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Muito obrigado!
Caros colegas

É

O ano de 2018 foi um ano desafiante e por isso queremos apresentar-vos uma seleção de temas que consideramos serem relevantes
para a economia dos setores e dos empresários que representamos.
Foram diversos os momentos de reflexão e avaliação do caminho a
percorrer com os nossos associados. Questões Sectoriais com incidência no setor do Comércio e Serviços na área do Município de Lisboa, como, Taxas e outras Receitas municipais; Mobilidade urbana e
Estacionamento; Reabilitação Urbana e Reforma do regime jurídico
do Arrendamento Não Habitacional; Turismo, Comércio e Promoção
Económica; foram temas defendidos pela UACS com implementação de propostas e definição de objetivos durante o ano.
Com a entrada em vigor de legislação relevante para o funcionamento das empresas e tendo em consideração a complexidade e a
difícil implementação de alguma dessa legislação para as pequenas
e médias empresas, a UACS deu uma especial atenção a esta matéria.
O Balanço é positivo nas atividades levadas a cabo e na concretização da sua missão nos serviços prestados aos nossos associados e
na defesa dos interesses dos mesmos.
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Maria de Lourdes Fonseca
Presidente da
Direção da UACS

com muito agrado que nos apresentamos perante os nossos
associados e parceiros para mais um ano, em especial, por
ser o 1º ano da Nova Direção desde que tomou posse a 8 de
janeiro de 2018.
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entrevista

Lisboa precisa de uma estratégia
de ordenamento comercial
Comércio de Lisboa - Qual é o balanço
que faz do primeiro ano do mandato?
Maria de Lourdes Fonseca – Esta direção tomou posse a 8 de janeiro de
2018 e o primeiro ano de mandato foi
complicado e de muito trabalho, não
só por sermos uma direção nova, mas
também porque houve eleições autárquicas que significaram mudanças, não
de presidência, mas da estrutura. Isso
acabou por ter implicações quer a nível
de interlocutores, quer a nível de desenvolvimento de parcerias, quer a nível de
funcionamento, uma situação própria de
qualquer início de mandato.
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C.L. - Mas mais no sentido de estabelecer novos laços do que propriamente
na questão de tratar assuntos. Ou também nesse aspeto?
M.L.F. – Ambos. Tivemos alguns assuntos
complexos, nomeadamente no que diz
respeito às novas regras sobre a entrada
em funcionamento do RGPD ou a legislação sobre o arrendamento, que muito
tem dificultado a atividade comercial em
Lisboa… São temas em que fomos chamados a intervir e em que nós pegámos.
Mas são assuntos complexos que nos
obrigaram a dedicar muito tempo e estudo dado estarmos a iniciar um mandato
o que torna tudo mais difícil e complexo.
C.L. - Quais são as grandes linhas estratégicas do programa da direção?
M.L.F. – Queremos fomentar algumas
mudanças a nível de estatutos na Instituição para acompanharmos o desenvolvimento quer económico, quer de dinâmica comercial do próprio comércio e
serviços na cidade de Lisboa, porque hoje
em dia tudo acontece a uma velocidade
tão grande que temos de nos adaptar
rapidamente. Sendo uma estrutura com
148 anos, que soube responder, ao longo
dos tempos às expectativas e ansiedades
dos associados, também queremos fazer
esse caminho e para o fazermos temos
de implementar algumas alterações, algumas das quais estatutárias. Por outro
lado, apesar de temos alguns serviços
que prestamos aos nossos associados
que são primordiais, nomeadamente nas
áreas financeira, jurídica, de medicina do
trabalho, da formação, achamos que há
uma área que é fundamental hoje em
dia que é a parte digital. Durante o nos-

Maria de Lourdes Fonseca
Presidente da UACS

so mandato queremos ajudar os nossos
associados a fazerem a passagem para a
era digital. Dessa forma estamos a ajudar
não só os associados atuais mas também
a responder às necessidades de potenciais associados de todas as idades.
C.L. - Como seria feito esse passo? Em
cursos, formação…

M.L.F. – Esse passo terá de ser feito em
várias fases. Os cursos e a formação estão patentes em toda a nossa atividade
e vão sempre existir, mas nós queremos
ir mais além. Queremos apresentar aos
nossos associados um serviço de apoio
disponível através da UACS. Queremos
que os nossos associados possam dispor
de um instrumento, com o nosso auxílio.

C.L. - Com as alterações que estão a
acontecer a nível de reformas administrativas e fiscais. Qual é a posição da
Direção face ao novo regime de faturação que extingue as faturas em papel?
M.L.F. – Esse é um bom tema, que já discutimos e é oportuno. Nós achamos que
é bem-vindo tudo aquilo que seja a nível
tecnológico, que seja amigo do ambiente, que seja para facilitar os processos…,
mas achamos que essas ações devem
ser feitas de forma concertada e ouvindo as pessoas. Eu acho que nós temos
um papel determinante e devíamos ser
ouvidos nesse contexto, sobretudo para
podermos defender os interesses das pequenas e micro empresas. Uma alteração,
nomeadamente na fatura eletrónica, tem
várias problemáticas. Primeiro passa pelo
sistema informático. Se formos a uma
loja, os sistemas que têm não são muito
sofisticados, nem sequer têm registo de
clientes mesmo com a emissão de fatura
com os dados, porque a maior parte dos
clientes são pontuais. Para ter o registo
dos clientes era preciso uma grande capacidade em termos informáticos e de
equipamento muito dispendioso que se
torna incomportável. Em segundo lugar,

é do livre arbítrio do cliente querer fatura com número de contribuinte ou não,
e isso foi ultrapassado. Portanto a questão é: de uma forma eletrónica, como é
que se vai ultrapassar isto? Obriga a um
investimento enorme em sistemas informáticos que já existem há 3 ou 4 anos
quando foi implementado o SAF-T que
foi bastante noticiado, que implicou um
esforço muitíssimo grande, em que muitos empresários não fizeram essa atualização devido ao custos incomportáveis e
optaram por fechar.
Neste momento, ainda mal conseguiram
rentabilizar o investimento e vão ter de
fazer outro, de uma vez. Nós achamos
que esta transação pode ser feita, mas
de forma faseada, devidamente pensada
e concertada, acautelando os interesses
de todos, olhando a realidade do tecido
empresarial.
C.L. - A razão que eles dão é evitar a
evasão fiscal. Mas acha que o deviam
ter feito doutra forma, ou há outras formas de combater esse problema.
M.L.F. – Pode combater-se a evasão fiscal de várias formas. Eu acho que normalmente opta-se por penalizar a grande maioria em vez de se penalizar só
os prevaricadores. Penso que é preciso
haver um pouco de coragem para atuar
quando se sabe que há prevaricadores
em determinadas áreas, em determinados negócios ou em determinada tipologia de empresa. Se há fiscalização,
podem atuar! Não creio que seja preciso
haver uma penalização financeira e económica e uma sobrecarga tão grande na
parte das micro e pequenas empresas
só para se poder ir buscar uma franja de
pequenos prevaricadores. Defendemos

que deve haver penalização para quem
prevarica, mas tem de ser feito de forma a não prejudicar a grande franja dos
empresários. Não se pode olhar para a
floresta e dizer que as árvores são todas
iguais. Estamos a falar de comerciantes.
Nós somos a Casa que defende os comerciantes, pretendemos ser a Casa
onde os comerciantes se aglutinem e
façam ouvir a sua voz. Muitas destas
decisões são tomadas em Bruxelas, mas
outras são tomadas no Gabinete e não
existe um Secretário de Estado para o
comércio que trate destes assuntos, um
interlocutor que ouça, que perceba e
que sinta estes problemas do comércio.
Somos todos comerciantes, mas a Autoridade sabe quem é o prevaricador. Muitas vezes não atua porque politicamente
tem de parar. Eles sabem onde está o
grande problema. Nos últimos anos, a

“queremos fomentar
algumas mudanças a
nível de estatutos na
Instituição de forma
a acompanharmos o
desenvolvimento quer
económico, quer de
dinâmica comercial
do próprio comércio e
serviços na cidade de
Lisboa”
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Muitas vezes, esse tipo de apoio pode ficar muito caro se não tiver qualquer tipo
de parcerias, ou sem o auxílio de uma associação com a nossa dimensão, sobretudo quando estamos a falar de micro e
pequenas empresas, que é a maior parte
do universo económico do nosso tecido
empresarial e que são aqueles que mais
contribuem para o PIB, para toda a atividade económica e que dão mais emprego. Nós queremos prestar esse serviço de uma forma acessível para todos
os empresários do comércio e serviços.
A forma como o vamos prestar, estamos
neste momento a estudar.
No caso da e-fatura, nós estamos a estudar a forma como poderemos ajudar as
pequenas e micro empresas. O Estado
está a “obrigar” os pequenos e micro empresários a estarem cada vez mais online.
Todos os equipamentos e sistemas de
novas tecnologias são caríssimos. Uma
simples registadora computorizada não
custa menos de 1.000 euros. A União, enquanto casa do comerciante, dos pequenos empresários e micro empresas, quer
apoiar os jovens que se vão lançando,
criando as startups e que têm um contacto natural com as novas tecnologias,
para que possam garantir a implantação
das ferramentas para o e-fatura, para o
envio do ficheiro SAF-T para a Autoridade Tributária. Aos mais velhos queremos
sensibilizar que o caminho é aquele. Tudo
isto se faz em dois momentos e a União
pretende implementar isso.

Entrevista

2018

Revista Comércio de Lisboa - 129

8

economia paralela tem decrescido em
Portugal. Neste momento os valores estão na ordem dos 18 a 20%, quando já
esteve nos 30%. Este problema é transversal, todos somos prejudicados. As
lojas da Baixa, da Avenida de Roma… O
que é um facto é que as decisões são
tomadas nos Gabinetes, não se ouvem
as grandes Associações e as empresas
são penalizadas porque não conseguem

“Deveria haver uma
separação completa entre
legislação comercial e
legislação habitacional e
que fosse mais ajustada
para que pudesse, por
um lado, fazer com
que a especulação não
fosse tão grande, e,
por outro lado, desse a
possibilidade de haver
algum tipo de incentivo
para o empresário”

comprar os programas exigidos para
manterem-se atualizadas em termos de
requisitos legais. Devia haver um pouco
mais de cuidado, de bom senso, de nos
sentarmos a conversar e chegarmos à
conclusão que podíamos fazer as coisas
de forma não tão penalizadora, com coimas que são incomportáveis e desajustadas à realidade.
C.L. - Além do novo regime de faturação, existem outras alterações que tenham sido introduzidos pelo Governo
ou pela Autarquia que preocupem a
UACS?
M.L.F. – Continua a preocupar-nos muito a questão da Lei do Arrendamento.
Achamos que deveria ser revista na parte comercial e separada da habitacional
porque são realidades diferentes, com
problemas diferentes e com soluções
diferentes. Deveria haver uma separação
completa entre legislação comercial e
legislação habitacional e que fosse mais
ajustada para que pudesse, por um lado,
fazer com que a especulação não fosse tão grande, e, por outro lado, desse
a possibilidade de haver algum tipo de
incentivo para que o empresário tivesse tempo de tirar o retorno do valor do
arrendamento. Neste momento, através

da atual legislação, é muito difícil. Se
falarmos, por exemplo, das Lojas com
História onde, em Lisboa, por ação da
Câmara Municipal, houve uma prorrogação do prazo, mas findo esse prazo a
questão volta a estar em cima da mesa.
Nós vemos lojas, que deviam continuar
abertas, que são características, que são
economicamente sustentáveis, que podem continuar o seu negócio; a serem
postas em causa por causa de uma lei
de arrendamento inadequada.
C.L. – E que outros desafios se colocam ao comércio e que gostaria de ver
a Autarquia ou o Governo resolvesse?
M.L.F. - Acho que o maior desafio que
é colocado em Lisboa é o de haver uma
estratégia para o comércio, através de
um ordenamento comercial, através de
uma estratégia a médio e longo prazo
sobretudo para nós pensarmos o que é
que queremos que a cidade de Lisboa
seja em termos comerciais, que tipo de
comércio e de empresas queremos que
se fixem e onde. Depois, baseado nessa
estratégia de ordenamento comercial,
que tem de ser discutido entre as várias
partes, passar para outro tipo de ações. E
acho que, por parte das entidades, também haverá necessidade de algum tipo

de incentivo e de apoio para a modernização do próprio tecido empresarial
para ir para a era digital, senão torna-se
difícil para muitos pequenos negócios.
Se hoje em dia defendemos muito as
startups e pequenos negócios, acabamos por ser um pouco incongruentes se
não lhes dermos as ferramentas e a capacidade de poderem sobreviver.
Depois temos a questão da mobilidade. Neste momento a Câmara melhorou
bastante este problema com a aplicação
WAZE das Cargas e Descargas, só que
os locais para carregar ou descarregar
por vezes estão longe dos estabelecimentos. Esta é uma das críticas que recebemos.
Este problema da mobilidade pode ser
compensado com transportes públicos
e que infelizmente não funcionam bem,
em especial o Metro porque não é suficiente, principalmente na Linha Verde. É
problemático. Se queremos os automóveis fora da cidade, devemos dar condições aos clientes que visitam as lojas
para deixarem os seus automóveis em
parques e deslocarem-se rapidamente
em transporte público, mas não há uma
articulação e isso para quem nos visita
também é importante.
Por outro lado há a questão do turismo
que cremos não estar a ser aproveitado
como deveria em termos comerciais.

C.L. – Mas existe o Lisbon Shopping
Destination…
M.L.F. – Mas é num sentido diferente. Há
uma diferença muito grande entre vender a cidade de Lisboa como um destino de compras ou incluir as compras
no destino Lisboa. São dois conceitos
diferentes. Estamos a usufruir de um
crescimento tão grande do turismo, em
que temos uma marca Lisboa que acaba
por arrastar toda a zona metropolitana,
que assegura muitíssimo bem a parte
quer da hotelaria, quer de gastronomia,
mas que raramente fala em compras,
nem sequer nas Lojas com História. E
nós achamos que temos de estar nesse pacote. Temos de aproveitar a marca
Lisboa para vender também o conceito
de compras. Não é fazer com que as
pessoas venham a Lisboa para as compras, é o conceito de também poderem
fazer compras de qualidade, de termos
produtos originais para oferecer a quem
nos visita, é um complemento, faz parte
daquilo que eles podem ter na visita que

C.L. – Ou seja não é promover Lisboa
como um destino de compras, mas promover a oferta de compras no destino
Lisboa.
M.L.F. – Exatamente.

“Defendemos que deve
haver penalização para
quem prevarica, mas tem
de ser feito de forma a
não prejudicar a grande
franja dos empresários.
Não se pode olhar para
a floresta e dizer que as
árvores são todas iguais”

C.L. – A Noite Branca, as Luzes de Natal
são iniciativas da UACS e que apelam
às compras. Vamos ter mais iniciativas
dessas?
M.L.F. – Vamos ter mais iniciativas dessas. Isso faz parte daquilo que acabei
de dizer. Quer a Noite Branca como as
iluminações são momentos que integram o lazer, apelam à união familiar, ao
passeio, a tudo aquilo que é mais lúdico,
mas em que as pessoas, de uma forma
mais descontraída, podem ver o que a
cidade tem para lhes oferecer em termos de compras. O mesmo acontece
com o concurso das Montras de Natal.
Quase todas as lojas fazem montra de
Natal. É uma forma de chamar às lojas,
de despertar o interesse a quem passa
e visita. Todas estas ações podem ser
aproveitadas para o turista conhecer as
nossas lojas. Conjuga uma série de objetivos comuns que se reúnem num único
momento, e por isso vamos continuar a
fazer este tipo de ações, e pretendemos
fazer outras. Para isso temos tido um
interlocutor excelente, que é a Câmara,
que tem entendido perfeitamente qual
a nossa estratégia e o nosso objetivo.
Claro que não podemos fazer iniciativas
que só visem as compras, ou só os habitantes, mas se conseguirmos conjugar
todas as vertentes, acabamos por potencializar muito mais um crescimento e
um aproveitamento de tudo aquilo que é
a economia de uma cidade.
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C.L. – O que é que está a faltar? De que
forma é que o comércio pode aproveitar da dinâmica do turismo?
M.L.F. - Eu acho que as compras devem
fazer parte da oferta, da estratégia do
turismo.

nos fazem. É mais um motivo para visitarem e isso ainda não está explorado.
Aqui precisamos das autoridades, quer
da parte do Turismo, quer da Câmara
para nos poder ajudar a que essa estratégia esteja perfeitamente delineada e
integrada na oferta que damos aos turistas e a quem nos visita.

entrevista
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FERNANDO MEDINA

Presidente da Câmara Municipal de Lisboa

“O comércio de rua está
incontornavelmente no roteiro
de quem nos visita”.
Comércio de Lisboa - Para este ano, o que
é que os comerciantes podem esperar em
termos de iniciativas que tenham por fim
a recuperação do comércio de rua?
Fernando Medina - O comércio, e sobretudo comércio de rua, enfrenta diversos
desafios porque se alteraram as exigências dos consumidores, os ritmos, estilos e hábitos de vida. A modernização e
adaptação a esta nova realidade são fundamentais. O comércio de rua é elemento central na estratégia de valorização do
espaço público que a Câmara Municipal
de Lisboa tem vindo a desenvolver, nomeadamente, com novas praças e novas
centralidades locais. As intervenções desenvolvidas no âmbito do programa Praça
em cada Bairro ou outras de valorização
da rua como espaço de encontro e convívio das pessoas (potenciais consumidores), como aconteceu na Avenida Duque

d’Ávila ou na Avenida da República (com
as obras do Eixo Central) constituíram
contributos importantíssimos para a dinamização de zonas de vocação comercial
na cidade de Lisboa.
Noutro campo, está prevista mais uma edição da Academia do Comércio, a qual contempla nas suas linhas mestras o apoio a
empresários e empreendedores do comércio, nomeadamente, através da partilha de
ferramentas e metodologias inovadoras,
recorrendo a workshops, sessões de capacitação, criação de redes de cooperação e
de partilha de conhecimentos.
C.L. - O objetivo plasmado na visão deste
executivo camarário é transformar Lisboa
numa das cidades mais competitivas, inovadoras e criativas da europa. De que forma pode o comércio de rua beneficiar ou
integrar dessa visão?

