Exmos. Senhores,
No quadro do seu processo de crescente modernização e simplificação administrativa, a APICCAPS tem utilizado,
tanto quanto possível e de forma intensa, as TIC’S, desmaterializando e aumentado significativamente a rapidez
das comunicações e do envio de dados.
Informamos que se trata de um processo simples nos termos do qual a APICCAPS emite, apenas por meio
eletrónico, os documentos acima referidos, validando-os através de uma assinatura digital e enviando
posteriormente uma mensagem ao associado relativa à emissão desses documentos, podendo então a empresa
efetuar os respetivos “download” para suporte físico, se assim o entender.
Já há vários anos que a APICCAPS implementou um sistema de emissão eletrónica dos recibos de quotas tendo a
generalidade das empresas aderido ou à forma de emissão eletrónica (na qual a quota é emitida através de um
site seguro e contendo uma assinatura eletrónica) ou ao envio do recibo de quota através de e-mail.
A partir de 1-1-2011 é obrigatória por força da lei a emissão dos documentos eletrónicos através de um meio
certificado, deixando assim de ter validade fiscal os recibos de quotas enviados através de e-mail.
Neste contexto, e recebendo a vossa empresa, até agora, os recibos de quota via e-mail, vimos solicitar que
adiram ao sistema de emissão eletrónica de quotas de forma certificada.
Caso não o façam vemo-nos obrigados a regressar à emissão do recibo de quota em formato de papel e posterior
envio por correio, o qual obrigará a custos acrescidos tanto para a APICCAPS como para a vossa empresa o que
pretendemos evitar.
Para aderir basta preencher a declaração de adesão abaixo e devolvê-la à APICCAPS à atenção da D. Áurea
Mendonça, para o endereço de correio eletrónico aureamendonca@mail.apiccaps.pt, que estará também à
disposição dos senhores associados para prestar qualquer informação adicional.
Esperamos a colaboração de V. Exas., que antecipadamente agradecemos, e apresentamos os nossos melhores
cumprimentos.
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