amortizações antecipadas, ou a uti-
lização de poupanças para redução do endividamento.

Os bancos têm um prazo de 45 dias para a analisar 
a taxa de esforço dos clientes e verificar quais são os 
clientes elegíveis para eventual negociação do crédito.

Assim, numa situação em que exista uma taxa de es-
forço de 50% o banco tem de avançar para renego-
ciação do crédito. •

No seguimento da informação constante do último Pres-
taneiro, reforçamos a necessidade de confirmação do 
IBAN no Portal das Finanças para efeito de pagamento 
dos apoios do estado.

Na eventualidade de ainda não terem recebido, e caso 
cumpram as condições para esse recebimento, deverão 
verificar e confirmar o IBAN registado.

O Governo clarificou que, durante o período de 6 meses, 
irá repetir a tentativa de pagamento nos casos de erro ou 
informação incorrecta constante do Portal das Finanças. •

APOIOS CRÉDITO HABITAÇÃO

APOIOS ESTADO
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AGRADECIMENTO
ALMOÇO CONVÍVIO

O 26º aniversário da nossa Associação decorreu no 
passado dia 22 de Outubro, no Restaurante “O Paraíso 
do Coto”, em Caldas da Rainha.

Não podemos deixar de fazer também aqui um agra-
decimento especial a todos os associados que estiveram 
presentes, ficamos muito honrados com a presença de 
todos, assim como família e amigos. Este dia foi sem 
dúvida um grande dia de convívio e confraternização. 

A todas as empresas que ofereceram os seus produtos 
para sortear e leiloar, o nosso muito obrigado. A Di-
recção ficou muito grata com todas estas ofertas. 

Um grande bem-haja a todas estas empresas, por esta 
preciosa ajuda. •

DIREITO DE ANTENA
O Direito de Antena da APCVD, passou na RTP1 no 
dia 23 de Novembro. Desde já esperamos que todos os 
associados tenham visto esta publicação.

O Direito de Antena, foi-nos atribuído no ano 2001 e ao 
longo de todos estes anos, tem sido uma grande divul-
gação do que é a APCVD e da actividade que os seus 
associados desenvolvem.

O tempo de Antena é atribuído mediante as orga-
nizações presentes numa reunião na RTP, por isso todos 
os anos são tempos 
diferentes. Este ano 
2022, tivemos direito 
a 5 minutos, o que é 
muito bom a nível de 
podermos publicitar a 
nossa Associcação. •

DIVERSOS
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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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QUOTAS EM ATRASO
Mais um ano se apróxima do fim e todos nós temos 
que ser imparciais perante as nossas despesas, as nossas 
obrigações, para que tudo fique liquidado após fecho do 
mesmo.

A APCVD, também tem contas para fechar e por isso 
mesmo solicita a todos os associados que liquidem as 
suas quotas no ano correspondente.

Para ser mais comodo poderá fazê-lo por transferência 
bancária, 

NIB 0010 0000 20457180001 39.
Agrademos a todos a vossa compreensão.
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Nelson Santos
Comercial

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

Grandes marcas 
para sua casa
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INFORMAÇÃO FLAMA
A Flama, parceira de longa data da APCVD, lançou 
uma nova plataforma comercial na qual todos os cli-
entes podem ter acesso à sua conta. Nesta conta, os cli-
entes podem realizar encomendas, consultar todas as 
campanhas e ficar a par de todas as novidades, ofertas 
e descontos exclusivos que a Flama tem. 

Adicionalmente, podem ainda consultar o catálogo de 
produtos e os todos os dados logísticos e financeiros da 
sua empresa. 

Esta plataforma permite uma maior proximidade entre 
a Flama e os clientes, criando condições especiais, van-
tajosas e exclusivas. A APCVD, através da plataforma, 
terá acesso as condições especiais para a associação. 

Para aceder basta pesquisar pelo link que se encontra 
abaixo e utilizar as suas credenciais de acesso: 

Site: pro.flama.pt 

Email de acesso: Email que a FLAMA tem registado 
para a sua conta de cliente 

Password: flamaXXXXXX (flama acrescentando o 
número de cliente Flama)

Conheça todas as vantagens desta nova plataforma: 

Para qualquer dúvida ou questão, podem entrar em 
contacto com o comercial da zona Centro / Sul An-
dré Sousa – Telemóvel: 914 859 057 ou ligar para o 
256 850 170. Podem ainda enviar um email para on-
line@flama.pt. •

Vendedor: André Sousa
914 859 057
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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

O ano passou tão rápido e com tantas turbulências, 
parece que este ano só se vivia nos filmes mas nós esta-
mos a vivê-lo bem real.

Eu,  como presidente desta associação, quero dar um 
agradecimento a todos os que comigo trabalham, Sr. 
António Almeida, Sr. Abílio Luís, Sr. Adérito Gonçalves 
e Sr. Filipe Afonso. Por estas razões quero-vos agradecer 
todo o vosso empenho da forma como vocês se dedicam 
a esta associação, obrigado a todos. 