F.M. - O facto de Lisboa estar no mapa das
cidades amigas do empreendedorismo, ligada à criatividade, só pode significar algo
de positivo para o comércio. Lisboa, palco
de eventos internacionais como a Websummit que mobiliza milhares de pessoas
e que nos próximos dez anos por cá ficará
com mais espaço para receber ainda mais
participantes, Lisboa destino de milhares
de estudantes Erasmus, Lisboa ponto de
encontro de investidores que a escolhem
para sediar a sua actividade ou abrir sucursais dos seus negócios, como a Second
Home, por exemplo, só tem a beneficiar
com tudo isso.
O comércio naturalmente beneficia com
este fluxo de movimento de pessoas e com
a possibilidade de novas parcerias que podem trazer novos negócios a Lisboa. Por
sua vez, estas colaborações e negócios
trazem mais consumidores, muitos deles,

à procura daquilo que é genuíno e portador da identidade Lisboeta. O comércio de
rua está incontornavelmente no roteiro de
quem nos visita, por isso a aposta na sua
qualidade é fundamental.
C.L. - O projeto “Lisbon Shopping Destination”, lançado em 2013, pode incluir-se
nessa visão? O programa está a desenvolver-se da forma que se pretendia, ou está
mais lento do que se previa?
F.M. - O programa Lisbon Shopping Destination está ativo e prevê-se o lançamento
de uma nova edição do guia, com um capítulo dedicado às Lojas com História bem
como uma edição online, abrindo-se ainda
mais o leque da divulgação deste setor junto do mercado do turismo.
C.L. - De que forma é que eventos como
o websummit e outros podem contribuir
para a dinâmica do comércio de rua?
F.M. - A realização de eventos na cidade
de Lisboa produz efeitos que vão muito
além do imediatismo da sua realização e
da mobilização de públicos que lhe é inerente. Como se pergunta, e bem, na questão formulada, cria-se uma dinâmica cujos
frutos se vão colhendo ao longo do tempo.
O sector do comércio de rua é um dos que
beneficia precisamente desta dinâmica.
Encontros, congressos, cimeiras e outro
tipo de iniciativas que envolvam a divulgação da cidade e das suas potencialidades
para receber pessoas e investimentos servem precisamente para mostrar que Lisboa é cosmopolita, com as mesmas ou até
melhores potencialidades de outras urbes
para acolher networking, e promover o investimento. Já para não falar, obviamente,
no aumento do consumo que estas pessoas que vêm de fora fazem no comércio
local, nos seus diversos ramos.
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C.L. - A perceção que temos neste momento é que o programa das Lojas com
História está um pouco “esquecido”. Em
termos atuais e de futuro, como é que a
Câmara vai reavivar este tema. Estão pensadas novas ações?
F.M. - O programa Lojas com História, não
está esquecido. Desde que foi disponibilizada a possibilidade de as lojas se candidatarem (em 2017) o grupo de trabalho da

O comércio beneficia
com este fluxo de
movimento de pessoas
e com a possibilidade
de novas parcerias que
podem trazer novos
negócios a Lisboa.

CML já analisou cerca de 200 candidaturas
e atribuiu mais de 60 distinções estando
previstas para breve mais 7; no total de
lojas distinguidas, a cidade já conta com
mais de uma centena de lojas reconhecidas e protegidas.
Para além das distinções, a Câmara Municipal de Lisboa promoveu a criação da
identidade visual do programa no âmbito
da qual foram desenvolvidos suportes promocionais variados como um website, re-

des sociais, a publicação de um livro, uma
exposição e divulgação a nível nacional e
internacional com a certificação de Boa
Prática Urbact atribuída pela Comissão Europeia. Existe uma equipa municipal dedicada aos lojistas que os apoia em várias fases, desse o processo de candidatura, até,
no caso das lojas distinguidas, à requalificação, reorganização, melhorias e promoção do seu negócio, entre outras vertentes
previstas no fundo municipal de apoio às

Entrevista
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Lojas com História, que foi criado com uma
dotação de 250 mil euros.
O montante do apoio financeiro a cada estabelecimento pode atingir 80 por cento
das despesas elegíveis, até ao montante
limite de 25 mil euros. Alguns estabelecimentos reconhecidos com a distinção já
beneficiaram do Fundo Municipal de Apoio
às Lojas com História.

Várias outras parcerias estão a ser estudadas para benefício das lojas já distinguidas,
assim como a actualização do website com
a mesma qualidade com que foi lançado e
uma segunda edição do livro com as lojas
entretanto distinguidas.
Vários trabalhos jornalísticos na comunicação social têm sido publicados sobre o
Programa e nos mais diversos suportes,
imprensa escrita, televisão, redes sociais,
websites, quer nacionais quer internacionais.

CML aprovou já este
ano de 2019 uma
proposta de alteração
ao regulamento de
taxas do município que
passará a permitir aplicar
esta isenção também
quando as obras não são
da responsabilidade do
município

C.L. - A cidade está numa fase de reabilitação e de melhoramento, no entanto isso
traz alguns impactos, tanto na população
como no comércio. Que esforços é que
estão a ser implementados pela autarquia
para minimizar o impacto das obras presentes e futuras no comércio e serviços?
F.M. - Sempre que obras e intervenções se
desenvolvam no espaço público não sejam da direta responsabilidade da CML, a
autarquia tem a preocupação de as divulgar em diversos suportes (comunicação
social, redes sociais, website, colocação
de outdoors, distribuição de folhetos)
além de colaborar com os comerciantes
de cada área abrangida pelos trabalhos
na colocação de sinalética informativa

para percursos pedonais alternativos de
natureza provisória. Obviamente, que
idêntica prática acontece quando as
obras são da direta responsabilidade da
CML. Além disso, a CML – sempre que
os trabalhos em espaço público afectem
directamente e com impacto no comércio de uma área - propõe à Assembleia
Municipal um conjunto de isenções de
cobrança de taxas aos lojistas locais. Entretanto, a propósito do caso dos comerciantes de Arroios (afectados pelas obras
do Metropolitano), a CML aprovou já este
ano de 2019 uma proposta de alteração
ao regulamento de taxas do município
que passará a permitir aplicar esta isenção também quando as obras não são
da responsabilidade do município. Dá-se
assim resposta a uma situação que não
estava contemplada.
C.L. - Quais são as obras que estão pensadas para este ano. Falou-se, por exemplo,
em dois túneis que estavam previstos no
plano geral de drenagem de Lisboa. Já se
sabe onde e quando vão ser construídos?
A construção dos dois túneis não está
prevista para este ano. Contudo, a técnica
usada para a construção daquela infraestrutura ao longo do seu traçado não pro-

vocará grandes impactes à superfície, uma
vez que o grosso dos trabalhos decorrerá
no subsolo. Apenas se prevê a utilização da
técnica de construção em vala aberta na
zona de Santa Apolónia facto que implicará alguns impactes à superfície, mas, afinal
trata-se de uma zona que não tem grande
concentração de comércio.
C.L. - Como pensa resolver o problema de
falta de estacionamento na cidade?
F.M. - Não há falta de estacionamento na
cidade. As pessoas esquecem-se que além
dos lugares à superfície estão disponíveis
milhares de lugares de estacionamento
em parques subterrâneos. Muitos deles
que servem precisamente zonas de grande concentração de comércio de rua. E
depois, há os transportes públicos e os
modos suaves de mobilidade. Que melhor
forma existe para percorrer zonas comerciais, ver montras, entrar e sair de uma
loja, senão a pé, por exemplo? Prova que
estamos a ir no bom caminho, no caminho
da sustentabilidade, dando espaço crescente à diversidade e complementaridade
de modos de transporte, é a iniciativa que
está em curso na capital espanhola. Com o
programa Madrid Central em vigor desde
novembro passado, o município local criou
um perímetro dentro do qual só podem
entrar veículos “zero emissões”, de moradores e de emergência. Ora, nesse perímetro estão algumas das mais conhecidas
artérias comerciais madrilenas. O que um
estudo elaborado por uma conhecida instituição bancária local em conjunto com o
“Ayuntamiento” daquela cidade veio mostrar é que as vendas/transações registadas
no período do Natal de 2018 aumentaram
em 9,5 por cento, comparativamente com
os períodos homólogos dos dois anos anteriores.

Não há falta de
estacionamento na
cidade. As pessoas
esquecem-se que além
dos lugares à superfície
estão disponíveis
milhares de lugares de
estacionamento em
parques subterrâneos
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C.L. - Lisboa é uma cidade onde tem
decrescido o número de residentes permanentes. Que iniciativas a CML tem em
curso ou planeia para inverter esta situação?
F.M. - O programa Renda Acessível que
consiste na promoção de habitação para
arrendamento a preços acessíveis - mais
de 7000 fogos previstos - para zonas
importantes da cidade como o Parque
das Nações, Belém, Benfica, Martim
Moniz (Rua de São Lázaro), Avenida
da República e dos Estados Unidos da
América; a criação de residências para
estudantes em áreas centrais da cidade,
a disponibilização de terrenos e imóveis

para a instalação de centros de saúde
de nova geração, onde é possível ir ao
médico e fazer no mesmo local exames
complementares de diagnóstico, o programa Escola Nova que já recuperou ou
construiu de raiz 80 dos 131 estabelecimentos escolares do 1º ciclo, num investimento até agora de 59 milhões de
euros constituem algumas das medidas
importantes de aposta do Município de
Lisboa na oferta de serviços de qualidade capazes de trazer para a cidade alguns dos residentes que saíram e atrair
novos para cá morarem.

opinião

Inovação e eficiência como
motores para o crescimento do
Turismo de Compras
Por outro lado, a grande vantagem do
eTax Free, em termos operacionais para o
comerciante, assenta na maior rapidez na
emissão do Tax Free substituindo a anterior
feita manualmente. Isto permite ao comerciante ter mais tempo para ajudar o turista
a fazer as melhores compras usando o Tax
Free como argumento de venda que é.
Foi, portanto, um desafio bem preparado e
ao qual os comerciantes responderam, uma
vez mais, à altura. Sobretudo por se tratar
de um processo integralmente digital em
que os dados transacionais de cada compra são comunicados online e em real-time
à Autoridade Tributária, diretamente nos
pontos de venda.
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Com este novo sistema, os turistas já estão
a evitar as filas de espera no balcão da Autoridade Tributária no aeroporto e a obter o
reembolso do imposto de forma mais confortável e rápida no balcão da Global Blue.
Por outro lado, esta solução de eTaxFree
adotada em Portugal torna o processo de
validação do reembolso mais seguro e permite à Alfândega detetar precocemente
quaisquer padrões suspeitos de atividade
fraudulenta.
Vale a pena sublinhar que, de acordo com
um levantamento da Global Blue, 76% de
Renato Lira Leite - Managing Director da Global Blue Portugal

Após o forte impulso que o Turismo trouxe à economia portuguesa nos
últimos anos é preciso, agora, concentrar esforços na manutenção desse
bom desempenho e trabalhar no caminho da eficiência, como ferramenta para melhorar os resultados das vendas nos anos vindouros.

N

esse sentido, 2018 foi um ano
particularmente
desafiante
para os comerciantes, por via
da adopção do eTaxFree. Ou
seja, da desmaterialização da devolução do IVA a turistas extracomunitários.
Uma importante migração para o digital de mais um processo da Autoridade
Tributária e no qual a Global Blue participou ativamente, como parceira muito
relevante dos comerciantes no seu processo de implementação.

Foi, aliás, com grande satisfação que
a Global Blue constatou ter sido o primeiro Operador de TaxFree a iniciar o
processo de migração dos seus clientes
para a nova versão de software (versões web, desktop, mobile ou terminal),
reforçando assim a sua posição de liderança enquanto parceira estratégica
dos comerciantes na missão de proporcionar aos turistas a melhor experiência
de compra no nosso país.

Este ano que agora
começa concentra um
conjunto de fatores que
o tornam ainda mais
ímpar. Distinguiria,
dentro desses fatores,
as tendências, as
oportunidades e as
ameaças.

um total de 1.100 comerciantes dão uma
avaliação positiva ao sistema eTaxFree, que
está em vigor desde o passado dia 1 de julho. Ao mesmo tempo que constatámos
um aumento generalizado da satisfação
dos turistas ao longo da sua experiência de
compra.
A destacar, também, que Portugal foi o país
no mundo que mais depressa implementou um sistema de eTaxfree, algo que só foi
possível porque a Autoridade Tributária, os
operadores de Tax Free e os comerciantes
tiveram a capacidade de dialogar e cooperar num ambiente win-win, raramente visto
noutros processos no nosso país.

Desafios para 2019

Quanto às tendências, destaco a importância das carteiras virtuais chinesas Alipay e
Wechat como meio de pagamento e reembolso imediato de IVA. Este último, serviço
já disponibilizado pela Global Blue desde
setembro de 2018.
Esta solução inovadora em Portugal vem
juntar-se ao vasto leque de opções de
reembolso de IVA – nomeadamente em loja
– disponibilizadas pela Global Blue e que
permitem acelerar o processo de isenção
de impostos no aeroporto.
A aposta da Global Blue em disponibilizar
aos comerciantes este tipo de elementos
diferenciadores resulta do facto de ser per-

cetível que o cliente procura, sobretudo,
serviços exclusivos e dedicados. Em concreto, esta é uma solução dirigida aos turistas chineses, que são dos melhores Turistas
de Compras em Portugal. Também, por isso,
temos promovido um conjunto de sessões
de formação cultural e comportamental por
forma a habilitar todos os comerciantes que
trabalham connosco a servirem ainda melhor os turistas chineses que visitam o nosso
país.
Ainda no capítulo das tendências, é forçoso
estarmos atentos aos drivers de mudança
que nos vão trazer os millennials, uma geração que procura experiências e é praticamente nativa no digital, com uma noção
evoluída do sentido de comunidade. Tudo
temas que impactam a forma como se fa-

zem hoje os negócios e que implicam uma
atenção cuidada, na definição das estratégias para atrair e servir adequadamente
este exigente público-alvo.
Já no domínio das oportunidades, aguardamos com grande expectativa aquilo que
será o Plano Estratégico do Turismo de
Compras, sobretudo tendo em consideração duas variáveis que nos parecem relevantes para a dinamização deste segmento
no curto-médio prazo. Refiro-me ao Brexit
e a ligações aéreas diretas ao nosso país de
mercados prioritários como China, EUA e
médio oriente.
Em contraponto, constituem-se como
ameaças ao crescimento do Turismo de
Compras em Portugal a instabilidade cambial global, nomeadamente nos EUA, China,
Brasil e Angola, a suspensão do voo direto
que liga Portugal e a China e a atratividade
de outros destinos, que poderão retirar protagonismo ao nosso país, apesar do reconhecimento internacional que nos foi dado
recentemente pelos Óscares do Turismo.
Termino com a afirmação de que Portugal
está melhor, mais eficiente e dá uma mais
favorável imagem de si a todos os turistas
que nos visitam e cá vêm fazer compras.
Com tudo o que isso significa para melhorar
a atratividade do nosso país como destino
e como contributo para a balança de pagamentos, reforçando a nossa imagem diferenciadora assente na inovação.

2018
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Este ano que agora começa concentra um
conjunto de fatores que o tornam ainda
mais ímpar. Distinguiria, dentro desses fatores, as tendências, as oportunidades e as
ameaças.

opinião

Branqueamento de Capitais
e Financiamento
do Terrorismo

O

mercado não-financeiro está
cada vez mais exposto aos
riscos de operações de Branqueamento de Capitais (BC),
devido, por um lado, aos mecanismos
de deteção existentes na área financeira e, por outro, a natural tendência de
aquisição de bens de elevado valor, ou
outras operações não-financeiras que,
pela sua natureza, são propensas a uma
maior receção e circulação de capitais,
ocultando a sua proveniência ilícita. De
facto, estudos especializados indicam
que a aquisição de bens de luxo é uma
das práticas escolhidas, pela sua aparente facilidade, para branqueamento
de capitais associadas ao crime de corrupção. Assim, é fundamental prover o
mercado não-financeiro – onde se incluem as áreas de comércio da UACS de mecanismos robustos de prevenção
e deteção de operações suspeitas, no
propósito de mitigar o risco existente
– sem embargo, naturalmente, do pressuposto da aplicação proporcional à dimensão e complexidade individual de
cada negócio.
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Pedro Portugal Gaspar - Inspetor Geral

A lei de prevenção e combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo (Lei 83/2017, de 18 de agosto) é incontornavelmente exigente e a materialização de todas as suas imposições práticas
implica não só um esforço acrescido às entidades obrigadas, mas também se apresenta, assumidamente, como um dos maiores desafios para
a ASAE. Com efeito, apela à capacidade de adaptação da Organização,
impulsionando uma renovação de metodologias de trabalho (integrando
uma constante análise de risco, uma inspeção fortemente direcionada
e o aumento da capacidade de deteção de operações suspeitas), sem
esquecer a procura de soluções tecnológicas de suporte à análise da
informação e a implicação de uma racionalidade e orientação dos meios
envolvidos (como consequência da supervisão baseada no risco). Apesar
da avaliação recente do GAFI – Grupo de Ação Financeira Internacional
reputar o nosso sistema nacional de prevenção como sólido, a ASAE pretende assumir a responsabilidade de aperfeiçoar ainda mais os seus níveis de compliance normativa e de eficácia do seu sistema de supervisão.

Como é consabido, a ASAE detém poderes de fiscalização do cumprimento
dos deveres preventivos das entidades não financeiras, supervisionando,
as operações de auditores, consultores
fiscais, importadores e exportadores
de diamantes em bruto, prestadores de
serviços, profissionais que intervenham
na alienação e aquisição de direitos sobre desportistas profissionais, leiloeiras,
prestamistas, entidades de transporte,
guarda e distribuição de fundos e valores, comerciantes que transacionem ou
prestem bens cujo pagamento seja feito
em numerário, Organizações sem Fins
Lucrativos e Plataformas de Financiamento Colaborativo. Transversalmente,
em todas estas áreas económicas, a exposição ao risco é sempre analisada sob
três vetores, a saber:
- A tipologia de negócio;
- O serviço prestado ou bem transacionado;
- O perfil de cliente.

2018

Sinteticamente, com a entrada em vigor
da Lei de BC/FT, definiram-se quatro eixos prioritários de ação:
- A precedente tarefa do direito regulamentar a constituir, com a elaboração
de três regulamentos - o Regulamento dos Deveres Preventivos; o Regulamento do Registo dos Prestadores de
Serviços e o Regulamento das Organizações sem Fins Lucrativos e Plataformas de Financiamento Colaborativo,
ou crowdfundings;
- A consolidação da risk-based approach
ou supervisão baseada no risco que permite a avaliação das áreas e das entidades obrigadas que estarão mais expostas ao risco;
- A criação de soft law como resultado da leitura das dinâmicas próprias
de cada mercado, da análise de risco
aplicada e das intervenções já realizadas nos recentes meses, evidenciada
na publicação (disponível no site da
ASAE) de um Guião de Orientação
para as entidade obrigadas, contendo as guidelines de atuação, onde se
procura auxiliar na construção de sistemas de prevenção mas também, re-

conhecendo as dificuldades de alguns
setores e imperando uma avaliação
subjacente de risco reduzido, levou a
ASAE à integração de várias “medidas
simplificadas” dos deveres preventivos, como as previstas no art. 35.º da
Lei 83/2017);
- Promover o envolvimento ativo das
entidades obrigadas nesta tarefa conjunta de prevenção de operações de
BC, através de uma escuta ativa das
associações representativas dos setores, da disponibilização pública de
informação e de uma disponibilidade
em contribuir para a formação dos
operadores económicos.
Durante o 2.º semestre de 2018, inspecionaram-se proativamente cerca de
200 entidades, em áreas sinalizadas,
como o setor automóvel de segmento
elevado (incluindo o mercado de usados), importadores e exportadores de
diamantes em bruto, prestamistas, leiloeiras, vestuário e acessórios de luxo,
joalharias, ourivesarias e galerias de arte,
tendo sido abertos 21 processos contraordenacionais, por incumprimento
dos deveres.
Para além deste dever fiscalizador, a
ASAE procura a obtenção de informação relevante sobre as operações realizadas e a deteção de transações suspeitas e o respetivo encaminhamento
para as entidades competentes, objetivo
conjunto em que as entidades obrigadas

também são chamadas a assumir um
papel protagonista, ativo e preventivo.
Trata-se assim de um indiscutível desafio futuro, central para a Organização,
mas também para os diversos agentes
económicos que atuam nas áreas identificadas, sendo necessário um acompanhamento e debate constante, por forma a que exista uma resposta adequada,
não só da área inspetiva, como dos sectores envolvidos, a fim de se atingir uma
prática comercial compatível com este
novo conjunto de exigências.
Pela nossa parte – ASAE – estaremos
sempre disponíveis para esse diálogo e
debate, seja em sede inspetiva, regulamentar ou de auscultação sectorial, pois
importa sempre retirar o maior conjunto
de elementos de cada fase, por forma
a construir a melhor solução de densificação administrativo-inspetiva que
responda aos comandos legislativos em
causa.
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Aliás, destas conclusões foram extraídos os Indicadores de Suspeição de
Branqueamento de Capitais, por área
de negócio, estando partilhados no site
da ASAE, como orientação positiva aos
operadores e deste modo existir um
conhecimento universal das respetivas
obrigações.

opinião
Vítor Costa
Presidente da Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa

Há más e boas notícias sobre o
impacto do Turismo em Lisboa
na atividade comercial
ca de 3 milhões de turistas/ano consomem
no nosso comércio.
Sintetizando, podemos concluir que não é
considerável o número dos que se deslocam a Lisboa para fazer compras, mas que
é significativo o número dos turistas em
Lisboa que fazem compras.
Perante esta realidade, se queremos que o
Turismo tenha mais impacto no Comércio,
poderemos definir duas estratégias alternativas.
Uma, é tentar reestruturar o destino turístico, de forma a reposicioná-lo como “Shopping Destination”, seja numa perspetiva
global, seja apostando nalgum segmento
como, por exemplo, o luxury.
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Comecemos pelas más
notícias.

O

Inquérito Motivacional aos turistas sobre os objetivos de visita em 2017, promovido pelo
Observatório do Turismo de
Lisboa, evidencia no topo da tabela as “Visitas a Museus e Monumentos” para 67,4%
dos turistas, o “Sightseeing” para 66% e a
“Gastronomia e vinhos” para 65,2%.
Nos últimos lugares aparecem “Praticar
desporto” para 1,7% dos turistas, “Assistir a
eventos desportivos” para 1,3% e “Motivos
de saúde” para 0,7%.

vavelmente nalguns nichos, sem impacto
estatístico.

Mas também há boas notícias.
No mesmo Inquérito Motivacional, há 46,3%
dos turistas que declaram fazer despesas
noutras atividades além do alojamento, alimentação, atrações e deslocações, ou seja,
em compras (pelo menos grande parte daquela percentagem).

“Fazer compras”, simplesmente não aparece na lista das 20 possibilidades. O mesmo
aconteceu, aliás, nos inquéritos feitos em
anos anteriores.

No mesmo sentido, no “Inquérito às atividades dos turistas” em 2017, também promovido pelo Observatório do Turismo de
Lisboa, conclui-se que 27,2% dos turistas
declaram fazer compras, número que sobe
para 38% no inquérito aos cruzeiristas que,
aliás, classificam a oferta comercial com
8,17 pontos num máximo de 10.

A conclusão que se pode tirar, embora possa ser chocante para alguns, é simples: o
shopping não é motivação principal para a
deslocação de turistas a Lisboa, salvo pro-

A conclusão que se pode tirar é a de que
os turistas que estão em Lisboa, de forma
significativa, fazem compras durante a sua
estadia. Pode-se estimar, por alto, que cer-

Há que ter a consciência de que este caminho implica mudar quase tudo, mudar
não só a oferta comercial e os próprios
comerciantes, como mudar o perfil dos turistas que nos visitam e o posicionamento
do destino, num mundo em que há outros
destinos concorrentes que há muito se afirmaram e consolidaram como protagonistas, seja a nível do segmento luxury, seja a
nível do segmento low cost, por exemplo.
Tratando-se de Lisboa, a ambição não poderia ser menor do que competir a nível do
turismo de shopping com cidades como

Uma estratégia
alternativa passa por
procurar integrar, o mais
possível, o
shopping na experiência
dos turistas que visitam
a Região e a Cidade
de Lisboa, reforçando
o papel do Comércio
enquanto qualificador da
oferta turística.

Uma estratégia alternativa passa por
procurar integrar, o mais possível, o
shopping na experiência dos turistas que
visitam a Região e a Cidade de Lisboa, reforçando o papel do Comércio enquanto
qualificador da oferta turística.
Simplificando, este caminho significa procurar que mais turistas que nos visitam façam mais compras e que gastem mais em
compras.
Neste caso, não precisamos de recriar o
produto “shopping”. A dinâmica da procura, em grande parte potenciada pelo Turismo, dará o seu contributo para a reestruturação e modernização da oferta, mas isso
acontecerá naturalmente.
Nesta visão, ao Turismo e ao Comércio,
bem como às autoridades tutelares, competirá valorizar e dinamizar a oferta exis-

tente, preservar os ícones comerciais diferenciadores como as “Lojas com História”
e os centros históricos, estimular o investimento e a reabilitação urbana.
Ao Turismo, em particular, competirá promover e integrar o mais possível a experiência do “shopping” na experiência turística,
levando a que os turistas consumam mais
e fiquem mais satisfeitos com a sua visita.
Nesta perspetiva, toda a oferta comercial
existente é importante e pode ser integrada: o comércio tradicional e as novas propostas, o comércio de rua e os “Shoppings”, o comércio em zonas “comerciais” ou
“turísticas” e o comércio em zonas menos
óbvias, o comércio mais dirigido aos residentes e o comércio mais dirigido aos turistas, o comércio de produtos e lojas diferenciados e o comércio de produtos e lojas
mais globalizados, o comércio de luxo e o
comércio low cost...
Nesta opção não temos que mudar os turistas nem os comerciantes, mas temos

que fomentar que cada turista viva a sua
própria experiência de shopping, de acordo
com os seus interesses, motivações e poder económico, e que daí resultem benefícios para a nossa economia, para a nossa
identidade e para a nossa autoestima.
Isto não significa qualquer atitude de imobilismo nem de indiferença relativamente
aos problemas, mas antes uma leitura pragmática da realidade e de como podemos
aproveitar a crescente relevância do Turismo a favor deste setor.
Em 2019 teremos oportunidade de aprofundar a discussão sobre este tema, no
âmbito da elaboração do novo Plano Estratégico para o Turismo, que iniciará a sua
vigência nos anos 20 do nosso século.
É uma excelente oportunidade para, em
conjunto, definirmos e implementarmos
uma estratégia clara, coerente e integrada,
que tem claras vantagens sobre iniciativas
pontuais e voluntaristas.
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Nova Iorque, Miami, Paris, Londres, Milão,
Dubai, etc, o que implicaria tempo, recursos
e outras condições dificilmente alcançáveis.

opinião
Isabel Augusto
Diretora da Green Media - Agência de Comunicação

O Futuro é da Comunicação

2018
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Nunca como hoje foi tão importante para o negócio saber comunicar.

C

omunicar bem, comunicar mais,
comunicar ao público e aos
clientes onde quer que estejam:
na loja, na montra, no site ou
cada vez mais nas redes sociais.
E por isso já não chega ter um logotipo e um anúncio. É preciso definir o que
comunicar e quando comunicar, todos
os dias, nas diferentes estações, nas
datas especiais do ano, nos momentos
importantes para a marca. Parece difícil e complicado e muitos desistem até,
mas comunicar é cada vez mais importante pois é o elo de ligação constante aos clientes. Hoje discute-se muito o
comportamento do consumidor e qual
a melhor forma de conseguir uma estratégia de fidelização, qual o caminho?
Qual o melhor plano? Pois eu não tenho
dúvidas, de que mais do que o preço de

circunstância, a comunicação e a experiência de compra vai ditar o sucesso no
futuro!
Há quase dez anos e para uma rede de
franchising em grande crescimento em
Portugal, fiz um pequeno importante exercício - 10 coisas a fazer quando
não existem clientes na loja. Este desafio acabou por revelar o quão difícil
é colocar internamente colaboradores
a comunicar, principalmente por aqueles que estão das 9h às 18h no balcão
da loja. Comerciais e Técnicos que poderiam utilizar o seu tempo livre para
ajudar no negócio, todos os dias e de
formas distintas. Tive por esse motivo,
de desenvolver este memo de modo a
ultrapassar alguns obstáculos mas fiquei
claramente com a percepção de que,
não existindo uma estratégia de comunicação alinhada para a marca, a participação desvanece. O fator RH é um grande aliado e como tal crítico de sucesso.

Quantas vezes não nos deslocamos deliberadamente aquele café para sermos
atendidos por aquela pessoa que tão
bem nos serve? Quantas vezes não organizamos agenda para passar naquela
loja para sentir o apreço e a deferência
que só aquela senhora nos proporciona.
Num mundo em que o consumo tão rapidamente se generaliza e na pressa de
acudir a respostas homogéneas e coerentes dos demais, corre-se o perigo
de perder o que o consumidor valoriza
na compra do nosso produto e é exatamente aqui que está o truque: saber
qual a diferenciação do que é nosso e
como comunicamos para que mais e
mais clientes nos conheçam por este
motivo.
Votos de muito sucesso nos vossos negócios em 2019!
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Janeiro

FIL DIVERLÂNDIA
A Maior Feira Popular Indoor do Pais

•

A

01|03

PET FESTIVAL
Salão dos Animais de Estimação

•

A

14|16

PORTUGAL PRINT PACKAGING AND LABELING

20|24

NAUTICAMPO
Salão Internacional de Navegação de Recreio,Desporto,Aventura, Caravanismo e Piscinas

•

A

■• A

24|26

BTL
Bolsa de Turismo de Lisboa
EXPOJARDIM
Feira de Máquinas, Equipamentos, Produtos, Piscinas, e Acessórios para Jardinagem
URBAN GARDEN
Feira Nacional de Ambiente Urbano
FRUTITEC
Feira Profissional de Máquinas, Equipamentos, Produtos e Tecnologia para Fruticultura e Horticultura
IBEROPRAGAS
Salão Profissional de Controlo de Pragas (Agrícolas e Urbanas)
PAPERGIFT
S.Prof. do Aprovisionamento e Serviços p/Papelaria, Escritório,Escolar,Brinquedo,Brinde Promocional e Gifts
ALIMENTARIA & HOREXPO
Salão Internacional da Alimentação, Hotelaria e Tecnologia para a Indústria Alimentar

25|26

OMNICHANNEL RETAIL SHOW

Fevereiro

Março
13|17
22|24
22|24
22|24
22|24
23|26

26|28

Maio

■ B
■ B
■ B
■ B
■ A
■ B
■ A

Abril
03|06

■ A

•
•

FUTURÁLIA
Oferta Educativa, Formação e Empregabilidade
MOTORCLÁSSICO
Salão Internacional de Autómoveis e Motociclos Clássicos

2018

A

21

A

Revista Comércio de Lisboa - 129

01|06

TEKTÓNICA - Feira Internacional de Construção e Obras Públicas
SIMAC - Materiais para a Construção
SK - Cerâmica,Banho e Cozinha

08|11

08|11
15|16

SIROR - Pedras Naturais
TEK WOOD -Indústria da Madeira e Cortiça para a Construção
TEK GREEN - Eficiência Enérgica, Energias Renováveis, Construção Sustentável
TEK MÁQUINAS - Máquinas para a Construção e Obras Públicas
SEGUREX
Salão Internacional de Protecção e Segurança
PORTUGAL ECONOMIA SOCIAL
(Realiza-se no CCL-Centro de Conngressos de Lisboa)

21|23

Junho
29|07

FIA-LISBOA
Feira Internacional do Artesanato
Tipo:
Feira organizada pela FIL
Feira co-organizada pela FIL

•
■

Periodicidade:

Público

A - Anual

Profissional

B - Bienal

■• Mista (Público e Profissionais)

•

B
■• A
■• A

PORTUGAL SMART CITIES by Green Business Week

Organizador:

■• A

•

A
Salão Internacional
aprovado pela UFI

O calendário poderá sofrer alterações sem aviso prévio

Lisboa Feiras Congressos e Eventos - Ed. FIL, Rua do Bojador, Parque das Nações - 1998-010 Lisboa / T: 21 892 1500 / F: 21 892 1555 / E-mail: fil@ccl.fil.pt

atualidade

UACS toma posse nos novos
órgãos sociais da ERT-RL
“O Turismo Regional é um elemento fulcral para o desenvolvimento turístico e,
por isso, a organização regional, nomeadamente através das entidades e das
agências regionais, deve ser dignificada
e valorizada como um parceiro essencial
do Estado e dos seus organismos e da
estrutura empresarial”, salientou o presidente da ERT-RL, criticando a pouca
autonomia administrativa e financeira
das mesmas.
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A tomada de posse dos novos órgãos sociais da Entidade Regional de
Turismo da Região de Lisboa (ERT-RL) para os próximos cinco anos realizou-se em setembro, em Setúbal, tendo a Presidente da Direção, Maria
de Lourdes Fonseca assinado como parte do Conselho de Marketing, em
representação da UACS.