Também não seria justo não reconhecer o desempenho 
da nossa secretária Dª Silvina pois para todos vocês nada 
é estranho, principalmente para quem trabalha com ela, 
e eu em especial durante muitos anos. Está sempre pre-
sente, quase 365 dias por ano, nunca lhe liguei que ela 
não atendesse e está logo disponível para algo que agente 
necessite. Um muito bem-haja em meu nome e desta 
equipa. 

Também vos quero desejar um feliz Natal e um próspero 
Ano Novo, igualmente para toda a vossa  família. Umas 
saídas bem regadas e umas entradas bem alimentadas. 

Abraço

José Carlos Dias Mateus

Presidente da Direcção

Mais uma vez me encontro a escrever uma mensagem 
para o Prestaneiro. 

Confesso que tenho muito pouco jeito para me expressar 
mas, vou tentar dar o meu melhor.

Termino mais um ano nesta direção que tenho muito 
orgulho de pertencer, colaborando em tudo o que posso 
e que está ao meu alcance. 

Apesar dos tempos difíceis que se atravessam não po-

demos desanimar e temos que continuar firmes e com 
esperança.

Agradeço aos meus colegas mais um ano de colaboração 
na direção desta associação. 

Temos sido uma grande equipa e temos tentado ir sem-
pre ao encontro do necessário  e possível fazer para o 
bem de todos nós.

Resta-me desejar um feliz Natal junto das nossas famílias 
e amigos.

Que o ano 2023 nos traga a todos saúde,  paz e alegria.

Boas festas.

António Mendes Almeida

Vice Presidente da Direcção

Caros associados e amigos, mais um ano que está no 
fim. 

E este felizmente um pouco melhor que os anteriores.

Esperamos que o próximo possa ser melhor ainda.

É com esse sentimento que vos deixo o desejo de um 
bom natal e prospero ano de 2023.

Abraço a todos.

Abílio Jorge Lourenço Luís

Secretário da Direcção

Boa tarde. 
Caros leitores. 
Mais um ano a chegar ao fim;
Espero que tenha sido um ano bom dentro do possível 
para todos. 

Desejo um bom natal para todos. 
E um ano 2023 cheio de coisas boas. 

Abraço a todos.

Adérito Jesus Gonçalves

Tesoureiro da Direcção
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Caros camaradas mais um ano se passou e com todas as 
dificuldades que temos ultrapassado, como a pandemia 
e a actual guerra que estamos a passar, não podemos 
baixar os braços com o aumento de todas as despesas 
que nos acompanham diariamente, ou mesmo até do 
custo das nossas mercadorias que vendemos. 

Sendo um dos sócios mais novos, quero deixar uma 
mensagem de força e alento para continuarmos a tra-
balhar com todo o ânimo e forca, e que só junto dos 
nossos colaboradores e patrocinadores conseguiremos 
superar mais um ano de 2023, levando a nossa activi-
dade económica a bom porto.

Deixando a todos um enorme abraço, e boas festas para 
todos os associados e suas famílias.

Filipe André Mateus Afonso

Vogal da Direcção

O ano 2022 chega ao fim e só posso dizer que foi um 
ano a nível profissional muito positivo. Continuámos a 
trabalhar em conjunto, onde todos partilhamos as nos-
sas ideias para que possamos chegar aos objetivos pre-
tendidos.

É um grande orgulho para nós ver que conseguimos 
alcançar os nossos objectivos, tentamos sempre desem-
penhar da melhor forma as nossas funções. A nossa 
equipa é bastante esforçada e sempre unida para que 
tudo possa correr da melhor maneira.

Nunca é demais salientar que é um prazer enorme tra-
balhar com todos vocês, onde reina a humildade, o res-
peito e a boa comunicação. São todos muito bons profis-
sionais, competentes e dedicados.

Qualquer sucesso só se obtém se houver um bom re-
lacionamento no trabalho e se tiver uma equipa coe-
sa e com um único foco. No nosso caso trabalhamos 
afincadamente para que a nossa Associação possa ajudar 
todos os seus associados no seu dia-a-dia, perante a sua 
actividade.

No decorrer destes 24 anos em que trabalho para a 
APCVD, é um orgulho contínuo em trabalhar com ex-
celentes profissionais, pessoas compreensivas, dedica-

das, esforçadas e muito competentes. Só assim faz senti-
do esta nossa Associação. 

Agradeço a todos pela união, companheirismo e por to-
das as experiencias que compartilhamos ao logo de todo 
este tempo.

Que o Natal seja tempo de espalhar o amor e semear a 
esperança.

E que o ano 2023, nos traga o sentimento de renovação, 
paz, harmonia e acima de tudo muita saúde. •

Boas festas para todos!

Silvina Marçal

Secretária da direcção

A Direcção da APCVD
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