A

lém da UACS, o Conselho de
Marketing, presidido pelo antigo Secretário de Estado do
Turismo, Bernardo Trindade
(em representação da AHP); inclui elementos de outras associações mais representativas do sector como Eduarda
Neves (APAVT), Jorge Armindo Teixeira (APC), Joaquim Robalo de Almeida
(ARAC), Carlos Cortês (CNIG) e Eduardo Miranda (ALEP).

Na ocasião, Vitor Costa definiu quatro
prioridades para o Turismo da Região de
Lisboa nomeadamente o funcionamento
do atual modelo da regionalização turística, a estratégia da região, o impacto do
atual número de turistas e a capacidade
aeroportuária.

Relativamente ao impacto do número
de turistas, Vitor Costa defendeu que
“ao valorizar as cidades e as regiões”,
o Turismo ajuda a evidenciar os problemas existentes, mas que não pode ser o
‘bode expiatório’ porque os “problemas
também existem onde não há turismo e
não seriam resolvidos se o Turismo desaparecesse.”
O presidente da ERT-RL reforçou ainda
que as infraestruturas aeroportuárias
existentes são inadequadas e não permitem que o Turismo cresça e se desenvolva ainda mais, sendo urgente tomar
decisões.

A Comissão Executiva é composta por
Vítor Costa, como presidente, Miguel
Pinto Luz (vice-presidente da Câmara Municipal de Cascais) como vice-presidente, João Pedro Domingues
(secretário Metropolitano da Comissão
Executiva da Área Metropolitana de Lisboa), Francisco de Jesus (presidente da
Câmara Municipal de Sesimbra) e Júlio
Fernandes (vice-presidente da direcção
da AHRESP).
Bernardino Soares (presidente da Câmara Municipal de Loures) e Célia Maria
Batalha Fernandes (vereadora da Câmara Municipal de Mafra) foram eleitos para
os cargos de presidente e secretária da
Mesa da Assembleia Geral.
Os novos órgãos sociais da Entidade Regional de Turismo de Lisboa

UACS esclarece sobre novo
regime de contribuições para os
trabalhadores independentes

2018

A UACS organizou em dezembro passado uma sessão de esclarecimento sobre o Novo Regime Contributivo dos Trabalhadores Independentes
em vigor a partir de janeiro de 2019 que introduz algumas alterações de
fundo que terão impacto no cumprimento das obrigações contributivas
destes profissionais.

A

sessão contou com a presença
de um técnico da Segurança
Social que esclareceu as novidades que o novo regime
de contribuições dos trabalhadores independentes prevê, nomeadamente o
fim dos escalões e uma descida da taxa
contributiva.
De acordo com a folha informativa da Direção Geral da Segurança Social e sobre
a Obrigação Declarativa deixa de haver
escalões “O rendimento relevante passa a
ser determinado através de declaração dos
rendimentos correspondentes à atividade
exercida, obtidos nos 3 meses imediatamente anteriores” devendo a declaração ser
efetuada trimestralmente, até ao último dia
dos meses de abril, julho, outubro e janeiro,
relativamente aos rendimentos. Nesta declaração devem ser indicados, para além de

outros rendimentos a definir em legislação
regulamentar, o valor total dos rendimentos
associados à produção e venda de bens e à
prestação de serviços.
O mesmo documento refere ainda que o
rendimento relevante passa a ser determinado com base nos rendimentos obtidos
nos três meses imediatamente anteriores
ao mês da declaração trimestral, correspondendo a 70 % do valor total de prestação
de serviços ou a 20 % dos rendimentos
associados à produção e venda de bens.
No caso de trabalhadores independentes
abrangidos pelo regime de contabilidade
organizada, previsto no Código do Imposto
sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, o rendimento relevante corresponde ao
valor do lucro tributável apurado no ano civil imediatamente anterior. Os rendimentos
que não forem considerados para efeitos

de determinação do rendimento relevante
são os previstos em legislação regulamentar. Mas o trabalhador independente pode
optar pela sua inclusão. O apuramento do
rendimento é efetuado pela instituição de
segurança social competente com base nos
valores declarados pelo trabalhador independente, bem como nos valores declarados para efeitos fiscais.
No que diz respeito à base de incidência
contributiva, os abrangidos pelo regime de
contabilidade organizada, a base de incidência mensal corresponde ao duodécimo
do lucro tributável, com o limite mínimo de
1,5 vezes o valor do Indexante dos Apoios
Socias (IAS), sendo fixada em outubro para
produzir efeitos no ano civil seguinte.
Por sua vez, a taxa contributiva a cargo dos
empresários em nome individual e dos titulares de estabelecimento individual de
responsabilidade limitada e respetivos cônjuges foi alterada para 25,2% passando o pagamento das contribuições a ser efetuado
entre o dia 10 e o dia 20 do mês seguinte
àquele a que as mesmas respeitam.
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UACS e ASAE esclarecem sobre lei
sobre Branqueamento de Capitais
e Financiamento do Terrorismo
tório que detenha sistemas de proteção
especiais (como a Suíça ou Liechtenstein por exemplo) de forma a distanciar
a sua origem criminosa, eliminado qualquer vestígio sobre a sua proveniência e
propriedade”. A última fase caracteriza-se pela integração dos bens e/ou dos
valores já reciclados na esfera patrimonial do criminoso a quem os valores são
devidos.

2018
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A UACS realizou uma sessão de esclarecimento relativa às Medidas de
Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo no passado dia 20 de novembro introduzidas pela Lei
nº 83/2017 de 18-08 que contou com a presença da ASAE.

A

nova lei estabelece medidas
de natureza preventiva e repressiva de combate ao branqueamento de capitais e ao
financiamento do terrorismo e transpõe
parcialmente para a ordem jurídica interna a Diretiva 2015/849/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20
de maio de 2015, relativa à prevenção da
utilização do sistema financeiro e das
atividades e profissões especialmente
designadas para efeitos de branqueamento de capitais e de financiamento
do terrorismo, bem como, a Diretiva
2016/2258/UE, do Conselho, de 6 de
dezembro de 2016, que altera a Diretiva
2011/16/UE, no que respeita ao acesso
às informações antibranqueamento de
capitais por parte das autoridades fiscais.
De acordo com a ASAE, entende-se por
branqueamento de capitais um proces-

so “que tem por objetivo a ocultação de
bens, capitais ou produtos com a finalidade de lhes dar uma aparência final
de legitimidade, procurando, assim, dissimular a origem criminosa de capitais,
bens ou produtos”, sendo este um crime que está previsto no Código Penal.
Este crime pode englobar três fases,
nomeadamente a colocação, circulação
e integração. A primeira caracteriza-se
pela “colocação dos bens a branquear
dentro do sistema económico-financeiro, com o objetivo de o converter para
outro meio, preferencialmente anónimo,
de forma a evitar “rasto documental”, e
dificultar a reconstrução dos bens, capitais ou produtos pelas autoridades competentes”. Na segunda fase “os bens e
rendimentos são objeto de múltiplas
operações (por exemplo, transferências
de fundos), por vezes em mais do que
um país, bem como usando zonas com
regimes especiais (OFF SHORE), terri-

Por sua vez, o financiamento do terrorismo consiste, de acordo com a Convenção Internacional para a Eliminação
do Financiamento do Terrorismo, “no
fornecimento ou na recolha de fundos,
por quaisquer meios, direta ou indiretamente, com a intenção de serem
utilizados ou sabendo que serão utilizados, total ou parcialmente, tendo
em vista a prática de atos terroristas
ou de qualquer outro ato destinado a
causar a morte ou ferimentos corporais
graves num civil ou em qualquer pessoa que não participe diretamente nas
hostilidades numa situação de conflito
armado, sempre que o objetivo desse
ato, devido à sua natureza ou contexto,
vise intimidar uma população ou obrigar um governo ou uma organização
internacional a praticar ou a abster-se
de praticar qualquer ato”.
A nova lei introduziu alterações legislativas profundas naquela matéria, deparando-se atualmente as empresas,
mesmo as de menor dimensão, com
uma série de regras cujo cumprimento
devem assegurar, sob pena de incorrerem em graves sanções.
Comerciantes que transacionem bens
ou prestem serviços cujo pagamento
seja feito em numerário estão entre as
entidades sujeitas às disposições da lei.
Ao nível dos associados da UACS, os
sectores mais visados na fiscalização
feita pela ASAE são os da ourivesaria,
antiguidades e obras de arte, e produtos
de luxo.

UACS realizou workshop sobre
Regulamento Geral de Proteção
de Dados

colha e tratamento dos dados com os princípios e regras dando prioridade às situações que comportam um maior risco de
violação do regulamento.
Organizar e documentar são os restantes passos, nomeadamente organizar os processos internos que envolvem o tratamento de dados pessoais de forma a assegurar o cumprimento efetivo do RGPD em todas as fases do tratamento e
criar um registo, periodicamente revisto, que permita ao responsável pelo tratamento de dados pessoais demonstrar que
todas as atividades desenvolvidas sob a sua responsabilidade
respeitam, em cada momento, o RGPD.

D

urante a sessão os presentes ficaram a saber o que
é o RPGD, quais os princípios do regulamento, quais
os direitos dos titulares dos dados, quais os passos
para a implementação e quais as consequências para
a aplicação em conformidade com a lei.
Os associados ficaram a saber os passos para estarem em
conformidade com a lei, começando pela designação de um
encarregado de proteção de dados cuja função é supervisionar os processos de segurança instituídos que garantem
a proteção de dados pessoais no dia-a-dia da entidade. Este
responsável deverá informar e aconselhar o responsável pelo
tratamento, bem como todos os trabalhadores que tratem
os dados, a respeito das suas obrigações no que respeita ao
tratamento de dados pessoais; controlar a conformidade das
operações de tratamento com o RGPD; cooperar com a Comissão Nacional de Proteção de Dados; e receber os pedidos
de contacto dos titulares dos dados sobre todas as matérias
relacionadas com o tratamento dos seus dados e o exercício
dos seus direitos.
Depois foram indicados os processos para o levantamento,
completo e prévio, de todos os dados pessoais tratados pela
entidade e que devem responder a determinadas questões
como por exemplo a indicação da finalidade para as quais os
dados pessoais são recolhidos, até quando ficam guardados e
onde, entre outras.
O passo seguinte tem a ver com prioridades das ações a desenvolver, isto é avaliar a conformidade dos processos de re-
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A União de Associações do Comércio e Serviços realizou em Maio um workshop sobre o Novo Regulamento Geral de Proteção de Dados, uma matéria da
maior importância. A sessão teve como oradora, Rute
Bento, da Data Protection Officer-DPO, consultora em
RGPD. O novo regulamento entrou em vigor no dia 25
de Maio/18.

Apesar de o novo Regulamento Geral de Proteção de Dados
(RGPD) ter entrado em vigor há mais de meio ano, muitas
empresas e organizações portuguesas ainda não estão devidamente preparadas para responder às alterações impostas
pelo novo diploma. Uma das razões que pode estar relacionada com essa realidade é a falta de legislação nacional que tem
levado as empresas a negligenciar a devida preparação. No
caso de Portugal, a Comissão Nacional de Proteção de Dados
(CNPD) tem vindo a aplicar, nos últimos seis meses, coimas a
diversas entidades nacionais, devido ao acesso ou uso indevido de dados pessoais de clientes.

eventos

Iluminações de Natal são
cada vez mais o momento
que marca início da época
de compras

2018

Fotos: CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
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Mais de 215km de cordão de luz decoraram o Natal em Lisboa

“

As iluminações de Natal da cidade de
Lisboa são, de ano para ano, cada vez
mais, um momento especial que declara oficialmente aberta a época de
compras de Natal. Gostaria que as iluminações de Natal da cidade fossem também
mais um atrativo para a população realizar
as compras no comércio de rua”, afirmou
Maria de Lourdes Fonseca, Presidente da
Direcção da UACS.
Mais de 215km de cordão de luz decoraram
as 42 praças, ruas e avenidas de Lisboa no
período de Natal, um dos momentos mais
importantes para o comércio de Lisboa, já

que as iluminações de Natal motivam as
pessoas a saírem para a rua e contribuem
para a dinamização do comércio da cidade,
constituindo uma atração para os habitantes de Lisboa, bem como para todos os que
a visitam ou nela trabalham.
As iluminações de Natal totalizaram 2 milhões e 150 mil cento e cinquenta mil lâmpadas de baixo consumo com tecnologia LED,
o que representou uma poupança de energia na ordem dos 80%, num investimento
que rondou os 800 mil euros, na opinião do
Presidente da Câmara de Lisboa, Fernando
Medina.

Foram os grupos de animadores que anunciaram a inauguração das iluminações de
Natal no passado 24 de novembro, convidando os transeuntes a estarem presentes
na Praça do Comércio para a cerimónia
presidida pelo edil da capital, juntamente
com a presidente da direção da UACS.
Um espetáculo de fogo de artifício juntou-se ao acto simbólico de ligar o interruptor
das luzes de Natal protagonizado pelo presidente da Câmara, junto à árvore de Natal
com cerca de 30 metros de altura, iluminada por 53.400 lâmpadas leds. Depois da
inauguração, a comitiva fez o seu primeiro
percurso iluminado que a levou da Praça
do Comércio, a subir a Rua Augusta até ao

Rossio, Rua do Carmo, Largo do Chiado,
terminando no Largo Camões.

O espaço de entretenimento de entrada gratuita Lisboa Wonderland também regressou
em 2018 ao Parque Eduardo VII com a sua
Roda Gigante, uma pista de gelo ecológica,
rampa de gelo, árvore de Natal, carrosséis,
mercado de Natal onde se pode comprar
artesanato, doces e outros produtos.
A programação de 2018 foi vasta e abrangeu os mais diversos géneros de espetáculos, desde a música barroca à contemporânea, passando por peças mais tradicionais e
populares e pelo gospel, e pelos concertos
das igrejas que abrem as portas aos coros
e às orquestras. Tal como no ano passado,
as comunidades Hindu e Ismaili voltam a
associar-se à programação.
Uma das novidades da programação foi o
concurso das Montras de Natal, uma iniciativa promovida em conjunto pela União de
Associações do Comércio e Serviços e pela
Câmara Municipal de Lisboa.
A programação de Natal (iluminações e
programa cultural) resultou de uma parceria entre a UACS, Câmara Municipal de Lisboa e a EGEAC.
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A Praça do Município também fez parte do
cenário natalício com a iniciativa Histórias
de Natal que decorreu até 6 de janeiro e
que fez parte da vasta programação das
Festas. Um carrossel vintage, uma árvore
de Natal gigante, uma Casa do Pai Natal,
um Mercado de Natal, assim como atuações musicais animaram a época e aqueceram os dias mais frios.

eventos

Foto: a vida portuguesa

Foto: Autovidreira

Concurso Montras de Natal

2º Lugar - Montra de A Vida Portuguesa (Rua
Ivens)
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1º Lugar - Montra Autovidreira, em Campo de Ourique
3º Lugar - Montra Hospital de Bonecas, na Praça da Figueira

A Autovidreira, em Campo de Ourique, foi o vencedor do primeiro concurso Montras de Natal que decorreu este ano entre 1 e 25 de dezembro,
numa iniciativa conjunta da UACS e Câmara Municipal de Lisboa, que
teve como objetivo promover e fomentar a modernização e a animação
do comércio em Lisboa. Em segundo e terceiro lugar ficaram respetivamente as montras de A Vida Portuguesa (rua Ivens) e do Hospital de
Bonecas, na Praça da Figueira.

O

s premiados mostraram-se “muito felizes” por verem reconhecidos o seu trabalho e empenho.
Para Filipa Joaquim, representante da vencedora Autovidreira, “estamos
muito felizes pelo reconhecimento e pela
iniciativa que traz mais pessoas aos bairros”. Já Rui Nine, da Domingos & Nogueira,
mostrou-se emocionado e com um grande
orgulho pela Menção Honrosa que lhe trouxe o reconhecimento por todo o trabalho
aplicado na montra. O responsável pela loja

três suplentes, designados pela UACS, Câmara Municipal de Lisboa e IADE, que decidiu ainda atribuir duas Menções Honrosas
à casa de peles Domingos & Nogueira, na
Mouraria, e à loja de moda infantil Pó de
Talco, em Campo de Ourique.

de peles e selas afirma-se apaixonado “pela
sua loja, pelo seu trabalho e pelos seus
clientes”. Para a representante de A Vida
Portuguesa o prémio teve um sabor especial já que a loja classificada em segundo
lugar é a única em Lisboa que tem montra.
Também Soledade Machado, da Pó de Talco, diz ter recebido a Menção Honrosa com
“muita alegria”.

Na cerimónia de entrega, que decorreu a 31
de janeiro, no salão Nobre da UACS, a Presidente da direção, Maria de Lourdes Fonseca, referiu que o propósito do concurso foi,
durante a época do Natal “dar luz” às montras e ao que todos os comerciantes fazem
no dia-a-dia, e tentar “recompensar a imaginação e a criatividade” dos comerciantes
na forma como todos os anos reinventam
maneiras de “chamar as pessoas às lojas”.

Os prémios foram atribuídos por um júri,
constituído por três elementos efetivos e

Bárbara Coutinho, representante do júri,
mostrou-se surpreendida com o núme-

Foto: Instanta

Fotos: Instanta

Foto: Instanta

2º Lugar - Sílvia Reis e Marta Barros, A Vida
Portuguesa, rua Ivens

Foto: Pó de Talco

1º Lugar - Filipa Joaquim, Autovidreira, em Campo de Ourique

Menção Honrosa - Pó de Talco

Também o vice-presidente da Câmara
Municipal de Lisboa, Duarte Cordeiro
referiu a importância do concurso, realçando o lado emocional das montras de
Natal, afirmando que é um momento em
que os lojistas têm um especial cuidado
com as suas montras e que o concurso
vem dar destaque a esse cuidado que os
lojistas têm em tornarem as suas montras
ainda mais especiais na época de Natal,
incentivando-os “a irem ainda mais longe
neste e procurarem neste movimento coletivo fazer algo que pode ser especial na

Menção Honrosa - Rui Nine, Domingos e Nogueira

Foto: Instanta

Foto: Domingos e Nogueira

ro de lojas que se empenharam e participaram na primeira edição do concurso
da montras de Natal. A representante do
júri afirmou ainda estar “expectante” com
o próximo Natal, sugerindo aos organizadores que o concurso se possa repetir e
pudesse constituir “uma marca da cidade
e uma marca do comércio pelo potencial
que o vitrinismo e o design de montras
pode significar na comunicação da cidade, da marca e das próprias lojas”. “Uma
montra apelativa é o primeiro cartão-de-visita da loja e sendo um trabalho diário
é no natal que tem o seu momento especial”, afirmou

Menção Honrosa - Domingos e Nogueira

cidade”. Duarte Cordeiro destacou ainda
o número de lojas que foram a concurso Menção Honrosa - Soledade Machado, Pó de
na primeira edição e que sejam “pionei- Talco
ras” neste movimento que espera que
contagie o comércio da cidade e que na minação, adequação ao tema, harmonia e
próxima edição sejam muitos mais por- estética do conjunto e utilização de maque este é um tipo de projeto que pode
teriais recicláveis. Estiveram 46 montras a
ficar no coração dos comerciantes mas concurso de comércios que abrangeram
também dos clientes. O vice-presidente um largo espectro de sectores de negócio.
relembrou a importância do comércio
para a cidade terminando a sua interven- As 46 montras a concurso estiveram em
ção dando a garantia de fazer deste um exibição entre 1 a 25 de dezembro, em
projeto especial para Lisboa.
onze freguesias da cidade.
Os critérios de atribuição dos prémios
foram a originalidade e criatividade, ilu-
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Foto: Instanta

3º Lugar - Sofia Canhoto, Hospital de Bonecas

Fotos: Câmara Municipal de Lisboa
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Lisboa “vestiu-se de branco”
para mais uma Noite Branca
promovida pela UACS
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Foi a 20 de setembro que o Príncipe Real, Bairro Alto, Chiado, Baixa e Praça
do Município celebraram a segunda edição da Noite Branca, uma iniciativa
da UACS para dinamizar o comércio tradicional organizado com o parceria
da Câmara Municipal de Lisboa e que deixou cerca de 200 lojas dessas zonas
abertas até às 23h.

O

evento de 2018 trouxe novidades em relação ao primeiro. Desde logo a data, já que
a realização ocorreu em setembro em vez de julho, tal como tinha
acontecido em 2017. A outra diferença
foi a limitação propositada do evento
a uma zona da cidade. De acordo com
a UACS, “A necessidade de afirmação
e criação de notoriedade deste evento” levou à decisão que a mesma, em
2018, só ocorreria nas zonas do Príncipe
Real, Bairro Alto, Chiado, Baixa e Praça
do Município e que só os empresários
dessas mesmas zonas se poderiam inscrever. A ideia por trás dessa decisão foi
criar “uma “Brancomania”.

Segundo a UACS, este evento anual poderá
passar a ser itinerante, limitando o evento
todos os anos uma zona da cidade com o
objetivo de alcançar todos os bairros de
Lisboa.
Na abertura, Maria de Lourdes Fonseca,
presidente da UACS esteve acompanha-

da pelo presidente da Câmara Municipal,
Fernando Medina e de Carla Madeira, presidente da Junta de Freguesia da Misericórdia. Na ocasião a presidente da Associação
referiu, em declarações à Rádio Comercial,

este evento anual poderá
passar a ser itinerante,
limitando o evento todos
os anos uma zona da
cidade com o objetivo de
alcançar todos os bairros
de Lisboa.

que este é um evento que permite aos habitantes de Lisboa e arredores, bem com
as suas famílias, visitar as lojas, sendo uma
iniciativa que dá a conhecer o comércio,
novas lojas, startups ligadas ao comércio,
bem como novidades de produtos.
O evento teve direito a muita animação em
diversos pontos com música, artes performativas e luz, gerando por vezes espaços
de dança junto a algumas lojas; passatempos; montras decoradas a preceito e des-

contos para quem cumprisse o dress code
de estar vestido de branco.
A noite terminou com um concerto na Praça do Município dado pelos Amor Electro,
também vestidos a rigor para a ocasião.
O conceito de Noite Branca existe em muitas partes do mundo, embora com objetivos diferentes. A primeira Noite Branca
que se tem conhecimento nasceu em São
Petersburgo em 1995 ligado a um festival
de música clássica, ópera e ballet clássico.
O seu nome deriva das noites brancas que
existem em latitudes mais a norte em que
o por do sol é tardio. Depois, o conceito foi
alargando a outras latitudes, como em Paris, a primeira cidade para onde o conceito
ligado às artes foi exportado; Grã-Bretanha;
Itália, entre outros, quase sempre ligado a
eventos culturais.
Em Portugal o conceito, apesar de ter componentes de artes, o seu objetivo fundamental é dinamizar o comércio.
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Fotos: Câmara Municipal de Lisboa
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5ª Parada de Automóveis Antigos
levou “Clássicos” à Avenida da
Liberdade
Numa organização da União de Associações do Comércio e Serviços
(UACS) e do Clube de Automóveis
Antigos da Costa Azul (CAACA) com
o apoio da Câmara Municipal de Lisboa, mais de 150 clássicos perfilaram-se na avenida da Liberdade, a 28 de
outubro.

A

iniciativa, que vai no seu quinto
ano consecutivo, foi, para Maria
de Lourdes Fonseca, Presidente
da Direção da União de Associações do Comércio e Serviços, uma forma
de proporcionar “aos nossos associados e
à cidade de Lisboa, um domingo diferente,
para apreciarem de forma descontraída os
carros clássicos numa das avenidas mais
emblemáticas da cidade.”
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Tal como tem vindo a ser habitual, as viaturas concentraram-se de manhã no parque
do Palácio da Justiça tendo saído depois
para um primeiro desfile liderado pelo Packard, modelo Eight de 1938 de origem
americana, conduzido pelo seu proprietário, Marco Paiva. A caravana de automóveis
passou pela avenida Marquês da Fronteira,
avenida Duque d’Ávila, avenida da República, Saldanha, avenida Fontes Pereira de
Melo, Marquês de Pombal até chegar à avenida da Liberdade, onde ficaram em exposição em espinha na faixa central do troço
da Av. da Liberdade compreendido entre o
atravessamento da Praça da Alegria/Rua
das Pretas e o da Rua Barata Salgueiro
até às 16h. No final da exposição decorreu
o desfile de encerramento que desceu a
avenida da Liberdade, passando pelos Restauradores até ao Rossio, fazendo depois
o percurso inverso, terminando no Marquês
de Pombal.

Este ano a exposição contou com exemplares entre 1910 e 1970, com cada década
a ser representada por várias viaturas das
quais se destacaram um Ford T de 1910 e
1915, um Rolls Royce, de 1913, um Fiat de
1921, um Autocarro de marca Guy de 1950.
Todos pertencentes a colecionadores particulares. O autocarro pertence ao Clube da
Costa Azul.
Para deleite dos aficionados e curiosos
que ali passaram na avenida e que tiveram
oportunidade de tirar fotografias aos diversos exemplares, estiveram ainda em exposição viaturas de marcas clássicas como
Cadillac, Bentley, Buick, Jaguar, Porsche,
Packard, Chevrolet, Lincoln, MG. Triumph,
Mercedes, Ferrari, Alfa Romeo, Citroën,
Opel, Fiat, Morris, BMW, Volkswagen, Austin
Martin, entre outros.

notícias

FotoS: Casa Senna
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Casa Senna resiste e vê confirmada
na Relação a sentença do Judicial
A Casa Senna, classificada como Loja com História, resistiu ao recurso do senhorio e viu confirmada a vitória no Tribunal da Relação de Lisboa no processo que já tinha ganho no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa. O Acordão
foi proferido a 23 de janeiro e deu razão à loja histórica no processo contra
a ordem de despejo dos proprietários, ficando com um fôlego de mais cinco
anos.

“A

Relação de Lisboa confirmou
a sentença da primeira instância e até foi mais abrangente o que vai ajudar em
muito todas as outras Lojas com História
que estejam na mesma situação. Como se
pode ler no sumário do referido Acordão,
“…não obstante o desfasamento temporal
entre o termo previsto do contrato e a data
(posterior) da prática do acto administrativo que lhe confere a distinção de “loja
com história”, deve beneficiar e beneficia
– efectivamente e em pleno – do regime
próprio consignado no artigo 13º nº 3 da
Lei 42/2017 de 14 de junho, impondo-se ao
senhorio o impedimento da oposição à renovação do contrato de arrendamento e o
prazo adicional de cinco anos de vigência
contratual.”.
“O que demonstra que foi reconhecido que
o retardamento para a conclusão do procedimento administrativo não pode prejudicar os particulares, neste caso a Loja com
História Casa Senna” explicou Ana Isabel
Navarro, advogada da Casa Senna.
No entender da advogada, a atual jurisprudência “já pode ajudar muito em muitas lo-

jas”, já que existem muitas outras ações de
despejo em Lojas com História.
Neste momento, o futuro da loja quase
bicentenária mostra-se mais confortável,
com uma almofada de cinco anos e os sócios Mendes Pinto e Manuel Dias têm uma
maior possibilidade de conseguir cumprir a
promessa feita à última herdeira da família
do fundador, a D. Manuela, de nunca “deixar fechar a Casa Senna” confessou um dos
atuais sócios Mendes Pinto à Comércio de
Lisboa.
“Gostava que a Casa Senna continuasse
porque é uma casa que sempre pertenceu
à família, e quem quebrou essa hegemonia
fomos eu e o sr. Dias e tenho pena que a
Casa Senna feche porque a Sra. Manuela,
antes de falecer, pediu-me para que nunca a deixasse acabar e nós estamos a tentar fazer o impossível para que não acabe”. No entanto, Mendes Pinto reconhece
que “Tudo isto terá um fim porque nada é
eterno”, acusando algum desgaste devido
à idade e que para continuar com a Casa
Senna são necessárias condições de sobrevivência, ou seja, pagando rendas que não
sejam “exorbitantes”.

Apesar do fôlego de cinco ano confirmado pela sentença, ninguém sabe o que vai
acontecer depois pois é necessário uma
alteração à lei atual que proteja as Lojas
com História no final desse período. Se não
houver alteração legislativa, uma das possibilidades no final deste período será o
senhorio aumentar a renda para valores incomportáveis, “somos persona non grata, o
senhorio não nos recebe, nem sequer quis
dialogar e nem sequer recebe a renda que
está a ser depositada na CGD como renda
coerciva”, disse Mendes Pinto.
Tudo começou quando em 2017 quando
a Casa Senna, distinguida em 1994 com a
classificação de Loja de Tradição, recebeu
uma carta de não renovação do contrato de
arrendamento cinco anos depois do contrato do espaço comercial ter transitado para
o Novo Regime de Arrendamento Urbano
(NRAU). Findos os cinco anos definidos
por essa lei, o senhorio comunicou à Casa
Senna a intenção de não renovação do contrato, apesar da tentativa de renegociação
por parte dos inquilinos. A mais antiga casa
desportiva de Portugal opôs-se ao pretendido, até porque estava à espera da decisão
da Câmara Municipal de Lisboa sobre o pedido de integração no programa Lojas com
História que foi feito num momento anterior
à carta recebida em Julho de não renovação do senhorio, quando estava já em vigor
a alteração à Lei das Rendas que concede
uma moratória de cinco anos às lojas consideradas históricas. A classificação de Loja

com História só chegou em Dezembro. O
proprietário do edifício avançou então para
uma ação especial de despejo no Balcão
Nacional de Arrendamento, dando início a
um rol de ações que poderão ter ou não terminado no Tribunal da Relação e que deixam os cinco empregados da Casa Senna
nervosos com o futuro.
Atualmente a loja mantém os dois números
46 e 48 da Rua Nova do Almada e negócios em Cabo Verde, um mercado que ajuda a escoar os produtos.

A história da Casa Senna começou em
1834, pela mão de Alexandre Senna, e era
conhecida popularmente por “salão de jogos”, onde se vendiam peças em marfim
para jogos de tabuleiro como o xadrez, material para o bilhar, baralhos de cartas entre
outros e que foi nomeada “fornecedora da
Casa Real, pelo Rei D. Carlos.
Em 1880 o estabelecimento passa para o filho de Alexandre Senna que em 1897 passa
a gerência para o sobrinho Frederico Carlos de Senna Cardoso, que por morte do tio
e, mais tarde, da tia, ficou com a sociedade.
Foi durante a sua gerência que fundou uma
revista quinzenal ilustrada de educação física e atualidades chamada "Tiro e Sport",

que abordava as principais notícias desportivas da época, incluindo a fundação dos
atuais clubes de futebol. Em 1923 associou
o seu primeiro empregado, Agostinho Félix
de Andrade, constituindo-se a firma Senna,
Lda, designação que dura até ao presente.
Aos 92 anos de idade, em 1962, morre
Frederico de Senna Cardoso tendo a firma sido herdada pela viúva, e cinco meses depois, pelas suas sobrinhas, em 1963,
data em que a gerência foi assumida por
Carlos Gonçalves Querido, marido de uma
das sobrinhas, Maria Manuela Aguiar Neves
Querido, a quem foi feita a promessa de
não deixar fechar a Casa Senna. Foi neste
período de considerável evolução, que a
Casa Senna abriu mais uma loja que se dedicava à venda de artigos para campismo.

Com a revolução de 25 de Abril de 1974, a
empresa passou por um período difícil e no
final de 1982 tornou sócios os seus empregados Manuel António Dias e José Manuel
Mendes Pinto que em conjunto com Maria
Manuela Aguiar Neves Querido iniciaram a
recuperação da empresa, apesar de terem
perdido um armazém e um escritório com
grande parte da sua história no incêndio no
Chiado, em 1988.
Em 1994 foi uma das 26 contempladas
com a insígnia Loja de Tradição. Outrora
com quatro lojas, a Casa Senna tem atualmente uma loja em Lisboa onde vende as
principais marcas de desporto. Desde 1996
participa numa sociedade de artigos de
desporto em Cabo Verde.
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Casa Havaneza é agora Monumento
de Interesse Público

que provam a sua existência. Nesse caso
os presumíveis fundadores serão dois belgas, negociantes de tabaco e residentes na
Antuérpia: François Caen e Charles Vanderin. A escolha do nome Havanesa prendeu-se com a qualidade associada ao tabaco
de origem cubano. Ali vendiam-se várias
marcas de tabaco, charutos, cigarros, a importação exclusiva do papel para tabaco
“Zig-Zag” que fizeram da “Casa Havaneza”
um estabelecimento de referência. O charuto de vintém era a “glória” da casa.
Henrique Burnay, também descendente
de belgas, foi o responsável pela dinamização do negócio, particularmente a partir
de 1875, depois da constituição da firma
Henry Burnay & C.ª. em que a gestão da
tabacaria passa a ser da inteira responsabilidade de Henry Burnay e dos seus dois
sócios: Eugénio Larrouy e Ernesto Empis,
cunhado de Burnay.
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A Loja com História Casa Havaneza, localizada no Largo do Chiado, em Lisboa, foi classificada como Monumento de Interesse Público, de acordo com
a Portaria assinada a 13 de novembro e publicada em Diário da República.

D

e acordo com o documento, “a
classificação da Casa Havaneza,
incluindo o património móvel integrado, no Largo do Chiado, 25,
Lisboa, reflete os critérios constantes do
artigo 17.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, relativos ao caráter matricial do
bem, ao génio do respetivo criador, o interesse do bem como testemunho notável
de vivências ou factos históricos, o valor
estético, técnico ou material intrínseco do
bem, a conceção histórica e urbanística.

onde foi instalado o primeiro telefone/
telégrafo público da cidade - adquiriu no século XX uma feição moderna,
elegante e mais versátil, apesar da dimensão mais modesta do estabelecimento”.

A portaria refere ainda a Casa Havaneza como uma “Referência importante
na história do país, plasmada na literatura coeva por escritores como Eça de
Queiroz ou Ramalho Ortigão - o local

A nova classificação é considerada um
motivo de “orgulho e alegria” pelos responsáveis da mais antiga tabacaria de
Lisboa, cuja origem terá sido em 1861 ou
mesmo em 1855 pois existem testemunhos

O documento realça a história da loja, inicialmente instalada nos números 24 e 25
do Largo do Chiado, local à época “mais
procurado pela sociedade endinheirada e
cosmopolita” da cidade.

Já em 1960, a área do estabelecimento comercial foi reduzida devido à instalação de
uma agência bancária no número 24, o que
originou alterações profundas na arquitetura e, também, no protagonismo que este
espaço comercial detivera no meio financeiro, político e cultural do final do século
XIX. De acordo com a história descrita no
site, no “dia 31 de Março de 1960, António
José Brandão e José Robert Callens, na
qualidade de administradores do Banco
Burnay, e Virgílio de Sousa, administrador
delegado e em representação da Empor
foram os protagonistas de uma nova escritura que visava a transferência do negócio dos tabacos do Banco para esta
nova empresa. A decisão teve por base
uma exigência legal que impunha que as
instituições bancárias abandonassem os
negócios que não estivessem diretamente
ligados ao objetivo social.” A mesma fonte diz ainda que o contrato definia que o
espaço antes destinado exclusivamente ao
estabelecimento comercial passa agora a
ser também uma dependência do Banco
Burnay sendo o espaço da loja Casa Havaneza consideravelmente reduzido.
Durante estes 150 anos a Havaneza foi-se
modificando, mas sempre com o cuidado
de não perder a personalidade original. O
que nunca se alterou, desde a sua fundação, foi a sua dedicação aos charutos, e
particularmente aos Puros Habanos, para
além dos demais tabacos e acessórios
para o fumador.

Permissão de entrada de animais de
companhia em espaços comerciais
Os animais de companhia são bem-vindos em espaços comerciais desde
25 de junho último, desde que os proprietários dos estabelecimentos o
permitam e estejam seguros com uma trela curta ou devidamente acondicionados.

uma vez que está proibida a sua permanência nas zonas de serviço e junto aos
locais onde estão expostos alimentos
para venda.

s agentes económicos que
optarem por permitir a entrada dos animais de companhia
terão de exibir um dístico próprio na entrada dos estabelecimentos,
que deverá indicar ainda a lotação máxima permitida.

A lei prevê ainda que possa ser negado o acesso ou permanência a alguns
animais que pelas suas características,
comportamentos, eventual doença ou
falta de higiene, perturbem o normal
funcionamento dos estabelecimentos.

O

A autorização de entrada e permanência dos animais será sempre opção do
proprietário do estabelecimento que
poderá ainda definir condições específicas no seu estabelecimento. Entre estas
incluem-se a lotação máxima de animais

que podem estar em simultâneo no estabelecimento e as zonas que podem
ser frequentadas pelos animais, as quais
podem ir desde a totalidade da área
destinada aos clientes até a uma zona
específica criada para o efeito para os
animais. Independentemente dos casos,
estas áreas terão de estar sempre devidamente sinalizadas.

Os cães de assistência têm um estatuto
especial, devendo ser sempre autorizados.

Uma vez dentro dos estabelecimentos,
os animais devem usar uma trela curta
ou estarem acondicionados, uma vez que
não podem circular livremente no espaço,
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Contabilidade, Fiscalidade e Gestão Lda.

anos

a APOIAR OS EMPRESÁRIOS
no desenvolvimento
da sua actividade
... Porque boas contas
fazem bons resultados!
Avenida Almirante Reis, 62 G - 1º | 1150-020 Lisboa | Tlf: 218 162 584 | Fax: 218 162 586 | Tlm: 96 985 72 25
Email: geral@contasresultados.pt

notícias

UACS participa em UACS disponibiliza serviço de
reunião plenária
Atestado Médico Eletrónico
sobre o Livro de
UACS, através do seu Gabinesere-se nas várias medidas de simplificate Médico, disponibiliza o serção administrativa que tem por objetivo
Reclamações
viço de Atestado Médico Eleacabar com a documentação de suportrónico para quem precisa de te em papel, passando estes atestados
Eletrónico
renovar a carta de condução.
a serem obrigatoriamente emitidos por

A

Direção da UACS participou, em
Junho, na reunião plenária do
Conselho Nacional do Consumo
para apresentação dos trabalhos
para implementação da 2ª fase do Livro de
Reclamações Eletrónico.
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A

Recorde-se que o formato eletrónico
do documento que atesta que a pessoa
está clinicamente capaz de conduzir
está em vigor desde maio de 2017 e in-

via eletrónica pela Direção Geral de Saúde e transmitidos automaticamente ao
IMT. Estes atestados têm a validade de
seis meses.

O livro de Reclamações Eletrónico, que não
substitui a versão física, nasceu da necessidade de modernizar e simplificar o regime
em particular no que se refere à desmaterialização do livro e aos respetivos procedimentos. No fundo trata-se de disponibilizar uma plataforma digital que permite aos
consumidores apresentarem reclamações
e submeterem pedidos de informação sem
recurso ao papel, tendo por objetivo promover uma maior rapidez e eficácia no tratamento das solicitações, proporcionando
uma maior satisfação a quem reclama.
Depois de um período em que este sistema
estava apenas aberto aos serviços públicos e bens essenciais, em julho de 2018 foi
alargado a outros sectores económicos que
exercem atividades fiscalizadas pela ASAE,
no entanto, dada a diversidade de empresas envolvidas e de forma a assegurar a correta ligação e adaptação dos operadores
económicos ao livro de reclamações eletrónico, o processo de adesão e credenciação
na plataforma processa-se até 1 de julho de
2019.
Para obter o Livro de Reclamações Eletrónico, o operador económico tem de se registar na respetiva plataforma e preencher
um formulário. O processo de registo só fica
completo depois de receber por e-mail as
credenciais de acesso e voltar a entrar na
plataforma. A partir do momento em que
a empresa estiver registada, o consumidor
passa a poder reclamar dos respetivos produtos ou serviços online, diretamente na
plataforma. O operador tem 15 dias úteis
para responder ao consumidor, a partir do
momento que recebe a notificação.
O Livro de Reclamações Eletrónico está
disponível na Imprensa Nacional Casa da
Moeda (INCM), presencialmente ou online,
havendo quatro dimensões disponíveis: 25
(€9,88), 250 (€97,34), 500 (€188,71) e 1500
(€536,35) folhas de reclamação redigidas
em português e inglês.

Aplicação Waze identifica locais
para carga e descargas em
Lisboa

A

Waze, uma das aplicações de
planeamento de rotas mais
utilizadas, e a Câmara Municipal de Lisboa estabeleceram
uma parceria através da qual a aplicação para dispositivos móveis passou a
identificar os lugares de estacionamento para cargas e descargas existentes na
cidade de Lisboa.

mercadorias na cidade. A parceria veio
permitir a troca de dados, em tempo
real, relativa às condições de trânsito
na cidade. Além destes dados, é também possível localizar os 164 postos de
carregamentos elétricos existentes em
Lisboa, correspondente a 522 tomadas
para veículos elétricos, bem como o custo do carregamento.

A informação é disponibilizada pela
Câmara de Lisboa, enquadrada da política de dados abertos da autarquia, e
permite saber onde se localizam os 1863
lugares de estacionamento para cargas
e descargas, distribuídos por 814 bolsas,
existentes em Lisboa. Segundo a CML,
com mais esta funcionalidade, torna-se mais prática e cómoda a entrega de

Com estas informações sobre a mobilidade a Câmara quis facilitar as deslocações diárias na cidade, no entanto,
apesar de útil, muitos dos lugares para
descargas são longe dos estabelecimentos.

Novos produtos do tabaco carecem de
autorização para entrarem no mercado
Já foi publicada a portaria 284/2018 de 23 de outubro, que estabelece um novo procedimento de autorização
de introdução de novos produtos do tabaco no mercado, além de fixar a respetiva taxa.

Licenciamento de Palas
e Alpendres eram da
responsabilidade da
CML

A

Câmara Municipal de Lisboa esclareceu e comunicou a todas as Juntas de Freguesia que a competência de licenciamento de Palas e Alpendres eram da
responsabilidade da CML, não sendo enquadráveis
no âmbito do denominado “Licenciamento Zero”.
As renovações das licenças destes dispositivos são liquidadas
e cobradas pela CML, não devendo as Juntas de Freguesia
permitir que os respectivos titulares comuniquem, ao abrigo
do denominado Licenciamento Zero, este Regulamento Geral
de Protecção de Dados tipo de dispositivos.
No seguimento da ação da UACS, que respondeu às dúvidas
dos associados, os serviços municipais estão a analisar as situações quem que houve pagamentos às juntas e promover
a anulação das faturas em que se comprove esse pagamento
para evitar penalização por duplo pagamento do titular.

Os novos produtos não podem ser colocados no mercado
sem terem sido previamente autorizados pela DGAE que emite a sua decisão até 30 dias após a receção do parecer da
Direção-Geral de Saúde.

Quem Sou,
VIVIANA

GONÇALVES

Programa VivirECoach.

–

criadora do

EneaCoach, certificada em Eneagrama e
Coaching pelo Instituto EneaCoaching de
Eduardo Reis Torgal.
Personal

Trainer, com certificação
Técnica Especialista em Exercício Físico.

de

Em 2013 entrei no mundo do Eneagrama para
descobrir o meu tipo de personalidade e
ingressar numa nova viagem de desenvolvimento, mudança e reconhecimento na
carreira.
Foi aqui que percebi o quanto a NOSSA personalidade é a maior
armadilha e, compreendê-la, passou a ser fundamental para descobrir ainda mais sobre como aperfeiçoar a minha performance
profissional e competências profissionais.
Em 2017 fico alinhada com o meu propósito, que é inspirar e

ajudar pessoas.

Serviços prestados (*) para uma Vida mais plena.
Mind & Body, consciência corporal, imagem e resultados:
• Programa VivirECoach,
• Coaching Transformacional,
• Personal Training One e Duo,
• Formação e Mentoring,
• Mindfulness Training One e grupos : alongamentos, cristais,
mantras, mudras.
(*) Destina-se a empresas e particulares.

Hoje, escolhe Vivir!

Espero por você,
E-mail: vivianaecoach@gmail.com
Telm./WhatsApp: +351 96 6876589
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O

s fabricantes e/ou importadores devem fazer um
pedido de autorização por cada novo produto do
tabaco a introduzir no mercado, apresentando o
pedido à Direção-Geral das Atividades Económicas,
através do Balcão do Empreendedor ou, em caso de indisponibilidade, por correio eletrónico em formulário disponível
no portal. No pedido devem constar os dados inumerados

no nº 2 do Artigo 2º da portaria, e que incluem, entre outros,
elementos de identificação e fiscais do fabricante ou importador, elementos de contacto; Código de acesso à certidão
permanente, ou, em alternativa, cópia da certidão do registo
comercial atualizada, tratando-se de pessoa coletiva; Cópia da
declaração de início de atividade, no caso de empresário em
nome individual; Designação do produto e respetivo número de identificação (ID) atribuído pelo fabricante ou importador; Descrição do produto, instruções de uso e respetivas
componentes ou dispositivo; um exemplar do novo produto,
acompanhado de eventuais componentes ou dispositivos e
proposta de embalagem e rotulagem com que será colocado
no mercado; Declaração em como os componentes ou dispositivos do produto, caso existam, estão conforme a legislação
nacional e comunitária; entre outros elementos ligados à saúde como por exemplo a indicação, quando aplicável, de que
a notificação inclui menções que alegam que o novo produto
do tabaco é potencialmente menos nocivo do que outros, ou
apresenta um risco reduzido para a saúde do consumidor.

A VOZ DE...
notícias

Vitor Vicente
Diretor na UACS
Gerente e Diretor-Técnico na
Contas e Resultados, Lda.
Contabilista Certificado

2019, Ano do
Início do Big
Brother Estatal
às Empresas

2019 está a ser um ano de grandes mudanças na vida das empresas. Será também o ano do início do controlo total das
empresas e dos cidadãos pelo Estado?
2018
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Presentemente assiste-se a uma evolução do tecido económico e empresarial
por força das tecnologias, do dinamismo
turístico, da renovação imobiliária, do
aparecimento de empresas em setores
de inovação, e do esforço e empenho de
muitos empresários que têm medrado
por criar mais riqueza em tempos que
são muito desafiantes e ainda incertos.
A todos estes desafios e muitos outros,
os empresários do comércio e serviços,
no seu dinamismo e génio reconhecido,
todos os dias dão respostas de gestão,
gerando riqueza, criando postos de trabalho e pagando impostos.
No entanto, 2019 ficará, também, marcado por ser provavelmente o ano do
maior acréscimo de obrigações fiscais e
legais das empresas e já onerou, e ainda
vai onerar muito mais, as empresas. Vai
aumentar muito o controlo e ingerência
pelos serviços do Estado, na vida interna
das empresas e privada dos cidadãos.
Nenhum de nós imaginaria isto.
São muitas as imposições legais e mecanismos de controlo, tantos e tão diversos,
que perguntamos se não estamos a assistir ao início do controlo total das empresas e dos cidadãos pelos serviços do Estado e até, quem sabe, não será esta uma
forma de “nacionalização” das empresas?
Vejamos então muito do que se está a
passar:
- Lei de branqueamento de capitais,
com todas as novas obrigações de

registo e identificação dos recebimentos e pagamentos.
- Registo Central do Beneficiário Efetivo
- obriga todas as empresas até dia 30
de abril e depois também as associações, fundações, cooperativas, até 30
de junho, a registarem-se nesta base
de dados.
- Livro de Reclamações Eletrónico, obrigatório a partir do dia 1 de julho.
- Novo regime de Segurança Social de
independentes - nova forma dos empresários em nome individual, profissionais liberais e trabalhadores
independentes de pagaram a sua segurança social com aumento da carga
administrativa;
Com o Decreto-Lei 28/2019 de 15 de fevereiro apareceram ainda as seguintes
obrigações:
a) Antecipação da entrega do SAF-T da
faturação para dia 15, sendo que em
2020 passará a ser a dia 10;
b) Obrigação, exclusiva, de utilização de
faturação por programa informático
certificado pela AT para todas as empresas e por todos os empresários em
nome individual que tenham contabilidade organizada e que sejam obrigados ao uso de faturas. Para cumprir a
partir de 1 de julho deste ano.
c) Obrigação dos sujeitos passivos de
IRS, sem contabilidade organizada,
desde que obrigados à emissão de
faturas, a partir de dia 1/7/2019, utilizarem programas de faturação informatizada se em 2018 faturaram mais
de € 75.000,00. A partir de 1/1/2020
este limite de faturação informatizada
baixa para € 50.000,00;
d) Obrigação, a partir de 2020, de as
faturas informatizadas e demais do-

cumentos fiscalmente relevantes terem um código QR. Obriga-se assim à
atualização de todos os programas de
faturação em 2019;
e) Obrigatoriedade de comunicação
prévia à Autoridade Tributária das séries de faturação que cada entidade
vai utilizar em 2020, atribuindo a AT
um código a cada série que tem de
constar nos documentos, obrigação
que entra em vigor a 1/1/2020.
f) Obrigação de comunicação à AT por
declaração no portal das finanças dos
seguintes elementos relacionados
com a faturação: i) estabelecimentos da empresa onde são emitidos
as faturas e documentos fiscalmente
relevantes; ii) identificação dos equipamentos utilizados para processamento de faturas e outros documentos fiscalmente relevantes; iii) o
número de certificado do programa
utilizado para faturas; iv) identificação
dos distribuidores e instaladores que
comercializam e ou instalam as soluções de faturação. Estas obrigações
declarativas terão de ser cumpridas
até dia 30 de junho.
A AT poderá publicar os estabelecimentos onde se realiza a faturação.
g) Criada a possibilidade de dispensa
de faturação em papel, desde que o
cliente seja não sujeito passivo de imposto, o queira e a faturação cumpra
uma série de requisitos entre os quais
ser comunicada em tempo real à AT.
Esta possibilidade, com este requisito, lança problemas suplementares às
pequenas empresas de acompanhar
esta medida.
h) Obrigação de comunicar onde as empresas têm o arquivo das faturas em

afetas às atividades dos empresários
em nome individual com contabilidade
organizada.

- Entrega à Autoridade Tributária da
contabilidade de 2019 de todas as empresas e de todos os empresários em
nome individual com contabilidade organizada, criada pelo Dec. Lei 87/2018
de 31.10.2018. Esta nova obrigação declarativa terá de ser cumprida até 30 de
abril de cada ano, através da entrega do
ficheiro SAF-T da Contabilidade, com
todos os registos contabilísticos do ano
de empresas e empresários em nome
individual com contabilizada organizada. Esta obrigação vem acompanhada
de regras de trabalho na contabilidade
publicadas sobre a forma de Excel pela
AT no seu portal. Alguma vez as centenas de milhar de empresas e de empresários em nome individual do pais
imaginaram ter de entregar ao Estado
este tipo de informação todos os anos?

Esta norma não foi debatida no Parlamento! Estranho quanto foi recentemente, e após muito tempo de evolução
e debate político, publicada a Lei 17/2019
de 14/02/2019 que obriga à comunicação pelos bancos à Autoridade Tributária apenas dos saldos ou valores agregados das contas bancárias superiores
a € 50.000,00 no fim de cada ano. Com
o SAF-T da Contabilidade serão, provavelmente, milhões de contas bancárias
de centenas de milhar de empresas e
empresários em nome individual que na
sua totalidade, integralidade e riqueza
de informação, passarão a ser conhecidas pela AT. Em consequência também
os movimentos financeiros de muitas
outras entidades e cidadãos ficarão
logo na posse da AT.

A informação que está na contabilidade
é património das empresas e empresários. O Estado, a nosso ver, sem fundamento em qualquer falta de empresas
e empresários, exige a todos que lhe
deem esse património. Para perceberem o alcance desta medida damos o
exemplo dos movimentos bancários.
Com o deitar a mão à contabilidade, a
AT fica assim com toda a informação
sobre todo o movimento de entrada e
saída dos bancos das empresas e empresários. Fica a saber os saldos e o extrato completo das contas bancárias ao
longo do tempo. Fica a saber de quem
se recebeu e a quem se pagou não só as
empresas, como das contas bancárias

Este é apenas um dos aspetos relevantes
da entrega à AT de toda esta informação, mas a contabilidade das empresas
além de todas as relações financeiras,
mostra imensos aspetos dos negócios
que eram só da conta dos empresários
e que agora se entregam à AT… .
A Autoridade Tributária com este decreto-lei intromete-se também ela na elaboração das contas anuais das empresas, uma
vez que passa a ser esta a iniciar o processo de elaboração das demonstrações
financeiras anuais que são publicadas.
A AT imiscui-se em tarefas que não
são da sua competência. A elaboração
e divulgação pública das contas das

empresas é da competência das administrações e gerências das mesmas.
Interfere também nas relações laborais
porque, ao ter produzido normas sobre
como elaborar a contabilidade, imiscui-se na organização do trabalho dentro
das empresas.
Com isto a AT vai poder iniciar fiscalizações às empresas sem estas saberem,
proceder a cruzamentos de dados e de
informações, dar início a ações que podem bem condicionar o normal funcionamento das empresas e as opções de
gestores.
Está previsto ainda no Plano Estratégico
de Combate à Fraude e à Evasão Fiscal apresentado no Parlamento em setembro passado, que também Bancos e
Seguros passem a entregar à AT o seu
SAF-T da sua contabilidade. Se este for
entregue nos mesmos termos das outras empresas então a AT terá a partir
desse momento todos os movimentos
bancários de todas as contas bancárias
existentes no país.
Partilhado todo esse manancial de informações, com destaque para o impacto
das alterações ao nível da entrega à AT
da contabilidade, ficamos ainda na dúvida se estaremos ou não a assistir a uma
“nacionalização” das empresas e dos
empresários, não só por tantas exigências que se impõem, como pela informação interna e privada de que o Estado
se apropria e ainda pela possibilidade,
na posse dessa informação, de condicionar o funcionamento das empresas.
No entanto é de ter isto em atenção na
gestão das empresas.
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papel e dos arquivos digitais, a ser feito nos 30 dias seguintes a ser disponibilizada a forma de fazer.

gabinete de formação

2018

Revista Comércio de Lisboa - 129

42

Plano de Formação Gratuita 2019

1º Semestre

cursos

UFCD

NÍVEL

HORAS

DATAS

IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA HACCP

1728

4

50

27-03 a 24-04-2019

LÍNGUA ESPANHOLA -ATENDIMENTO

8609

4

50

15-04 a 15-05-2019

LÍNGUA INGLESA - ATENDIMENTO

354

2E4

50

07-05 a 11-06-2019

NUTRIÇÃO E DIETÉTICA EM CUIDADOS DE BELEZA

9138

4

50

20-05 a 19-06-2019

TÉCNICAS DE DRENAGEM LINFÁTICA

9152

4

50

05-06 a 12-07-2019

INT. ÀS MASSAGENS ORIENTAIS

9150

4

25

21-05 a 07-06-2019

TÉCNICAS DE MASSAGEM SHIATSU

9171

4

50

01-04 a 16-05-2019

TÉCNICAS DE MASSAGEM SHIATSU

9171

4

50

11-06 a 01-08-2019

#2
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Gabinete de Contabilidade
João Colaço

Comerciante: profissão de
alto risco

2018

Revista Comércio de Lisboa - 129

44

Este mês de Dezembro é, normalmente, um mês “complicado” dado
que nele se celebram o Natal e o Fim do Ano, com as correspondentes
azáfamas e um aumento da procura de bens nos estabelecimentos comerciais.

S

e estas situações são indiciadoras de que se poderá verificar
uma possível melhoria nos proventos dos comerciantes poderemos então afirmar que estas são complicações benéficas, de cariz positivo.
Porém, atendendo ao elevado clima de
contestação, que aumentou substancialmente nos dois últimos meses, com
exigências, nomeadamente, dos professores, dos guardas prisionais, dos enfermeiros, dos técnicos de diagnóstico
e terapêutica, dos estivadores, dos inspetores da Polícia Judiciária, dos trabalhadores dos registos e notariado, dos
educadores de infância e ensino básico

e secundário, dos trabalhadores dos
hospitais E.P.E., dos funcionários judiciais, dos bombeiros – soldados da paz
– que também entram agora em guerra,
e ao anúncio de novos e muito variados
pré-avisos de greves, perspetiva-se um
final do ano de 2018 e um início do ano
de 2019 com bastantes convulsões sociais, o que, obviamente, se traduzem
em complicações de cariz negativo.
Também a nível internacional as notícias
que nos chegam não auguram boas novas, antes pelo contrário, com graves
reflexos nas bolsas de valores, o que demonstra o extremo nervosismo que, em
consequência dessas notícias, se apode-

rou dos investidores, o que, normalmente,
é um presságio de eventuais crises financeiras.
Face a estes acontecimentos, como podem os comerciantes ter alguma paz de
espírito, e confiança no desenvolvimento da sua actividade, no futuro próximo?
Não podemos, pois, deixar de reconhecer que os comerciantes também
devem ser vistos como integrando as
profissões de alto risco, não só porque
o seu próprio património é o garante da
sua solvência e pode, num ápice, desvanecer-se, como também se debatem
diariamente com as vicissitudes da velha
lei da oferta e da procura, no confronto
com as entidades que exploram as grandes superfícies comerciais.

Gabinete Económico-Financeiro
Milena Campante

Empresas e apoios ao investimento
Em 2019 estarão ao dispor dos empresários do comércio e serviços,
entre outros, os seguintes programas de apoio:

• Trabalhadores ao seu serviço já vinculados por contrato de trabalho a termo
• Reclusos em regime aberto.
A duração do período de redução é:
• Contratação de Jovens à procura do
primeiro emprego - 50% da taxa contributiva, durante um período de 5
anos
• Contratação de Desempregados de
longa duração - 50% da taxa contributiva, durante um período de 3 anos
• Contratação de Reclusos em regime
aberto - 50% do valor das contribuições da entidade empregadora, pelo
período de duração do contrato.

• Portugal 2020
No final de 2018 foi aprovada a nova reprogramação do Portugal 2020, permitindo
assim o lançamento de novos concursos.

• Contrato-Emprego
Este programa consiste no apoio financeiro às empresas que celebrem contratos de
trabalho sem termo ou a termo certo, por
prazo igual ou superior a 12 meses, com
desempregados inscritos no IEFP, com a
obrigação de proporcionarem formação
profissional aos trabalhadores contratados.
Os apoios financeiros dados às empresas
são:
• 9 vezes o valor do IAS para os contratos
sem termo
• 3 vezes o valor do IAS para os contratos
a termo certo

• Linhas de Crédito
As linhas de crédito tem o objetivo de melhorar as condições de financiamento e facilitar o acesso das PME ao crédito bancário, através do recurso ao Sistema Nacional
de Garantia Mútua.
Entre outras estão ativas as seguintes linhas de crédito:
• Linha de apoio ao desenvolvimento de
negócio 2018

Os trabalhadores com deficiência têm
uma redução da taxa contributiva. Esta
taxa é de 11,9%.

• Estágios Profissionais
• Linha de crédito capitalizar 2018
• Linha de crédito capitalizar +

• Dispensa de Contribuições à
Segurança Social
Podem beneficiar desta isenção as empresas que celebrem contrato de trabalho sem
termo com:
• Desempregados de muito longa duração
• Trabalhadores ao seu serviço já vinculados por contrato de trabalho a termo
• Reclusos em regime aberto.
A duração do período de isenção é de:
• Desempregados de muito longa duração
e trabalhadores já vinculados à entidade
empregadora: isenção até 3 anos
• Reclusos em regime aberto: isenção até
36 meses.
Nota: Se o contrato de trabalho sem termo resultar da conversão de um anterior
contrato de trabalho a termo, pelo qual
a entidade empregadora estava a beneficiar de redução da taxa contributiva, a
conjugação das duas medidas de incentivo não pode ultrapassar os 36 meses.

• Redução de Contribuições
à Segurança Social
Podem beneficiar de redução da taxa
contributiva as empresas que contratem:
• Jovens à procura do 1.º emprego e desempregados de longa duração

Estágios com a duração de 9 meses,
com o objetivo de promover a inserção
de jovens no mercado de trabalho ou a
reconversão profissional de desempregados.
Os promotores dos estágios são as pessoas jurídicas singulares e coletivas, de
qualquer natureza e com ou sem fins
lucrativos.
Os estagiários tem direito a uma bolsa
de estágio, ao subsídio de refeição e a
seguro de acidentes de trabalho.
Os promotores podem beneficiar dos seguintes apoios:
• Comparticipação na bolsa de estágio
(em 65% ou 80%)
• Subsídio de alimentação (4,77€/dia)
• Prémio de seguro de acidentes de trabalho (3,296% do IAS)
• Despesas de transporte, quando aplicável (10% do IAS)
Período de candidatura decorre do dia
13/3 às 18h de 15/7.
A UACS disponibiliza aos seus associados apoio técnico para a elaboração de
candidaturas aos mais diversos programas de incentivo.
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Existem candidaturas abertas nas mais diversas áreas, de onde destacamos:
• SI – Qualificação PME – Vale Comércio
Apoia investimentos em consultadoria
nas mais diversas áreas tais como: inovação organizacional e gestão, criação de
marcas e design, qualidade e economia
digital e TIC.
Podem candidatar-se PME’s do comércio, restauração e serviços e empresas
classificadas como “Lojas com História”.
O incentivo é de 75% das despesas elegíveis, no máximo de 5.000€ (para Lisboa
o apoio é de 40%)
• SI I&DT – Projetos direitos de propriedade intelectual e industrial
Apoia o pedido de patentes.
A taxa de incentivo é de 50% das despesas elegíveis.

Gabinete Jurídico
Ana Cristina Figueiredo

O Comércio
Electrónico
Introdução
Já não há quem sobreviva sem internet. O uso desta tem aumentado dia após
dia para todo o tipo de tarefas e funções. O Comércio Electrónico é uma delas
e aquela que mais tem aumentado. Nesta que é a 4ª década digital, o crescimento das tecnologias de informação e comunicação levou ao consequente
desenvolvimento exponencial do comércio electrónico num mundo globalizado.
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A

inexistência de barreiras regionais
ou temporais na Internet, faz com
que esta se constitua, cada vez
mais, como um extraordinário canal de promoção e comercialização de bens
e serviços, o que justifica o rápido e imparável crescimento do comércio electrónico,
hoje um dos mais importantes pilares da
«Economia Digital» e uma tendência incontornável a nível mundial.
Em linha com o que acontece um pouco
por todo o mundo, o comércio electrónico
está a crescer a taxas elevadas na União Europeia: segundo o relatório European B2C
Ecommerce Report 2018, elaborado pelo
Ecommerce Europe e EuroCommerce, o
comércio electrónico europeu vale já 602
mil milhões de euros e deverá continuar em
crescendo. O relatório mostra que o comércio online é mais forte na Europa Ocidental
mas, por sua vez, o sul da Europa, apresenta
o crescimento mais rápido.
Em Portugal, segundo dados da E-commerce Foundation, o volume de vendas
realizadas na internet em 2017 cresceu
12,5%, para €4,73 mil milhões de euros. Actualmente, quatro em cada 10 portugueses
compra online e a perspectiva é que este
rácio continue a subir. No entanto, apenas 39% das empresas portuguesas tem
presença na internet e, destas, só 27% fazem transacções electrónicas. Ou seja, o
potencial de crescimento do comércio electrónico no nosso País é ainda muito elevado.
O mercado das transacções electrónicas de bens e serviços é, assim e indiscutivelmente, um incentivo à cooperação
empresarial e uma oportunidade para as
empresas portuguesas, em particular
as PME, que assim poderão aceder

mais facilmente a mercados de maiores
dimensões e tirar proveito das muitas
vantagens que a Economia Digital lhes
proporciona.
O comércio electrónico representa uma
nova forma das empresas se poderem diferenciar, evoluir e aproveitar novas oportunidades de negócio num contexto de competitividade galopante à escala global.
De qualquer forma, ao mesmo tempo que
os portugueses aderem, cada vez mais, às
compras online, verifica-se também um aumento significativo do número de reclamações associadas a esta prática, a par de
maior incidência fiscalizadora nas vendas
á distância. Nas linhas que seguem, veremos as principais regras legais a observar
sobre a matéria, tendo em vista a promoção
das boas práticas comerciais.

Enquadramento Legal –
Principais diplomas
•
•

Decreto-Lei n.º 7/2004 de 07 – 01: Comércio Electrónico
Decreto-Lei n.º 24/2014 de 14 – 02, Lei
nº 47/2014 de 28 – 07 e Decreto-Lei n.º
78/2018 de 15 de Outubro: Vendas à Distância

No que respeita à forma da contratação
electrónica, estipula o art. 26.º, n.º 1 do
Decreto-Lei n.º 7/2004 de 07 – 01 (com a
ultima alteração introduzida pela Lei nº
46/2012, de 29 de Agosto), que as declarações emitidas por esta via são consideradas
reduzidas à forma escrita quando contidas
em suporte que “ofereça as mesmas garantias de fidedignidade, inteligibilidade e conservação”.

No âmbito das comunicações comerciais,
tendo em vista a protecção do consumidor,
a lei do comércio electrónico impõe limites
à liberdade contratual electrónica, designadamente:
• Disponibilização permanente de informações (art. 10.º): Os prestadores
de serviços devem disponibilizar permanentemente em linha, em condições que
permitam um acesso fácil e directo, elementos completos de identificação que
incluam, nomeadamente:
a) Nome ou denominação social;
b) Endereço geográfico em que se
encontra estabelecido e endereço electrónico, em termos de permitir
uma comunicação directa;
c) Inscrições do prestador em registos
públicos e respectivos números de
registo;
d) Número de identificação fiscal;
e) Se os serviços prestados implicarem
custos para os destinatários além dos
custos dos serviços de telecomunicações, incluindo ónus fiscais ou despesas de entrega, estes devem ser objecto de informação clara anterior à
utilização dos serviços.
• Proibição da publicidade oculta (art.
21.º), que decorre do princípio da identificabilidade das mensagens publicitárias

Entende-se por “consumidor” aquele a
quem sejam fornecidos bens, prestados
serviços ou transmitidos quaisquer direitos,
destinados a uso não profissional, por pessoa que exerça com carácter profissional
uma actividade económica que vise a obtenção de benefícios.
Nos contratos celebrados à distância e contratos celebrados fora do estabelecimento,
o consumidor tem direito a informações
prévias:
D Informações prévias (art. 4.º do citado DL
n.º 24/2014):

• O prestador de serviços deve acusar imediatamente a recepção da encomenda,
salvo se proceder à imediata prestação
em linha do produto ou serviço (art. 29.º,
nºs 1 e 2).
• A encomenda só se considera definitiva com a confirmação pelo destinatário,
reiterando a ordem emitida, dada na sequência do aviso de recepção (art. 29.º,
n.º 5).
• Os termos contratuais e as cláusulas gerais, bem como o aviso de recepção, devem ser sempre comunicados de maneira
que permita ao destinatário armazená-los e reproduzi-los (art. 31.º).
• A oferta de produtos ou serviços em
linha representa uma proposta contratual quando contiver todos os elementos necessários para que o contrato fique concluído com a simples aceitação
do destinatário; representando, caso
contrário, um convite a contratar (art.
32.º).
Por outro lado, os contratos celebrados à distância entre um fornecedor
e consumidores estão sujeitos ao regime
previsto no Decreto-Lei n.º 24/2014, de 14
de Fevereiro (com as alterações introduzidas pela Lei nº 47/2014 de 28 – 07
e pelo Decreto-Lei n.º 78/2018 de 15 de
Outubro).
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• Proibição de cláusulas contratuais gerais
que imponham a celebração por via electrónica dos contratos com consumidores
(art. 25.º, n.º 4).
• Obrigatoriedade do prestador de serviços em rede que celebre contratos por
via electrónica de colocar à disposição do
consumidor dispositivos de identificação
e correcção de erros, antes de formular
uma ordem de encomenda (art. 27.º).
• Obrigatoriedade do prestador de serviços em rede que celebre contratos em
linha facultar um conjunto inequívoco de
informações antes de ser dada a ordem
de encomenda (art. 28.º):
a) O processo de celebração do contrato;
b) O arquivamento ou não do contrato
pelo prestador de serviço e a acessibilidade àquele pelo destinatário;
c) A língua ou línguas em que o contrato
pode ser celebrado;
d) Os meios técnicos que o prestador
disponibiliza para poderem ser identificados e corrigidos erros de introdução que possam estar contidos na
ordem de encomenda;
e) Os termos contratuais e as cláusulas
gerais do contrato a celebrar;
f) Os códigos de conduta de que seja
subscritor e a forma de os consultar
electronicamente.

O consumidor deve dispor, em tempo útil e
previamente à celebração de qualquer contrato celebrado a distância, das seguintes
informações:
- Identidade do fornecedor de bens ou do
prestador de serviços, incluindo o nome,
a ﬁrma ou a denominação social, o endereço físico onde se encontra estabelecido, o número de telefone e de telecópia e
o endereço electrónico;
- Endereço físico do estabelecimento comercial do profissional/fornecedor/
prestador para onde o consumidor possa
apresentar uma reclamação, se diferente
do acima indicado;
- Características essenciais do bem ou do
serviço;
- Preço do bem ou do serviço, incluindo taxas e impostos, encargos
suplementares de transporte, despesas
postais ou de entrega ou quaisquer outros encargos existentes;
- O modo de cálculo do preço, incluindo
tudo o que se refira a quaisquer encargos
suplementares de transporte, de entrega e postais, e quaisquer outros custos,
quando a natureza do bem ou serviço
não permita o cálculo em momento anterior à celebração do contrato;
- A indicação de que podem ser devidos
encargos suplementares de transporte,
de entrega e postais, e quaisquer outros
custos, quando tais encargos não possam ser razoavelmente calculados antes
da celebração do contrato;
- O preço total, que deve incluir os custos
totais, por período de facturação, no caso
de um contrato de duração indeterminada ou que inclua uma assinatura de periodicidade;
- O preço total equivalente à totalidade
dos encargos mensais ou de outra periodicidade, no caso de um contrato com
uma tarifa fixa, devendo ser comunicado
o modo de cálculo do preço quando for
impossível o seu cálculo em momento
anterior à celebração do contrato;
- Modalidades de pagamento, de entrega, de execução, a data-limite em que o
profissional se compromete a entregar
o bem ou a prestar o serviço e, se for o

Gabinete Jurídico
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caso, o sistema de tratamento de reclamações dos consumidores pelo fornecedor de bens ou prestador de serviços;
Quando seja o caso, a existência do direito de livre resolução do contrato, o
respetivo prazo e o procedimento para o
exercício do direito, nos termos dos artigos 10.º e 11.º com entrega do formulário
de livre resolução constante da parte B
do anexo ao decreto-lei;
Quando seja o caso, a indicação de que
o consumidor suporta os custos da devolução dos bens em caso de exercício
do direito de livre resolução e o montante
desses custos, se os bens, pela sua natureza, não puderem ser devolvidos normalmente pelo correio normal;
A obrigação de o consumidor pagar ao
prestador de serviços um determinado montante, proporcional ao serviço
já prestado, sempre que o consumidor
exerça o direito de livre resolução depois
de ter apresentado o pedido a que se refere o artigo 15.º;
Quando não haja direito de livre resolução, nos termos do artigo 17.º, a
indicação de que o consumidor não beneficia desse direito ou, se for caso disso,
as circunstâncias em que o consumidor
perde o seu direito de livre resolução;
Custo de utilização da técnica de comunicação à distância, quando calculado
em referência a uma tarifa que não seja a
tarifa base;
A duração do contrato, quando não
seja indefinida ou instantânea, ou, em
caso de contrato de fornecimento de

-

-

-

-

-

bens ou prestação de serviços de execução continuada ou periódica ou de
renovação automática, os requisitos da
denúncia, incluindo, quando for o caso,
o regime de contrapartidas estabelecidas para a cessação antecipada dos
contratos sujeitos a períodos contratuais mínimos;
A existência e o prazo da garantia de
conformidade dos bens, quando seja
aplicável o regime jurídico da venda de
bens de consumo constante do Decreto-Lei n.º 67/2003, de 08-04, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 84/2008, de 21-05;
A existência e condições de assistência
pós-venda;
A existência de códigos de conduta relevantes, quando os haja, e o modo de
obter as respectivas cópias;
A duração mínima das obrigações dos
consumidores decorrentes do contrato,
quando for o caso;
A existência de depósitos ou outras
garantias financeiras e respectivas
condições, a pagar ou prestar pelo consumidor a pedido do profissional, quando
as houver;
A possibilidade de acesso a um mecanismo extrajudicial de reclamação e recurso
a que o profissional esteja vinculado.

As informações relativas ao direito de livre
resolução podem ser prestadas mediante
o modelo de informação sobre o direito
de livre resolução constante da parte A do
anexo ao decreto-lei, considerando-se que
o fornecedor de bens ou prestador de servi-

ços cumpriu o dever de informação quanto
a esses elementos, se tiver entregado essas
instruções ao consumidor corretamente
preenchidas.
Em caso de incumprimento do dever de
informação quanto a encargos suplementares ou outros custos ou ainda quanto a
custos de devolução, o consumidor ﬁca desobrigado do pagamento de tais custos ou
encargos.
O ónus da prova do cumprimento dos deveres de informação incumbe ao fornecedor de bens ou prestador de serviços.
D Requisitos de forma nos contratos celebrados à distância (arts. 5º a 9.º do
citado diploma): A informação pré-contratual referida supra, deve ser
prestada de forma clara e compreensível, por meio adequado à técnica de
comunicação à distância utilizada.
Em especial, no caso de contratos celebrados à distância por via electrónica:
(i) quando a encomenda pelo consumidor implicar uma obrigação de pagamento, o fornecedor de bens ou
prestador de serviços deve dar ao
consumidor, de forma clara e bem visível, e imediatamente antes do consumidor concluir a encomenda, as informações pré- contratuais relativas
ás características essenciais do bem
ou serviço, ao preço total do bem ou
serviço, incluindo taxas e impostos,

O contrato celebrado fora do estabelecimento comercial é reduzido a escrito
e deve, sob pena de nulidade, conter, de
forma clara e compreensível e na língua
portuguesa, as informações determinadas
pelo artigo 4.º, já acima mencionadas (informações prévias). O fornecedor de bens
ou prestador de serviços deve entregar ao
consumidor uma cópia do contrato assinado ou a confirmação do contrato em papel
ou, se o consumidor concordar, noutro suporte duradouro. (art. 9.º do citado DL n.º
24/2014).

Se o fornecedor de bens ou prestador de
serviços não cumprir com o disposto anteriormente em (i) a (iii) o consumidor não
ﬁca vinculado ao contrato.

D Exercício e efeitos da resolução (arts. 11º
e 12º do citado diploma):

O profissional/fornecedor/prestador deve
confirmar a celebração do contrato à distância, entregando ao consumidor as informações pré-contratuais, em suporte duradouro, no prazo de cinco dias contados da
celebração do contrato e, o mais tardar, no
momento da entrega do bem ou antes do
início da prestação do serviço, salvo se já as
tiver prestado em suporte duradouro, antes
da celebração do contrato (art. 6.º do citado DL n.º 24/2014).
Nos sítios na Internet dedicados ao comércio electrónico é obrigatória a indicação, de
forma clara e legível, o mais tardar no início
do processo de encomenda, da eventual
existência de restrições geográficas ou outras à entrega e aos meios de pagamento
aceites.(art. 7.º do citado DL n.º 24/2014).
O envio de comunicações não solicitadas através de técnicas de comunicação à distância depende do consentimento
prévio expresso do consumidor. (art. 8.º do
citado DL n.º 24/2014).

D Direito de livre resolução (art. 10º do
citado DL n.º 24/2014)
Nos contratos a distância e nos contratos celebrados fora do estabelecimento
comercial, o consumidor dispõe de um
prazo mínimo de 14 dias para resolver o
contrato sem pagamento de indemnização
e sem necessidade de indicar o motivo.
Se o fornecedor de bens ou prestador de
serviços não cumprir o dever de comunicação sobre a existência do direito de livre
resolução do contrato, bem como o prazo
e o procedimento para a execução desse
direito, o prazo para o seu exercício pelo
consumidor passa a ser de 12 meses.
Se, no decurso do prazo de 12 meses,
o fornecedor de bens ou prestador de serviços cumprir o dever de comunicação, o
consumidor passa a partir desse momento
a dispor de 14 dias para resolver o contrato.

1 — Quando o direito de livre resolução tiver
sido exercido pelo consumidor, o fornecedor fica obrigado a reembolsar no prazo
máximo de 14 dias os montantes pagos
pelo consumidor, incluindo os custos de entrega dos bens.
2 — Decorrido este prazo sem que o consumidor tenha sido reembolsado, o fornecedor fica obrigado a devolver em dobro, no
prazo de 15 dias úteis, os montantes pagos
pelo consumidor, sem prejuízo do direito
deste a indemnização por danos patrimoniais e não patrimoniais.
D Execução do contrato (art. 19.º do citado diploma):
1 — Salvo acordo em contrário entre as partes, o fornecedor deve dar cumprimento à
encomenda o mais tardar no prazo de 30
dias a contar do dia seguinte à celebração
do contrato.
2 — Em caso de incumprimento do contrato
pelo fornecedor devido a indisponibilidade
do bem ou serviço encomendado, aque-

le deve informar do facto o consumidor e
reembolsá-lo dos montantes que eventualmente tenha pago, no prazo máximo de 30
dias a contar da data do conhecimento daquela indisponibilidade.
3 — Decorrido este prazo sem que o consumidor tenha sido reembolsado, o fornecedor fica obrigado a devolver em dobro, no
prazo de 15 dias úteis, os montantes pagos
pelo consumidor.
4 — O fornecedor pode, contudo, fornecer um bem ou prestar um serviço ao
consumidor de qualidade e preço equivalentes, desde que essa possibilidade tenha
sido prevista antes da celebração do contrato ou no próprio contrato e o consumidor o tenha consentido expressamente, e
aquele informe por escrito o consumidor da
responsabilidade pelas despesas de devolução previstas no número seguinte.
5 — Na situação prevista no número anterior, caso o consumidor venha a optar pelo
exercício do direito de livre resolução, as
despesas de devolução ficam a cargo do
fornecedor.
Estão excluídos do âmbito de aplicação do
Decreto-Lei n.º 24/2014 diversos contratos, entre os quais, os seguintes: Contratos
relativos a serviços financeiros; Contratos
relativos à construção, à compra e venda
ou a outros direitos respeitantes a imóveis,
incluindo o arrendamento; Contratos relativos a serviços sociais; Contratos relativos a
serviços de cuidados de saúde; Contratos
relativos a serviços prestados no âmbito do
regime jurídico de acesso e de exercício
da actividade das agências de viagens e
turismo.
São absolutamente proibidas as cláusulas
que, directa ou indirectamente, excluam ou
limitem os direitos dos consumidores previstos no Decreto-Lei n. º 24/2014, tendo-se
por não escritas as cláusulas que estabeleçam a renuncia a tais direitos, bem como as
que estipulem uma indemnização ou penalização de qualquer tipo no caso do consumidor exercer aqueles direitos.
A violação das normas presentes no Decreto-Lei n. º 24/2014 constitui a prática de
contraordenação, punível com coimas que
variam entre:
- tratando-se de pessoas singulares: os €
250,00 e os € 3.700,00;
- tratando-se de pessoas colectivas: os €
1.500,00 e os € 35.000,00.
Compete à ASAE a fiscalização do cumprimento das disposições do Decreto-Lei n.º
24/2014.

2018

49
Revista Comércio de Lisboa - 129

encargos suplementares de transporte, despesas postais ou de entrega
ou quaisquer outros encargos que no
caso caibam; o modo de cálculo do
preço, incluindo tudo o que se refira
a quaisquer encargos suplementares
de transporte, de entrega e postais,
e quaisquer outros custos, quando a
natureza do bem ou serviço não permita o cálculo em momento anterior
à celebração do contrato; a indicação
de que podem ser devidos encargos
suplementares de transporte, de entrega e postais, e quaisquer outros
custos, quando tais encargos não
possam ser razoavelmente calculados antes da celebração do contrato;
o preço total; a existência e o prazo
da garantia de conformidade dos
bens, e a duração mínima das obrigações dos consumidores decorrentes
do contrato, quando for o caso.
(ii) Para o cumprimento desta obrigação,
o fornecedor de bens ou prestador de
serviços deve garantir que o consumidor, ao concluir a encomenda confirma, de forma expressa e consciente,
que a encomenda implica a obrigação de pagamento.
(iii) quando a conﬁrmação da encomenda
implicar a activação de um botão (clique) ou função semelhante, o mesmo
deve identiﬁcar de forma inequívoca
que a realização da encomenda implica uma obrigação de pagamento ao
proﬁssional.

Medicina na UACS
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A UACS disponibiliza a todos os seus
associados, nas suas instalações, dois
tipos de medicina: a Curativa/Clinica
Geral e a do Trabalho
Medicina Curativa / Clinica Geral
Quem pode beneficiar deste serviço?
• Sócios gerentes das empresas associadas
• Seus cônjuges e
• Filhos maiores de 18 anos e enquanto
vivam na casa dos seus progenitores
O que podem obter?
• Receituário do SNS
• Algum tipo de meios de diagnóstico
(vulgo credenciais)
• Atestado Médico Eletrónico para renovação da carta de condução (custo
atual €20.00 mais IVA à taxa legal em
vigor)
Telefone e marque a sua 1ªconsulta que
tem custo atual de € 2.00
(Telef. 213 515 5 610 / 910 304 741/42/43
– email uacs@uacs.pt)

Medicina do Trabalho
• Cabe à entidade patronal a responsabilidade pela Segurança, Higiene e
Saúde no Trabalho.
• É obrigação das empresas terem o
serviço de Higiene, Saúde e Medicina
do Trabalho.
• A UACS está acreditada apenas para
o serviço de Medicina do Trabalho
• A Higiene e Segurança no Trabalho é
assegurada por duas empresas suas
parceiras a quem os nossos associados poderão solicitar orçamento.
Lembramos que
- o nosso preço é por consulta (quando da sua efetivação). Dependendo
das idades, este valor pode ser pago
anualmente ou de dois em dois anos.
A nossa diferença é não termos avenças mensais e/ou anuais e por trabalhador.
- os exames (consultas médicas) podem
ser

• Periódicos
Anual – para os menores de 18 anos e
para os maiores de 50 anos
Bienal – para os com idade compreendida entre os 18 e os 49 anos
• Ocasionais
Realizados
- No regresso ao trabalho depois de
uma ausência superior a 30 dias por
motivo de doença ou acidente
- Sempre que haja alterações substanciais nos meios utilizados, no ambiente e na organização do trabalho
suscetíveis de repercussão nociva na
saúde do trabalhador
• Admissão
Realizados
- Antes do início da prestação do trabalho ou,
- Quando a urgência de admissão o justifique, nos 10 dias seguintes
Email: medicina.trabalho@uacs.pt /
Telef.: 21 351 56 10 – 91 030 47 41/42/43

